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RESUMO 

 

Essa dissertação tem como objetivo a descrição de um processo político relacionado à 

expansão industrial do município de Itapetininga, entre 1964 a 1982. Partindo da constatação 

da considerável expansão industrial, neste município, no período mencionado, apresento uma 

descrição dividida em três capítulos. O primeiro trata-se de uma narrativa sobre a fundação da 

cidade até os elementos centrais que indicam uma acentuação das políticas municipais 

voltadas à busca pela industrialização. O segundo possui o objetivo de descrever duas ações 

identificadas como fundamentais para compreender o processo político envolvido na 

expansão industrial de Itapetininga, quais sejam: (1) a elaboração do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado (PDDI); e (2) a disputa pela Divisão Regional Administrativa do 

estado de São Paulo. E o terceiro sistematiza as ações que podem ser consideradas como 

continuidades do PDDI, frisando a atuação de alguns dos principais atores políticos na 

execução de um conjunto de ações voltadas à industrialização municipal pós-PDDI. E, por 

fim, o trabalho dissertativo encerra com uma conclusão reflexiva sobre o processo da 

pesquisa. 

Palavras-chave: Itapetininga; expansão industrial; políticas municipais. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to describe a political process related to the industrial expansion of the 

municipality of Itapetininga, between 1964 to 1982. Based on the observation of the 

considerable industrial expansion, in this municipality, in the period mentioned, I present a 

description divided into three chapters. The first is a narrative about the foundation of the city 

up to the central elements that indicate an increase in municipal policies aimed at the search 

for industrialization. The second has the objective of describing two actions identified as 

fundamental to understand the political process involved in the industrial expansion of 

Itapetininga, namely: (1) the elaboration of the Integrated Development Master Plan (PDDI); 

and (2) the dispute for the Regional Administrative Division of the state of São Paulo. And 

the third systematizes the actions that can be considered as continuities of the PDDI, 

emphasizing the performance of some of the main political actors in the execution of a set of 

actions aimed at the post-PDDI municipal industrialization. And, finally, the dissertation work 

ends with a reflective conclusion about the research process. 

Key words: Itapetininga; industrial expansion; municipal policies 
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INTRODUÇÃO1 

 

O objetivo dessa pesquisa é descrever o processo político envolvido na expansão 

industrial do município de Itapetininga, entre 1964 a 1982. Ao observar a variação do número 

de estabelecimentos industriais deste município, entre 1950 e 1980, é possível evidenciar um 

relativo aumento no número total de estabelecimentos. Considerando a taxa de crescimento 

anual, de 1950 a 1980, o município teve um crescimento de 2,99%, embora este valor se 

aproxime à taxa de crescimento anual do estado de São Paulo para o mesmo período, que foi 

de 3,09%, o resultado é inferior ao aumento de estabelecimentos industriais do estado. No 

entanto, nos decênios de 1960/1970 e 1970/1980, a taxa de crescimento anual de 

estabelecimentos industriais em Itapetininga é maior que o valor para o estado, com destaque 

para 1960/1970, em que a taxa de crescimento anual de estabelecimentos industriais em 

Itapetininga tem o diferencial de 0,4% positivo comparada ao estado de São Paulo. Entre 

1960 a 1970, Itapetininga recebia quatro estabelecimentos industriais por ano, o maior 

número de novos estabelecimentos entre o período de 1950 a 1980. 

Dessa maneira, descrevo aqui um conjunto de ações políticas, principalmente entre 

1964 a 1982, que está articulado à expansão industrial de Itapetininga neste período. Para 

confirmar uma real expansão industrial em Itapetininga no período mencionado, recorri aos 

dados do Censo Industrial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para os 

anos de 1950, 1960, 1970 e 1980. Assim, considerando o Valor da Produção Total do estado 

de São Paulo para estes anos, comparei Itapetininga com as principais cidades da mesorregião 

de Itapetininga e incluí nessa comparação os municípios de Sorocaba e São Paulo, o primeiro 

por ser uma referência em produção industrial regional e o segundo, por ser uma referência de 

produção industrial do estado e no Brasil, como verificou Cano (1981). 

Com esses dados, é possível perguntar: quais as motivações para o crescimento 

industrial em Itapetininga? Ou então: quais são as ações e os agentes que exerceram 

influência no desenvolvimento desse processo de expansão industrial? Essa dissertação tem 

                                                           
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

- Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 
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como objeto de pesquisa o processo político envolvido neste contexto. No entanto, analisar 

como atores políticos de uma região se articulam, constroem redes sociopolíticas que agem na 

elaboração e manutenção de um projeto econômico regional é empreender a compreensão de 

uma certa “individualidade histórica”, no sentido atribuído por Max Weber: “um complexo de 

conexões que se dão na realidade e que nós encadeamos conceitualmente em um todo, do 

pondo de vista de sua significação cultural.” (WEBER, 2004, p. 41 – grifo do autor).  

Embora tenha comparado os dados de Itapetininga relativos aos Estabelecimentos 

Industriais, Pessoal Ocupado no setor industrial e Valor da Produção Industrial com outros 

municípios e com o estado de São Paulo, a questão sobre um notório crescimento industrial 

no município de Itapetininga surgiu a partir de um trabalho de campo na cidade sobre a 

instalação de uma indústria específica. Mas, a princípio, minha intenção era analisar por que o 

grupo japonês Nisshin Spinning Company Ltda instalou uma “grandiosa empresa” têxtil em 

Itapetininga (APARECIDA DO SUL, 1972b), quando Sorocaba tinha um evidente 

crescimento na área industrial têxtil já no final do século XIX e no final da década de 1920, 

21,7% dos operários do setor têxtil estadual eram deste município (ILIOVITZ, 2004, p. 16 e 

18). Ademais, outra intenção de pesquisa que me motivou a compreender a expansão 

industrial do período mencionado acima era entender quais elementos, partindo da ideia de 

uma “cultura operária” (WEBER, 1999), poderiam compor um quadro analítico de uma 

“situação operária concreta” (PALMEIRA, 1976, p. XIV) dos trabalhadores da indústria têxtil 

citada. 

Contudo, diversos foram os motivos que impediram o avanço dessa pesquisa inicial. O 

primeiro deles foi o caráter “fechado” da empresa, na qual não consegui dialogar, nem com o 

setor administrativo em Itapetininga, nem com o setor administrativo da sede da empresa, na 

capital do estado de São Paulo. Uma saída metodológica para contornar tal dificuldade foi 

recorrer a alguns arquivos locais, no qual tive um contato considerável com uma narrativa 

veiculada pela imprensa, dado tive acesso ao acervo de jornais locais da época disponibilizado 

pelo Centro Cultural e Histórico – Brazílio Ayres de Aguirre e algumas das principais fontes 

nas quais mantive um diálogo no decorrer da pesquisa foram jornalistas que escreveram ou 

vivenciaram aquele período em Itapetininga. Contudo, a pesar de essa narrativa destacar a 

chegada do grupo japonês Nisshin Spinning Company Ltda no município, foi possível 

verificar uma espécie de “propaganda” da expansão industrial: “Em Itapetininga é a vez das 

indústrias” (ISAAC, 1973). Se em 1973, Alberto Isaac escreveu no jornal Folha de 
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Itapetininga que naquele período era a vez das indústrias, do que teria sido a vez antes desta 

data? 

Itapetininga: da fundação da Vila à queima da empresa de eletricidade Sul 

Paulista  

A Vila de Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga foi fundada em 1770. 

Localizada em um “ponto estratégico” do caminho do Viamão (BUENO, 2009) na rota dos 

tropeiros que saía do Rio Grande do Sul com destino a Sorocaba, a Vila de Nossa Senhora dos 

Prazeres de Itapetininga foi fundada mais por uma motivação do governo metropolitano do 

que uma demanda da população local (NOGUEIRA, 1962, p. 182). Dentre outras vilas 

próximas à Itapetininga, esta foi elegida para centralização “de funções administrativas da 

região” (LISBOA, 2006, p. 73). 

Desde o povoado, um grupo familiar específico disputou o protagonismo político 

local, os descendentes do casal Domingos José Vieira e Maria Nunes Siqueira, Simão 

Barbosa Franco e Salvador de Oliveira Leme, o “Sarutaiá”. No entanto, houve uma mudança 

na disposição da oligarquia local, principalmente com a gradual perda de legitimidade política 

da família hegemônica ligada a Simão Barbosa Franco e Domingos José Vieira: o 

apontamento de Fernando Prestes de Albuquerque como uma importante referência política 

local e a posterior sucessão dessa referência por seu filho Júlio Prestes de Albuquerque. 

Embora essa estrutura política tenha sido alterada pelo “golpe de 1930”, que depôs o então 

eleito a presidente da república Júlio Prestes de Albuquerque, é apenas com o fim do Estado 

Novo que a liberdade de competição política se torna concreta no município de Itapetininga 

(NOGUEIRA, 1995, p. 131). 

Este tema permitiu minha entrada em um assunto “delicado” para alguns atores 

políticos do município, que tratam do tema com atenção. Uma similaridade na abordagem 

deste assunto é a dualidade “atraso” e “desenvolvimento”. Essa dualidade está relacionada à 

interpretação dada ao “golpe de 1930”, que, como afirmou Dirceu Campos (2019), “parou a 

cidade”. Contudo, outro ponto recorrente nas narrativas é uma mudança estrutural na 

conjuntura política municipal com a queda do Estado Novo em 1945 (ISAAC, 2019; 

CAMPOS, 2019; AYRES ROLTZ, 2019), que proporciona uma ampliação na competição 

política local (NOGUEIRA, 1962). No entanto, conversar sobre a atuação da família Prestes 

de Albuquerque se tornou mais eficiente para compreender algumas interpretações locais 
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sobre expansão industrial do que falar diretamente sobre indústrias2. As noções de “atraso” e 

“desenvolvimento” eram acionadas, de algum modo, pela interpretação da atuação da família 

Prestes de Albuquerque em Itapetininga apresentada por algumas fontes. 

Por vezes, tratar sobre este assunto foi desconfortável, na medida em que algumas 

pessoas, por exemplo, olhavam para os lados e diminuíam o tom de voz, principalmente 

fontes que exerciam alguma função ou frequentavam o gabinete da prefeitura, a secretaria de 

cultura ou a biblioteca municipal (com poucas dessas fontes eu tive a oportunidade de 

conversar em outros espaços). Por outro lado, fontes com as quais construí uma relação de 

“maior confiança” e nas quais as conversas foram em ambientes privados, este assunto trazia 

automaticamente uma “exaltação” para a conversa. Um destaque importante é que minha 

inserção na interpretação local sobre uma “estagnação” político-econômica no município de 

Itapetininga pós-1930 até 1945, foi iniciada pela obra Família e Comunidade: um estudo 

sociológico sobre a cidade de Itapetininga, de Oracy Nogueira (1962)3.  

Oracy Nogueira foi um sociólogo da Escola Livre de Sociologia e Política da 

Universidade de São Paulo que empreendeu um dos estudos mais importantes sobre 

Itapetininga (AYRES HOLTZ, 2019; ISAAC, 2019). Nogueira fez parte de uma tradição 

sociológica e antropológica dos Estudos de Comunidades, uma maneira específica de 

                                                           
2 Uma passagem que ocorreu no gabinete da prefeitura ilustra melhor essa situação: me aproximei de um 

advogado que estava de passagem pelo local, interessado em alguma informação no setor de administração e 

planejamento. Como ele se demonstrou solicito, expliquei sobre a minha pesquisa e ele, de imediato exclamou: 

- Mas menino, procure outro município, aqui não tem indústrias! 

Então eu reforcei que na década de 1970 algumas indústrias se instalaram, etc. Ele continuou: 

- Sim, mas só foi em [19]70 mesmo. 

Conversamos sobre o mestrado, como era a experiência de produzir uma pesquisa e ele dividiu seu interesse em 

“fazer uma pós-graduação”. Aproveitei para falar de algumas dificuldades e retomei a questão da família Prestes 

de Albuquerque. Eu estava concentrado neste tema neste dia. Então perguntei a ele: o que você sabe sobre os 

Prestes em Itapetininga? Também respondeu de imediato: 

- Sei que não fizeram nada por Itapetininga. São responsáveis pelo atraso da cidade. 

Então, aproveitei o ensejo e perguntei: 

- Mas Itapetininga é atrasada? 

- Sim. Enquanto outros municípios como Sorocaba se desenvolveram, tinham indústrias... Itapetininga se tornou 

o quintal da fazenda deles [da família Prestes de Albuquerque]. 

Perguntei se ele ainda considera Itapetininga o “quintal dos Prestes”. Ele respondeu: 

- Não. Agora temos algumas indústrias aqui... 

Então conversamos sobre as indústrias e a expansão industrial em Itapetininga. 
3 A propósito, a obra de Oracy Nogueira (1998) foi essencial no meu interesse com uma pesquisa sobre a cidade 

de Itapetininga. Embora meus pais tenham se mudado para esta cidade em 2008, foi em 2015, na disciplina de 

Antropologia IV do curso de Ciências Sociais da UFRRJ, ministrada pela professora Patricia Reinheimer, que a 

curiosidade sobre o trabalho de campo de Oracy Nogueira em Itapetininga me despertou um interesse em 

compreender o que se passou em Itapetininga no período posterior ao seu trabalho na cidade. Contudo, não foi 

com a questão das relações raciais, mas sim com o tema da expansão industrial que tive um maior envolvimento 

de pesquisa. 
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empreender uma pesquisa sociológica e antropológica que requer métodos e técnicas voltadas 

ao objeto de mudanças na estrutura populacional e na estratificação social das comunidades 

pesquisadas, tendo como fim uma descrição minuciosa e condensada de dados empíricos 

sobre o objeto mobilizado (OLIVEIRA e MAIO, 2011)4. 

A pesquisa de Oracy Nogueira (1962) em Itapetininga sistematiza um conjunto de 

dados sociais, políticos e econômicos em períodos, nos quais ele denomina como “estágios de 

desenvolvimento”. Segundo o autor, o primeiro estágio é o de diversificação populacional, 

que data do início do século XVIII até meados de 1870, o segundo, o de diversificação 

institucional, que data de 1879 até 1900 e o terceiro, o de diversificação material (instalação 

de indústrias, expansão de áreas urbanas, ampliação da malha rodoviária, etc.), se estendendo 

de 1901 até o final da década de 1950. A princípio, eu havia considerado a utilização do 

esquema elaborado por Oracy Nogueira para a compreensão do processo de desenvolvimento 

da cidade de Itapetininga, partindo da hipótese de que era possível dar continuidade a este 

esquema aos processos de desenvolvimento das décadas de 1960, 70 e 80. No entanto, a ideia 

de “estágios de desenvolvimento” não foi eficiente para pensar os atores e as motivações do 

relativo crescimento das atividades industriais no município de Itapetininga a partir da década 

de 1960, principalmente porque, essa periodização tem como fundamento o desenvolvimento 

a partir do crescimento da população, das instituições ou de materiais. 

No entanto, do ponto de vista quantitativo, de fato, Itapetininga teve um crescimento 

da população, de instituições e de infraestrutura nos períodos destacados por Oracy Nogueira. 

O município passa por alguns importantes ciclos econômicos: o primeiro da pecuária, o 

segundo da cultura da cana-de-açúcar, o terceiro do algodão e o quarto do café. A pecuária foi 

uma das principais fontes econômicas da Vila até o final do século XVIII, sendo substituída 

pela cultura da cana-de-açúcar, já no início do século XIX e, neste mesmo século, a cana-de-

açúcar foi substituída pelo algodão, que teve o início de seu desenvolvimento na região de 

Sorocaba.  

Com a queda da cultura do algodão na região, motivada pela retomada da produção 

algodoeira no sul dos Estados Unidos – do qual a Inglaterra, que era a principal compradora 

do algodão produzido na região, voltou a importar o produto dos americanos (ILIOVITZ, 

2004, p. 13 – 14) –, a cultura do café apareceu como uma alternativa econômica regional. No 

                                                           
4 Sobre este tema, consultar tópico 1.2.1. Oracy Nogueira e os Estudos de Comunidades. 
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entanto, comparando os dados da produção de café de Itapetininga com os dados do estado de 

São Paulo, é possível perceber que as tentativas de cultivo do café em larga escala não 

apresentaram êxito em nenhum período, encontrando a estabilidade da economia municipal 

novamente na atividade pecuária (LISBOA, 2006, BERTOLAI, 2018; NOGUEIRA, 1962).  

Dado o evidente deslocamento populacional até a década de 1950, com um aumento 

da população urbana e diminuição da população rural, Oracy Nogueira afirma que a cidade 

“se tem desenvolvido muito mais pela sua convergência da migração rural [...] que pela sua 

própria atuação dinamizadora da economia do território...” (NOGUEIRA, 1962, p. 193 – 

194). Essa formulação apresenta um problema para a compreensão dos motivos da expansão, 

ou deslocamento populacional acentuado no centro urbano principalmente nas décadas de 

1950 e 19605, na medida em que o “desenvolvimento” da cidade é visto por Oracy Nogueira 

como causa principal do processo de expansão material. 

Com efeito, a expansão material e a variação populacional são dados relacionais, mas 

a explicação de que o crescimento populacional de Itapetininga, bem como a migração da 

população rural para a área urbana, é a principal causa da expansão material (infraestrutura) 

não é convincente. De modo que, como já grifado por Marx na análise do termo “população” 

utilizado por Adam Smith na obra A Riqueza das Nações, “população” não tende a ser uma 

categoria analítica eficiente, na medida em que é impossibilitada de um uso investigativo 

quando não é construída de elementos chaves dos processos econômicos como trabalho 

assalariado ou capital (MARX, 2011, 54) e seu uso denota um sentido de sujeito, isto é, um 

agente cujo os atos podem lhe ser atribuído6. De todo modo, Oracy Nogueira faz algumas 

exceções, utilizando a categoria população como um fato que permite explicar outro fato, 

como é o caso de uma significativa variação populacional entre o final do século XIX e início 

do século XX, que é interpretada por Nogueira como um desdobramento da abolição da 

escravatura (NOGUEIRA, 1962, p. 227 – 228). É este uso da categoria população que 

priorizei aqui: de que modo um dado sobre a população pode produzir questões sobre 

períodos específicos? 

                                                           
5 Verificar Tabela III: Variação populacional total, urbana e rural de Itapetininga (1872 – 2010) 
6 “Parece correto começarmos pelo real e pelo concreto, pelo pressuposto efetivo, e, portanto, no caso da 

economia, por exemplo, começarmos pela população, que é o fundamento e o sujeito do ato social da produção 

como um todo. Considerado de maneira mais rigorosa, entretanto, isso se mostra falso. A população é uma 

abstração quando deixo de fora, por exemplo, as classes das quais é constituída.” (MARX, 2011, 54). 



26 

 

Dessa maneira, após conferir os dados presente no trabalho de Oracy Nogueira e os 

dados do IBGE (1950; 1955; 1966; 1974; 1984; 2011) é possível visualizar, além da variação 

populacional já citada, um aumento nos estabelecimentos industriais em Itapetininga, 

concentrado principalmente na década de 1960 e uma expressiva mudança no número de 

pessoal ocupado do setor de Agricultura, pecuária e silvicultura para a área da Indústria, 

neste caso, a mudança mais expressiva é o período de 1960 a 1970, quando em 1970 o setor 

Indústrias ultrapassa o setor Agricultura, pecuária e silvicultura em número de pessoal 

ocupado7. Embora a intensificação do processo de modernização agrícola na década de 1970 

tenha uma forte influência na diminuição de pessoal ocupado no setor de Agricultura, 

pecuária e silvicultura (HEREDIA; PALMEIRA; LEITE LOPES, 2010), esse dado também 

não explica as causas de um avanço da atividade industrial no município de Itapetininga nas 

décadas de 1960 e 1970. Assim, dado que Sorocaba era uma referência industrial (têxtil) 

desde o final do século XIX (ILIOVITZ, 2004, p. 16 e 18), porque Itapetininga atinge um 

expressivo aumento nas atividades industriais a partir do final da década de 1960? 

O problema da energia elétrica e o problema da pesquisa 

Considerando esses elementos sobre as atividades industriais em Itapetininga nas 

décadas de 1960 e 1970, iniciei um levantamento das indústrias instaladas e as que 

anunciaram sua instalação no município neste período. A instalação de uma “grandiosa 

indústria” (APARECIDA DO SUL, 1972b) têxtil do grupo japonês Nisshin Spinning 

Company Ltda foi anunciada pelos veículos de comunicação local já em 1972, com atenção 

especial à quantidade empregos que a empresa proporcionaria. Em uma conversa com 

Hermélio de Moraes8, no qual ele relembrava sobre o “barulho” que a “Fiarosa” (como era 

conhecida a Fiação e Tecelagem Dona Rosa) produzia próximo a sua casa, ele recordou que 

as quedas constantes de energia elétrica no final de 1960 “impediam a fábrica de funcionar” 

durante horas seguidas. Embora eu já soubesse sobre a existência de uma fábrica de tecelagem 

antes da instalação de uma indústria do grupo Nisshin Spinning Company Ltda, esta 

passagem traz consigo um elemento fundamental a essa pesquisa: o problema da energia 

elétrica. 

                                                           
7 Conferir tabela Tabela VII: Variação do ramo de atividade por pessoal ocupado 
8 Empresário, jornalista e ambientalista local. 
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Ao procurar sobre o tema da energia elétrica nos noticiários locais, percebi que essa 

questão foi largamente discutida entre as décadas de 1950 a 1970. Os jornais locais da época, 

de um modo geral, apresentavam a interpretação de que o principal empecilho à 

industrialização era o problema do fornecimento de energia elétrica. Posteriormente, em 

conversa com Alberto Isaac (2019) e Dirceu Campos (2019) essa interpretação apareceu. Não 

obstante, Isaac (2019) atribuiu à Companhia de Eletricidade Sul Paulista a responsabilidade 

pelo problema do fornecimento de energia elétrica no município de Itapetininga. A Empresa 

de Eletricidade Sul Paulista (EESP) foi criada em 1912, por Giuseppe Giorgi, um engenheiro 

italiano que migrou para a região. A fundação da empresa se deu juntamente com a 

construção da Usina Hidrelétrica de Turvinho e o objetivo da empresa era produzir e distribuir 

energia elétrica para o município de Itapetininga. 

Contudo, em meados da década de 1930 a empresa começa a apresentar uma 

dificuldade em manter o consumo de energia elétrica da cidade, uma situação que atinge seu 

ápice em outubro de 1958, quando um grupo de pessoas iniciam um “incontrolado quebra-

quebra” (ISAAC, 1958, p.12), queimando o escritório da Empresa de Eletricidade Sul Paulista 

(FOLHA DA MANHÃ, 1958). A manifestação se iniciou no Cine Olana9, no qual uma sessão 

de cinema foi interrompida pela queda no fornecimento de energia elétrica. Alguns 

telespectadores do cinema iniciaram então os primeiros atos do protesto. 

Constantes falhas no fornecimento de luz e o aumento das tarifas levaram a 

população a tomar a atitude drástica - Várias versões sobre o início do quebra-

quebra - A cidade não sofrerá “black-out” total - Chegam reforços. 

Por volta das 3 horas a cidade, após receber reforços da capital e das cidades 

próximas, a polícia conseguiu dominar a situação nesta cidade e impediu que os 

populares continuassem a depredar materiais da Empresa de Eletricidade Paulista, 

cujo escritório foi queimado e inteiramente consumido pelas chamas.  

QUEIXAS ANTIGAS E NOVAS 

Moradores da cidade ouvidos pela reportagem das FOLHAS procuraram, depois de 

explicar que a população é pacata e incapaz de chegar a extremos por qualquer 

coisa, dar uma ideia dos antecedentes da questão. Há mais de 20 anos (30, dizem 

alguns), avolumam-se as queixas contra a companhia. O fornecimento de energia 

elétrica é falho. A voltagem, em determinadas horas, é insuficiente para dar 

iluminação satisfatória. Muitas vezes durante a semana o fornecimento é 

interrompido sem aviso prévio, a qualquer hora. Os motores instalados pelo governo 

do Estado, para reforçar o fornecimento de energia, não tem capacidade para arcar 

com toda a demanda da linha, durante essas interrupções extemporâneas. (FOLHA 

DA MANHÃ, 1958). 

                                                           
9 Localizado na rua Monsenhor Soares, o antigo Cine Ideal, inaugurado em 1910, foi o primeiro cinema de 

Itapetininga que funcionou até 1940. Após essa data, o cinema foi vendido e passou a funcionar com outro nome: 

o Cine Olana. Em 1978, após ser vendido novamente, recebeu o nome de Cine Itapetininga (Nogueira, 2005, p. 

185). 
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Sendo o movimento interpretado como “turba enfurecida” (ISAAC, 1958, p. 12), 

existiu uma potencial disputa pela significação da manifestação, embora a ação não possa ser 

traduzida como um tipo de “economia moral”, mas, tal como os “motins da fome” da 

Inglaterra do século XVIII, que eram ações populares complexas, essa ação também “incidia 

de forma muito geral sobre o governo e o pensamento” da época (THOMPSON, 1998, p. 

152), de modo que o tema sobre o problema da energia elétrica era recorrente neste período 

(CAMPOS, 2019). Contudo, houve uma progressiva melhora nos serviços de energia elétrica 

em Itapetininga, com o apoio do governo estadual de São Paulo que subsidiou geradores para 

atingir a demanda de consumo local.  

Com efeito, os noticiários locais da década de 1970 iniciaram um tipo de “propaganda 

para a industrialização em Itapetininga”, que além de apresentar as “vantagens” da instalação 

de indústrias no município, apontam que a expansão industrial só ocorria naquele período por 

conta do “problema no fornecimento de energia elétrica” (COELHO, 1970; APARECIDA 

DO SUL, 1972b, 1972b; FOLHA DE ITAPETININGA, 1973c; ISAAC, 1973; TRIBUNA 

POPULAR, 1974). Assim, ocorre que há uma interpretação convencional de que o 

fornecimento de energia elétrica no município foi o responsável pelo “atraso” no 

“desenvolvimento” de Itapetininga (ISAAC, 2019; AYRES HOLTZ, 2019; MORAES, 2019; 

ROSA JUNIOR, 2019; CAMPOS, 2019; CURI, 1970 apud COELHO, 1970, p. 24). 

No entanto, o ponto crucial aqui é que, além de uma “propaganda à industrialização” 

de Itapetininga e um efetivo e gradual melhoramento no fornecimento de energia elétrica para 

a população local, algumas ações políticas pautaram a questão da melhoria do fornecimento 

de energia elétrica novamente no início da década de 1970, fazendo referência à busca por 

indústrias no município. Uma dessas ações foi o encontro de prefeitos de Itapetininga, São 

Miguel Arcanjo, Sarapuí e Guareí, “juntamente com o deputado José Ozi e o secretário do 

Trabalho, Ciro Albuquerque”, na capital do estado de São Paulo para a entrega de um 

memorial ao governo do Estado. Este memorial fazia referência aos problemas de produção e 

distribuição de energia elétrica nesses municípios, nos quais os prefeitos exigiram a 

negociação das Centrais Elétricas de São Paulo (CESP) para que esta adquirisse a concessão 

da Empresa de Eletricidade Paulista. A principal justificativa para a exigência foi que “o 

deficiente serviço tem entravado o desenvolvimento dos municípios sulinos, muitos dos quais, 

por isso mesmo, já perderam excelentes oportunidades de atrair empresas industriais.” 

(FOLHA DE ITAPEININGA, 1973c – grifo nosso).  
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Partindo do pressuposto de que essa ação demonstra um interesse de um grupo político 

na “busca por indústrias” na região e que a centralidade de um objeto de pesquisa “não é 

tomar partido” nas lutas simbólicas, “mas analisar os agentes que as travam, as armas 

utilizadas, as estratégias postas em prática” (LENOIR, 1988, p. 68),  delimitei a pesquisa 

sobre os atos políticos cujo fim fosse a expansão industrial em Itapetininga. Neste trabalho 

descritivo, quando me refiro à expansão industrial como finalidade, estou compreendendo os 

atos e ações políticas que de algum modo se justificaram pela “necessidade” / “urgência” da 

industrialização ou que se fundamentaram na crítica ao “atraso” de Itapetininga (este atraso 

diz respeito, principalmente, à comparação de Itapetininga com Sorocaba em relação ao setor 

indústria). Os principais conjuntos de ações sistematizados nessa pesquisa são: a disputa pela 

centralidade da administração regional do estado de São Paulo; a política de doação de terras 

para instalação ou expansão de indústrias e em Itapetininga; a política de isenção fiscal e 

oferecimento de serviços municipais às indústrias que apresentassem interesse em se instalar 

na cidade; e a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI). 

O primeiro procedimento para analisar os atos políticos com a finalidade de expansão 

industrial em Itapetininga foi a sistematização de ações presentes nos “atos do executivo” 

(livros com os projetos de leis e leis aprovadas pela câmara cuja autoria foi do executivo, 

arquivados no gabinete da Prefeitura Municipal de Itapetininga). Iniciei com a década de 1952 

(na gestão executiva municipal de Cyro Albuquerque) e encerrei em 1988 (no segundo 

mandato de Joaquim Aleixo Machado). Essa sistematização me permitiu uma observação 

geral sobre os principais atos do executivo que promoveram, ou tinham a intenção de 

promover, a expansão industrial de Itapetininga. O interessante na leitura dos atos do 

executivo é que os próprios livros constituem uma certa “narrativa institucional”. Dessa 

maneira, após essa observação geral dos atos do executivo, limitei o período da pesquisa entre 

o primeiro mandado executivo municipal de Joaquim Aleixo Machado até o final do mandato 

do executivo municipal Antônio Fernando Silva Rosa.  

Iniciei com ex-prefeito Joaquim Aleixo Machado, dentre outras questões, 

principalmente pelo fato de ter sido ele o primeiro prefeito municipal de Itapetininga a 

instituir uma comissão para tratar de um Plano Diretor do Município, de acordo com a Lei Nº 

1.159, de 9 de abril de 1965. Embora em sua gestão os trabalhos para a elaboração do Plano 

Diretor não sejam tão significativos para a expansão industrial, a continuidade deste trabalho 

resulta na elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que sintetiza um 
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conjunto de diretrizes fundamentais para a expansão industrial na década de 1970 e início da 

década de 1980. 

A decisão por limitar a sistematização dos atos do executivo ao final da gestão do ex-

prefeito municipal Antônio Fernando Silva Rosa é baseada em dois motivos: o primeiro 

porque o chefe do executivo posterior a Fernando Rosa foi o segundo mandato de Joaquim 

Aleixo Machado, assim, para evitar a personalização deste ator político, elaborando uma 

análise que inicia em seu primeiro mandato e encerra em seu segundo, decidi concentrar a 

descrição apenas até a gestão de Antônio Fernando Silva Rosa e, o outro motivo é que, tanto 

minhas principais fontes (CAMPOS, 2019; ISAAC, 2019; AYREZ HOLTZ, 2019) quanto a 

imprensa local da época, segundo Boechat (2017, p. 70), interpretaram a segunda gestão 

executiva de Joaquim Aleixo Machado como um período de relativa “estagnação econômica”, 

o que influencia na interpretação de seus atos para o aumento das atividades industriais em 

Itapetininga. 

Por fim, além de descrever os principais conjuntos de ações citados acima, descrevo 

outros atos e interpretações que também contribuíram para a compreensão do processo 

político envolvido na expansão industrial do município de Itapetininga entre 1964 a 1982, 

como por exemplo, alguns atos dos executivos estaduais do período e a expansão da 

monocultura de pinus e eucalyptus. Deste modo, considerando a finalidade descritiva dessa 

dissertação10, represento um conjunto de ações que permitem indicar quais atores e como suas 

quais estão integradas ao interesse para a expansão industrial do município de Itapetininga no 

período mencionado. 

A estrutura da dissertação 

Esta dissertação é dividida em três capítulos, dos quais o primeiro, intitulado 

Itapetininga: uma narrativa da fundação à “busca pela industrialização”, trato de alguns 

elementos fundamentais para compreender um processo histórico de fundação da cidade, 

mobilizando questões e interpretações acerca da política local, principalmente na formação de 

uma oligarquia e na disputa de grupos políticos locais, posteriormente, apresento a pesquisa 

de Oracy Nogueira (1964), enfatizando as principais questões de seu Estudo de Comunidade 

                                                           
10 O carater descritivo assumido aqui é consequencia de um dos objetivos dessa pesquisa: sistematizar um 

conjunto de elementos que está relacionado ao processo de expansão industrial do município de Itapetininga. 

Neste sentido, concentrei os esforços nessa sistematiação, optanto por um trabalho mais descritivo e menos 

teórico, em termos de análise sociológica. 
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em Itapetininga e como essa obra contribuiu para algumas questões dessa dissertação. Um dos 

debates presentes neste momento é o modo como Oracy Nogueira apresenta os dados sobre a 

variação populacional de Itapetininga no decorrer do século XIX e XX, até a década de 1950. 

Deste modo, retomo alguns desses dados comparando as variáveis com outros períodos. 

Após, apresento um debate sobre a narrativa da imprensa local no início da década de 1970 

referente à “fase” de expansão industrial de Itapetininga: “Em Itapetininga é a vez das 

Indústrias”. Por fim, trato da questão sobre o “problema” do fornecimento de energia elétrica, 

apresentando um breve debate sobre a energia elétrica no Brasil, a Empresa de Eletricidade 

Sul Paulista e a manifestação que resulta na queima do escritório dessa empresa em 1958,  

No segundo capítulo, descrevo basicamente duas ações fundamentais para 

compreender o processo político envolvido na expansão industrial de Itapetininga, quais 

sejam: a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) e a disputa pela 

Divisão Regional Administrativa do estado de São Paulo. No primeiro caso, a elaboração do 

PDDI, aponto como essa ação foi articuladora de um interesse para a expansão industrial e 

como ela, ao integrar planejamento e interesse pela industrialização, permite uma cristalização 

na “busca pela industrialização” municipal como uma pauta política. Posteriormente, 

apresento algumas questões sobre a divisão administrativa regional do estado de São Paulo, 

destacando algumas definições anteriores ao Decreto Estadual nº 48.162/1967 e, ainda sobre 

este tema, apresento a disputa protagonizada pelo ex-prefeito municipal de Itapetininga e ex-

deputado estadual José Ozi, na câmara legislativa e em contato direto com o governador do 

estado naquele período. 

Por fim, no terceiro capítulo, sistematizo algumas ações que podem ser consideradas 

como continuidades do PDDI, frisando a atuação de alguns dos principais atores políticos na 

execução de um conjunto de ações voltadas à industrialização municipal pós-PDDI. 

Posteriormente, destaco alguns atos do executivo e como estes representam um certo 

compromisso com a industrialização do município. Apresento alguns dados quantitativos 

sobre a expansão industrial em Itapetininga e região 1960 – 1980 e friso algumas notas sobre 

o avanço do reflorestamento na região de Itapetininga. Para encerrar, descrevo brevemente 

elementos para a compreensão da negociação à instalação de uma indústria têxtil do grupo 

Nisshin Spinning Company Ltda e como esses elementos representam, reunidos em um 

evento, a inauguração da indústria têxtil, um conjunto de ações relativamente articuladas com 

a finalidade de expansão da atividade industrial em Itapetininga.  
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1. ITAPETININGA: UMA NARRATIVA DA FUNDAÇÃO À “BUSCA PELA 

INDUSTRIALIZAÇÃO”  

Pensar no processo histórico de uma cidade que tem suas origens ainda no século XVIII 

é demasiado desafiador, no entanto, quando a narrativa desse processo histórico é construída e 

observada de acordo com um interesse específico, um problema, então pensar um processo 

histórico se torna mais efetivo, na medida em que o problema é tanto um aglutinador da 

narrativa, quanto um objeto que permite descolar partes deste processo para a construção de 

um caminho reflexivo. A Vila de Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga, que teve suas 

origens em 1770 é o ponto de partida deste capítulo que tem por objetivo apresentar alguns 

elementos que permitem visualizar um processo de uma Vila que se encontrava no “caminho 

das tropas” (HERBERTS, 2009) e, duzentos anos depois, anunciava a eminencia de uma nova 

fase política e econômica: “Em Itapetininga é a vez das Indústrias”. 

1.1. A fundação da cidade 

Itapetininga é uma cidade localizada na região sudoeste do estado de São Paulo e está 

a aproximadamente 171 quilômetros da capital deste mesmo estado e a 184 quilômetros da 

fronteira com o estado do Paraná. Itapetininga faz parte da mesorregião e microrregião11 

intitulada com mesmo nome. A mesorregião de Itapetininga é constituída por 36 municípios 

                                                           
11 Mesorregião é uma divisão geográfica de regiões do Brasil que tem como objetivo compilar características de 

uma região nos aspectos geográficos-físicos, econômicos, sociais e culturais. Já as microrregiões parte do mesmo 

objetivo, mas com o enfoque na “organização do espaço a nível micro ou local”. (IBGE, 1990, p. 08). Essa 

divisão teve a duração de 1990 até 2017. Embora se utilize outra metodologia de divisão das regiões (que não 

desconsidera a divisão regional anterior, mas indica uma atualização das caracterizações regionais), essa forma 

ainda é uma referência para estudos relativos às caracterizações do processo de produção, distribuição e 

consumo em geral das regiões. Para elaboração do primeiro procedimento de divisão regional, o IBGE 

considerou o fato de que o “desenvolvimento do processo capitalista de produção afetou de maneira diferenciada 

o território nacional” (Ibidem, p. 07). Assim, segundo o Instituto, os indicadores básicos do procedimento de 

identificação das microrregiões foram as estruturas das produções e a interações espaciais. Nos quais o “primeiro 

implica na análise da estrutura da produção primária com base na utilização da terra orientação da agricultura 

estrutura dimensional dos estabelecimentos relações de produção nível tecnológico e emprego de capital e no 

grau de diversificação da produção agropecuária. A estrutura da produção industrial se refere à importância de 

cada centro no conjunto da microrregião enquanto centro industrial de acordo basicamente com valor da 

transformação industrial e pessoal ocupado. Já o indicador de interação espacial fica por conta da área de 

influência dos centros sub-regionais e centros de zona enquanto elementos articuladores dos processos de coleta 

beneficiamento e expedição de produtos rurais de distribuição de bens e serviços ao campo e a outras cidades”. 

(IBGE, 1990, p. 09). 
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distribuídos nas seguintes microrregiões: Capão Bonito, Itapetininga, Itapeva e Tatuí. Fazem 

parte da microrregião de Itapetininga os seguintes municípios: Alambari, Angatuba, Campina 

do Monte Alegre, Guareí e Itapetininga. O município de Itapetininga é o terceiro maior do 

estado de São Paulo em extensão territorial (um total de 1.790,2 km²) e, segundo o último 

censo do IBGE, em 2010 tinha uma população de 144.416 habitantes. 

Criada em 04 de novembro de 1770, atribui-se à fundação da cidade de Itapetininga ao 

administrador Simão Barbosa Franco, cuja credencial oficial lhe foi concedida pelo próprio 

governador da capitania de São Paulo da época, o capitão-general Dom Luís Antônio de 

Sousa Botelho de Mourão (quarto Morgado de Matheus 1765-1775)12. De povoado à cidade, 

Itapetininga passou ainda pela categoria de Vila (a Vila de Nossa Senhora dos Prazeres de 

Itapetininga), comarca e tornou-se cidade no ano de 1855, de acordo com a Lei Provincial n.º 

5 de 13 de março do mesmo ano. (SPOSATTI, 1962, p. 251). 

Itapetininga é criada de acordo com objetivos estratégicos ligados ao caminho do 

Viamão, considerado uma das mais importantes rotas do Brasil no Século XVIII. Segundo 

Bueno (2009), a importância da criação das Vilas naquela rota tinha o objetivo de fixação do 

povoamento, preservação da rota de “negociantes” e garantia do controle de “mandatários 

locais” (BUENO, 2009, p. 287). Assim, a própria elevação ao status de Vila, afirma Bueno, 

“significava acesso a uma outra categoria institucional e à autonomia política e 

administrativa”13 (BUENO, 2009, p. 287). Sobre essa circunstância, Nogueira (1962) afirma 

que: 

A fundação da vila de Itapetininga resultou antes da decisão do governo metropolitano 

do que de reivindicação da população local. Os objetivos visados eram o mais 

rigoroso controle sobre o tráfego de ouro das minas de Paranapanema e Apiaí e sobre 

                                                           
12 Haviam sessenta anos que nenhum “povoado” havia se elevado à condição de Vila na capitania de São Paulo. 

Quando a capitania é assumida pelo quarto Morgado de Mateus (1765-1775), dez Vilas são fundadas. (DERNTL, 

2009). 
13 “Crescendo sua expressão populacional, econômica e edificada, terá aumentado sua aspiração a outra categoria 

institucional, a outro tipo de reconhecimento por parte da sociedade organizada, em meio à divisão territorial 

estabelecida pelos poderes constituídos, enfim, por parte do Estado. A sua aspiração seguinte seria constituir não 

mais um embrião oficial, a célula menor eclesiástica e administrativa, porém algo mais, que não se referia apenas 

ao tamanho ou à ascensão gradual hierárquica: seria alcançar a autonomia política e administrativa, seria passar a 

constituir sede de um município, passar a zelar por si mesma, aglomeração, e por um território próprio 

correspondente que lhe seria designado, seu termo. A autonomia municipal colocaria o povoado, quem sabe a 

antiga freguesia ou paróquia, como unidade autônoma dentro do Estado, fosse o reino como uma de suas 

colônias, fosse esta como o país já independente. O povoado se tornaria a sede de uma área territorial bem 

definida, entre outras mais antigas ou a serem criadas, termos municipais na ocasião definidos ou redefinidos. 

Ganhava então, para todos os efeitos, um lugar ao sol.” (MARX, M. Cidade no Brasil terra de quem? São Paulo: 

Nobel; Edusp, 1991 p. 52 Apud BUENO, 2009, p. 253). 
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o comércio de animais; o abastecimento mais regular das tropas mobilizadas para os 

campos de Guarapuava e a região da platina, a fim de se firmar o domínio português, 

na competição com hispano-americanos; maior segurança e conforto para os viajantes 

que circulavam entre São Paulo e o Sul; e a assistência judicial e religiosa à população 

local.” (NOGUEIRA, 1962, p. 182). 

Um aspecto em comum entre os municípios que compõe a mesorregião de 

Itapetininga/SP é a sua relação com o processo de colonização da região sul do Brasil que, até 

meados do século XVIII, foi um caminho fundamental para o trânsito do gado da região Sul 

do Brasil à região de Minas Gerais (e a capital do Estado de São Paulo).  

Colocada em posição excêntrica, em relação à Zona [de Campinas do Sudoeste do 

Estado de São Paulo], como o último pouso forçado, na Estrada das Tropas, para 

quem vinha do Sul para Sorocaba, seu desenvolvimento se deve, principalmente, à 

função que desempenhou, em relação ao comércio de animais que, da região da 

platina, eram trazidos para a famosa feira, e à importância que lhe conferia sua 

disposição geográfica favorável à defesa do território paulista ante possíveis invasões 

procedentes do Sul. (NOGUEIRA, 1962, p. 192 – grifo nosso). 

Entre as cidades de pouso dos tropeiros daquela região (Itapetininga, Cerquilho e 

Sarapuí), a cidade de Itapetininga foi escolhida, como afirma Lisboa (2006), “para centralizar 

as funções administrativas da região (...) onde se desenvolveram a engorda do gado, a 

agricultura de subsistência para venda local, vendas e oficinas ligadas ao atendimento dos 

tropeiros e mineradores.” (LISBOA, 2006, p. 73 – grifo nosso), ou ainda, como afirma Oracy 

Nogueira: 

Esta última condição, de posto de coordenação da defesa do sul paulista, nas lutas que 

agitaram o País, do século XVIII até praticamente, os dias correntes, levou os 

administradores da Capitania e, posteriormente, os da Província e do Estado, a darem 

prioridade a Itapetininga, na instalação de serviços públicos de âmbito local e 

regional, ao mesmo tempo em que contribuiu para a projeção dos políticos locais nos 

cenários estadual e nacional. (NOGUEIRA, 1962, p. 192). 

O caminho que mediava as relações econômicas, políticas e culturais entre o estado do 

Rio Grande do Sul e São Paulo, durante os séculos XVIII e XIX, ficou conhecido como 

“caminho das tropas” (HERBERTS, 2009). No entanto, o caminho especificamente entre 

Viamão e Sorocaba ficou conhecido como “caminho de Viamão” (GIL, 2009, p. 74), ou ainda 

“caminho do Sul”14 (JOB, 1999, p. 19). O nome “caminho das tropas” indica o modo como 

                                                           
14 “O caminho do Sul, considerado a partir do Rio Grande do Sul, se iniciava por Viamão, origem da atual cidade 

de Porto Alegre; Cruz Alta, Passo Fundo, ainda no Estado do Rio Grande do Sul, sendo que partiam de Cruz 

Alta, aqueles que estivessem trazendo animais da região de Corrientes (Argentina); Lajes e Mafra, em Santa 

Catarina, sendo esta cidade famosa por um tipo de estribo que liberava o pé do cavaleiro, em caso de acidente; 

Rio Negro, onde havia um Registro de Animais, e Lapa, famosa por suas facas e facões – a “lapeana”; São José 

dos Pinhais e Curitiba, todas no Estado do Paraná; poderia haver algumas variações onde, a partir de Lapa, 

encaminhava-se para Oeste e passava-se por Guarapuava,cujos famosos cavalos eram bastante estimados, 
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era utilizado o local de passagem e ligação entre os territórios, que era realizado por 

“tropeiros”: comitivas de pessoas, muares e cavalos que transitavam entre as regiões 

interioranas do Brasil (GOULART, 1961).  

Embora o tropeirismo se destaque pelo exercício de transporte de gados e outras 

mercadorias entre as regiões estratégicas, constituindo caminhos pelos interiores do Brasil, 

principalmente entre os séculos XVII e XIX, este contexto também faz parte de um “ciclo 

econômico e social de expressiva repercussão cultural”, consolidando um comércio de gado 

durante o século XVIII na Província de São Paulo, o qual “gerou mais impostos que a 

lucrativa produção canavieira” (LISBOA, 2006, p. 73). O tropeirismo naquela região marca 

uma rota de destaque no desenvolvimento econômico do Brasil e também na construção de 

uma “unidade nacional” (LISBOA, 2006, p. 74).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
passava-se por Palmeira, Ponta Grossa, Castro e Jaguariaíva; no Estado de São Paulo, passava-se por Itararé, 

Itapeva, Buri ou pouso da Escaramuça, Itapetininga, Alambari ou pouso das Pederneiras, afamadas pelas pedras 

do mesmo nome e usadas em armas, Campo Largo (atual Araçoiaba da Serra), onde as tropas descansavam antes 

do início das vendas, e finalmente Sorocaba” (JOB, 1999, p. 19). 

 

Figura 1: Mapa das principais rotas tropeiras entre o Rio Grande do Sul e Sorocaba.  Fonte: Terra Paulista, 

A formação do Estado de São Paulo, seus habitantes e os usos da terra, Imprensa Oficial, 2004, p. 83 

(LISBOA, 2006, p. 76).   
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Desde o povoado, alguns atores se destacaram na disputa pelo domínio político local 

entre as famílias tradicionais. É possível observar este contexto desde a cerimônia de 

levantamento da Vila, em 5 de novembro de 1770, que contava com o sorteio dos Juízes 

ordinários e outros oficiais da câmara. Foram selecionados para Juízes ordinários Simão 

Barbosa Franco e Domingos José Vieira, e Miguel Fernandes de Abreu, José Rodrigues 

Guimarães e Sebastião Rodrigues de Quevedo para vereadores. Segundo Oracy Nogueira, 

essa é a base oligárquica que assume o domínio político e econômico local no decorrer do 

século XIX (NOUEIRA, 1995, p. 52 - 54). Assim, é neste período (século XVIII) que ocorre a 

formação de uma oligarquia em Itapetininga, essa estrutura se manteve até meados do século 

XIX, quando a família hegemônica foi substituída, “porém, sem mudança da estrutura até o 

golpe político” de 1930 (NOGUEIRA, 1995, p. 131). No entanto, abaixo apresento algumas 

informações para a compreensão da formação dessa oligárquica local. 

1.1.1. A política local: oligarquia e grupos políticos 

De um modo geral, uma ligação comum de parentesco que se perpetuou na condição 

da política oligárquica até meados das décadas de 1930 e 1940, reproduzindo algumas 

relações de poder local por meio do parentesco, com ligações nos territórios de Itu e 

Sorocaba, é o casal Domingos José Vieira e Maria Nunes Siqueira. Vieira era natural de 

Portugal e Siqueira de São Paulo, capital do estado, uma de suas filhas se casou com Salvador 

de Oliveira Aires, descendente de Salvador de Oliveira Leme, este último, exerceu 

fundamental influência política, conhecido como “Sarutaiá”, foi considerado um personagem 

de referência no que diz respeito a origem comum da família dominante local, juntamente 

com o referido casal acima (NOGUEIRA, 1962, p. 236 – 241). 

Em fins do século XVIII já é evidente o predomínio, em Itapetininga, do grupo de 

parentesco dos Oliveira - Aires - Aguirre - Vieira - Pereira - Medeiros que, pelo lado 

dos Oliveira, Aires e Aguirre, era ramo de uma “família extensa” que, via Sorocaba, 

procedia de Itu.  

No decorrer do século XIX ao mesmo grupo se integraria parte dos Meira, dos Moura, 

dos Rolim, dos Leonel, dos Brizola. Esse grupo de parentesco se expandiu de tal 

modo, no âmbito local e regional que, dentro de pouco, se estabeleceu uma 

equivalência entre pertencer-lhe e fazer parte da classe dominante. 

Em 1842, era tal a preponderância do grupo, em Itapetininga, que uma autoridade 

encarregada de proceder ao inquérito sobre a participação da população local no 

movimento armado que, nesse ano, abalou as Províncias de São Paulo e Minas, 

referiu-se aos habitantes do Município com a expressão ‘Sarutaianos’ (sic), evocando 

sua origem comum no “Sarutaia”. (NOGUEIRA, 1962, p. 241 - 242). 
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José Luiz Nogueira, no primeiro volume da obra Genealogia de uma cidade (2005), 

apesar de apresentar a origem dos principais grupos familiares da cidade de Itapetininga (o 

autor organiza, inclusive, uma relação de pessoas contempladas com sesmarias em 

Itapetininga e região) e de indicar suas posições políticas (em grande parte das principais 

referências locais), não apresenta esta ramificação genealógica como o entroncamento e 

perpetuação de uma classe política dominante local. Sua apresentação está disposta por 

ramificações genealógicas, contemplando todos os integrantes das famílias tradicionais e 

oferecendo destaques apenas aos personagens mais presentes na “narrativa institucional” da 

cidade (a que é contada no Centro Cultural e Histórico - Brazílio Ayres de Aguirre, por 

exemplo). 

Já o trabalho de Oracy Nogueira, Família e Comunidade: um estudo sociológico de 

Itapetininga (1962), embora não ofereça as ramificações genealógicas mais complexas, 

apresenta algumas ligações de parentesco objetivando mostrar a perpetuação de grupos 

familiares na dominação do poder político local, com uma certa ênfase sobre a situação 

estamental da camada socioeconômica mais favorecida até meados de 1940 (NOGUEIRA, 

1962). E já aqui há uma importante distinção entre a concepção de “família tradicional” na 

interpretação de José Luiz Nogueira e Oracy Nogueira, para o primeiro, família tradicional em 

Itapetininga é aquela que apresenta registros em cemitérios locais, cartórios de registro civil, 

livros de Cúria Diocesana entre outros registros de nomes e sobrenomes, já o segundo, 

famílias tradicionais em Itapetininga são aquelas ligadas a cargos e instituições políticas 

locais e proprietários de terras.  

Com efeito, registros de nomes no século XVIII e XIX em cartórios de registro civil, 

livros de Cúria Diocesana e outros instrumentos de institucionalização de registros civis não 

são comuns entre famílias não proprietárias, caso recorrente no período colonial do Brasil, por 

exemplo (GOMES, 2012), no entanto, José Luiz Nogueira apresenta um mapa de 

ramificações de famílias tradicionais mais complexo que Oracy Nogueira, no entanto, este 

último apresenta um mapa de ramificação “interessado”, ou seja, retoma uma ramificação 

genealógica para encontrar a origem e continuidade da formação de uma oligarquia local. 

A formação e perpetuação de uma família oligárquica local, como afirmei acima, é 

substituída em fins do século XIX, no entanto, essa substituição não altera o sistema político 

local de modo relevante, na medida em que a influência local desses grupos familiares é 
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fundamental para compreender algumas configurações políticas locais até meados da década 

de 1940. Contudo, o próprio sistema oligárquico é influenciado por uma tensão interna, dado 

as disputas entre os familiares pelo poder político. Em meados do século XIX até a 

proclamação da República (1889), a organização que potencializou essa tensão interna se 

concentrou no recrutamento entre dois partidos políticos: o Partido Conservador e o Partido 

Liberal15.  

Firma-se a nova liderança dos dois grupos políticos adversários, a qual se manterá 

válida pelas décadas que se seguirão: Manuel Afonso Pereira Chaves, cujo prestígio se 

consolidou com o papel desempenhado na contra-revolução, torna-se chefe do Partido 

Conservador, enquanto seu primo Paulino Aires de Aguirre, que também teve seu 

prestígio dilatado pela posição de caudilho assumida no movimento, será daí por 

diante, o condutor local do Partido Liberal.  

Em 1842, por ocasião da revolução que abalou as Províncias de São Paulo e Minas, os 

principais chefes revolucionários locais foram os irmãos Manuel Paulino. Paulino 

Salvador e José Oliveira Aires, filhos de Salvador de Oliveira Aires, dois dos quais 

eram genros do tio Domingos José Vieira II. Coube a este papel saliente na repressão 

ao movimento, no âmbito local, conforme já foi indicado. (NOGUEIRA, 1962, p. 

255).  

A partir de 1843, um ano após a “Revolução Liberal”, se constitui a chefia dos 

partidos adversários presentes na cidade: Manuel Afonso Pereira Chaves se torna líder do 

Partido Conservador e Paulino Aires de Aguirre, primo do anterior, assume a liderança do 

Partido Liberal (NOGUEIRA, 1952, p.256). A Revolta Liberal, que aconteceu no período do 

Brasil Império, foi arquitetada pelo Partido Liberal e a sua principal sede foi a Sorocaba, a 

“Capital dos Revolucionários” (MARINHO, 2015, p. 20). O objetivo principal da revolta foi a 

contestação do eventual crescimento e estabelecimento do Partido Conservador no país. Ela se 

torna um marco para a política local em Itapetininga. 

Por todo o resto de século, até a proclamação da República, o Partido Conservador 

recrutará seus chefes, no âmbito local, principalmente dentre os descendentes de 

Domingos José Vieira I através dos filhos masculinos, especialmente do homônimo 

do pai, e dos genros portugueses: ao passo que o partido liberal encontrara aos seus 

entre os descendentes do mesmo patriarca através do genro Salvador de Oliveira 

Aires bem como entre primos destes, com ascendência comum no Sarutaiá 

[Salvador de Oliveira Leme, avô de Salvador de Oliveira Aires, o Sarutaiá]. 

(NOGUEIRA, 1995, p. 255 – grifo do autor). 

Um aspecto marcante nas relações políticas do município é que a ascensão social e 

econômica de outras famílias, embora garantisse a estratificação de outras camadas na 

                                                           
15 O Partido Conservador foi constituído “principalmente dentre os descendentes de Domingos José Vieira I 

através dos filhos masculinos, especialmente do homônimo do pai, e dos genros portugueses”, já o Partido 

Liberal “encontrará os seus entre os descendentes do mesmo patriarca através de seu genro Salvador de Oliveira 

Aires bem como entre primos deste, com ascendência comum no Sarutaiá” (NOGUEIRA, 1962, p. 255). 



39 

 

participação do poder local, não rompiam com a lógica oligárquica tradicional: o poder 

político estava intimamente ligado ao tipo de relação que as outras famílias estabeleciam com 

a família oligárquica tradicional (NOGUEIRA, 1962, 228). Este movimento se estende até 

meados de 1945, com um processo de redemocratização, permitindo a expansão de grupos 

políticos que não estavam diretamente ligados à lógica oligárquica tradicional ou não faziam 

parte de do tipo de disputa política com relação aos grupos familiares tradicionais. 

Com a proclamação da República, a antiga oligarquia local foi suplantada 

politicamente por outro agrupamento semelhante em natureza, até se chegar à 

estrutura atual de classes superpostas integradas por famílias, em geral, sem ligações 

de parentesco entre si e que assim se tendem a representar nos partidos e cliques 

políticos. (NOGUEIRA, 1962, p. 245 – grifo do autor). 

Um destaque importante para a compreensão da mudança de agrupamento na 

oligarquia local, principalmente com a gradual perda de legitimidade política da família 

hegemônica ligada a Simão Barbosa Franco e Domingos José Vieira, é a consolidação de 

Fernando Prestes de Albuquerque como uma referência política local em Itapetininga e, 

posteriormente, a eventual consolidação de seu filho, Júlio Prestes de Albuquerque, como 

uma referência na política local, estadual e nacional. 

Fernando Prestes recebeu a patente de coronel em 1891 por ter apoiado Floriano 

Peixoto contra a Revolução Federalista. Militou toda a sua vida no Partido 

Republicano Paulista (PRP). Foi deputado estadual, vice-presidente da Câmara 

Estadual, senador estadual, presidente do Estado de São Paulo e vice-presidente do 

mesmo Estado. Casou-se com Olimpia de Santana Prestes, com quem teve nove 

filhos, dentre eles Júlio Prestes de Albuquerque... (SIMÕES, 2015, p. 04). 

Fernando Prestes, ex-vice-presidente do estado de São Paulo, foi solicitado a assumir o 

“governo revolucionário” na Revolta Paulista de 1924. Conhecida como a Revolução de 

1924, o movimento pautava a crise econômica e política do período, com ênfase na 

concentração do poder político dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Fernando Prestes 

recusa a solicitação, em ação de defesa ao governo de Carlos Campos (presidente), afirmando 

que “só aceitaria o governo das mãos do Dr. Carlos de Campos, livre, espontaneamente, 

legalmente”. (PRESTES DE ALBUQUERQUE Apud SIMÕES, 2015, p. 04). Contudo, após 

o falecimento do presidente Carlos Campos, Fernando Prestes, ao invés de assumir a 

presidência, da qual era vice, “renuncia ao cargo de vice-presidente, como uma sorte de 

combinação política para que seu filho, Júlio Prestes (então deputado federal), pudesse se 

candidatar à presidência do Estado de São Paulo.” (SIMÕES, 2015, p. 04).  
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Júlio Prestes de Albuquerque, embora tenha sido décimo terceiro presidente eleito do 

estado de São Paulo (1927–1930) e o último presidente-eleito do Brasil durante a primeira 

fase da República brasileira, período conhecido como “República Velha” (1889 – 1930), foi 

impedido de tomar posse do cargo por conta da situação conhecida como o “Revolução de 

1930”. Desde a “crise de 29” – a quebra da bolsa de Nova Iorque – as relações internacionais 

econômicas de alguns países foram afetadas e, no caso do Brasil, um dos maiores destaques 

foi a desvalorização do café. A república Café com Leite, como era conhecida por conta da 

rotatividade das lideranças oligárquicas dos estados de Minas Gerais e São Paulo, apresentou-

se como um reflexo da crise. Assim, considerando a importância do estado de São Paulo 

como grande produtor de café da época, houve uma quebra da rotatividade entre esses 

estados, uma rotatividade mais expressiva do que exequível, dado que ela não foi executada 

ao “pé-da-letra”, no qual o então presidente em exercício Washington Luís apoiou a 

candidatura de Júlio Prestes e Vital Soares como vice, este último que na época era presidente 

do estado. 

Assim, após o impedimento para assumir a presidência do Brasil, em 1930, Júlio 

Prestes de Albuquerque se exila na Europa, no mesmo ano, juntamente com seu pai Fernando 

Prestes e Washington Luís, retornando ao Brasil em 1932 e apoiando a “Revolução 

Constitucionalista de 32”, que tinha como objetivo implementar uma nova constituição e 

depor Getúlio Vargas da presidência. Júlio Prestes se retirou da cena política e da vida 

pública, de um modo geral, passando a “dedicar-se exclusivamente à fazenda de algodão da 

família em Itapetininga, retornando ao cenário político somente em 1945, com a fundação da 

União Democrática Nacional” (SIMÕES, 2015, p. 08). Abaixo segue uma tabela com as 

principais atuações de Fernando e Júlio Prestes de Albuquerque. 
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Quadro 1 - Principais atuações políticas de Fernando Prestes de Albuquerque. 

Período Cargo/Função 

1855-1891 Formação; aquisição da patente de coronel da Guarda Nacional e do Exército 

1892-1895 Deputado Estadual (PRP) 

1895-1897 Deputado Estadual (PRP) 

1898-1900 Presidente do Estado de São Paulo (4º Presidente) 

1906-1908 Senador por São Paulo 

1908-1912 Vice-Presidente do Estado de São Paulo 

1913-1916 Senador por São Paulo 

1916-1922 Senador por São Paulo 

1922-1924 Vice-Presidente do Estado de São Paulo 

Período Cargo/Função 

1924-1927 

Vice-Presidente do Estado de São Paulo, no governo de Carlos Campos, cujo 

falecimento o fez renunciar à presidência para que Júlio Prestes pudesse ser 

candidato. 

A partir de 

1930 

Diretor do Banco Noroeste do Estado de São Paulo e da Companhia Mogiana de 

Estradas de Ferro. 

25/10/1937 Falecimento em São Paulo 

Fonte: SIMÕES, 2015, p. 08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fotografia de Fernando Prestes, Washington Luís, Freitas Valle e Júlio Prestes. 
Fotografia na Villa Kyrial. Sentados da esquerda para direita, Fernando Prestes, Washington 

Luís, Freitas Valle e Júlio Prestes, 1925. São Paulo. MIS. Fonte: SÃO PAULO, 2016. 
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Quadro 2 - Principais atuações políticas de Júlio Prestes de Albuquerque 

Período Cargo/Função 

1882-1908 Formação 

1909-1924 Deputado Estadual (PRP) 

1924 -1927 Deputado Federal (PRP) 

1927 -1930 Presidente de Estado de São Paulo 

1929 -1930 
Candidato à Presidência da República, sendo substituído por Heitor Penteado 

na Presidência do Estado (eleição em 01/03/1930) 

1930 -1934 Exílio na Europa 

1934 -1946 Volta ao Brasil (dedicando-se à fazenda de algodão em Itapetininga) 

1945 Volta à política, fundando a União Democrática Nacional (UDN) 

Fonte: SIMÕES, 2015, p. 08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, a reconfiguração política local em Itapetininga, após 1930, está intimamente 

relacionada à possibilidade de criação e disputa de projetos econômicos regionais, uma vez 

que essa década é marcada por um aceleramento nos aspectos da reorientação política e 

ideológica em relação ao projeto de desenvolvimento econômico nacional (LAMOUNIER, 

1992). Contudo, segundo Oracy Nogueira, é apenas a partir da queda do Estado Novo que a 

liberdade de competição política se torna concreta no município de Itapetininga 

(NOGUEIRA, 1995, p. 131). De 1901 até 2 de julho de 1930, por exemplo, 14 representantes 

intendentes do município de Itapetininga (função suprimida em 1930, com a criação 

instituição do cargo de prefeito) foram do Partido Republicano Paulista (PRP), partido de 

principal atuação de Fernando Prestes de Albuquerque. Contudo, em julho de 1930, com a 

nomeação de Antônio Fogaça de Almeida, do Partido de Ação Progressista (PAP) para 

prefeito nomeado, que exerce o cargo até dezembro de 1932, período em que a conjuntura 

política local apresenta o início de um processo de ruptura com a oligarquia, se efetivando em 

meados década de 1940. 

1.1.2. Interpretações locais sobre a conjuntura política de 1930 e algumas notas 

sobre o trabalho de campo 

Em Itapetininga foi possível encontrar algumas interpretações de atores locais sobre a 

questão política do município nos séculos XVIII, XIX e XX. As interpretações sobre algumas 

situações apresentam uma certa similaridade, como é o caso da atuação política de Fernando e 
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Júlio Prestes de Albuquerque em Itapetininga, no qual se aciona uma dualidade entre 

“desenvolvimento” a “atraso”. Comparando com outros municípios (principalmente com o 

município de Sorocaba), alguns desses atores traduzem o início do século XX em Itapetininga 

como um período em que a cidade ficou em uma espécie de “bolha do tempo” (ISAAC, 

2019a) ou, simplesmente, que essa situação “parou a cidade” (CAMPOS, 2019) e que só é 

retomada após 1960, pois antes disso, principalmente entre 1930 e 1960, a cidade fica 

“absolutamente isolada, não cresce economicamente” (MORAES, 2019). 

O modo em que alguns atores locais se referem à situação implica uma interpretação 

sobre a atuação da Família Prestes na política local, que, embora Fernando Prestes de 

Albuquerque e Júlio Prestes de Albuquerque tenham um biografia política de atuação a nível 

estadual e nacional, ambos influenciaram na política local, determinando cargos e funções, em 

algumas situações (ISAAC, 2019; CAMPOS, 2019; AYRES ROLTZ, 2019). Neste sentido, 

pude verificar dois posicionamentos distintos: quando se referem a este período como 

“revolução 30”, remetem a uma negação da família Prestes de Albuquerque, este 

posicionamento é mais comum entre famílias de atuantes políticos que conseguiram se 

estabelecer na política local após meados da década de 1960. Essa versão é compreensível, na 

medida em que o termo “revolução”, além e implicar em mudanças nas instituições políticas, 

sociais, econômicas e culturais, exige também uma experiência entre uma “ideia de liberdade” 

e um “novo começo” (ARENDT, 1990, p. 23). Nessa interpretação, a entrada de Getúlio 

Vargas (e a consequente saída de Júlio Prestes) representou o “enfraquecimento” da 

oligarquia local (ISAAC, 2019a). 

Contudo, geralmente quando “tratam” este período como “golpe do Getúlio Vargas”, 

ou simplesmente “Golpe de 1930”, “remetem” o apoio à Júlio Prestes, sem mencionar 

mudanças na política local. De todo modo, em ambos os casos, não há apoio a Getúlio 

Vargas, pois até na primeira interpretação, que deixou evidente o apoio ao fim de uma 

oligarquia política “responsável pelo atraso da cidade” (ISAAC, 2019a), compreende que os 

primeiros anos da “política Vargas” foi responsável por um período de estagnação do 

município, devido a “fazenda Araras”, da família Prestes de Albuquerque, “pertencer ao 

território de Itapetininga” (CAMPOS, 2019). 

Esses sujeitos ocultos que “trataram” ou “remeteram” foram, além dos entrevistados 

que me autorizaram a reproduzir nossas conversas (reservando aqui algumas exceções), outras 
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fontes que contribuíram com a pesquisa, mas demostraram um certo desconforto em falar 

sobre alguns assuntos. Este caso refletiu muito quando essas fontes apresentaram “suas 

versões” sobre o contexto de 1930 ou simplesmente sobre a atuação da família Prestes de 

Albuquerque no município. Poderia apresentar algumas características gerais dessas 

interpretações, como, por exemplo, a negação pela “centralidade” dado à família Prestes de 

Albuquerque na memória institucional de Itapetininga, no entanto, o desconforto apresentado 

por essas fontes já é suficiente para compreender aqui uma disputa sobre a narrativa da 

família Prestes nos espaços políticos institucionais da cidade.  

Ao comentar sobre aquele assunto, algumas pessoas olhavam para os lados e 

diminuíam o tom de voz, principalmente fontes que exerciam alguma função ou frequentavam 

o gabinete da prefeitura, a secretaria de cultura ou a biblioteca municipal (poucas dessas 

fontes tive a oportunidade de conversar em outros espaços). Assim, em relação a este assunto, 

deixei evidente apenas as interpretações das fontes que me concederam autorização para 

publicação de conversas e entrevistas realizadas e que não estavam vinculados às funções da 

Prefeitura ou da Câmara Municipal de Itapetininga. Essas fontes contribuíram também com 

outros temas da pesquisa, dessa forma, descrevo abaixo algumas informações importantes da 

ligação entre esses atores sociais e este processo de pesquisa. 

1.1.2.1. Principais entrevistados no trabalho de campo 

Alberto Isaac é um jornalista de Itapetininga, filho de Libaneses que migraram para o 

Brasil em 1906. Nascido em Itapetininga, em 1925 Isaac teve uma experiência, ainda jovem, 

como comerciante nos negócios da família, principalmente com venda de fumo de corda em 

Itapetininga. Foi porteiro no Cine Olana (principal cinema da cidade na década de 1950), 

formou-se em magistério no Ginásio da escola Peixoto Gomide e atuou como professor na 

cidade de Ribeira, localizada na região do Vale do Ribeira. Seu trabalho como correspondente 

do jornal O Estado de São Paulo teve início na década de 1950, no qual escreveu na “seção 

interior” deste jornal “durante quarenta e cinco anos”. Na imprensa local escreveu para os 

jornais Diário de Sorocaba, Folha de Itapetininga, Tribuna Popular e Jornal Regional. Ficou 

conhecido por entrevistar Jânio Quadros, na década de 1980 (CORREIO DE 

ITAPETININGA, 2019). Alberto Isaac é pai de Fuad Abrão Isaac, que exerceu duas 

legislaturas como vereador em Itapetininga (1989 - 1992 e 2001 - 2014). Isaac é uma das 

principais referências locais que utilizo nessa pesquisa. Ele atuou com diversas matérias na 
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imprensa local sobre a industrialização do município de Itapetininga. Me concedeu duas 

entrevistas: uma no dia 19 de fevereiro de 2019, na qual José Luiz Aires Roltz também estava 

presente e outra no dia 09 de julho de 2019, ambas ocorreram em sua casa. Também se dispôs 

a dar continuidade sobre algumas questões por meio de ligações telefônicas e se demonstrou 

solícito com a pesquisa. 

Dirceu Campos nasceu na cidade de Itararé, divisa com o estado do Paraná pela região 

sudeoste do estado de São Paulo, cidade que também fez parte da rota dos tropeiros daquela 

região. Ferroviário desde os 14 anos, e aos 18 telegrafista pela Estrada de Ferro Sorocabana. 

Foi preso em 1964 com a instauração da ditadura militar no referido ano, no entanto, foi 

libertado após um período de 24 dias. É um conhecido fotógrafo da região, tendo registrado 

alguns eventos políticos e culturais da cidade de Itapetininga. Escritor dos jornais Folha de 

Itapetininga e Tribuna Popular, Dirceu Campos coleciona mais de trezentos artigos escritos 

nesses jornais (NOGUEIRA, 2005, p. 280). Também escreveu livros sobre a memória de 

alguns eventos em Itapetininga, um deles foi a queimada da Empresa de Eletricidade Sul 

Paulista, no qual utilizo um de seus textos para descrever essa situação. O jornalista, fotógrafo 

e ex-ferroviário se dispôs a contribuir com a pesquisa. Nossas principais conversas foram por 

telefonemas. 

Hermélio Arruda Moraes, psicólogo, bacharel em direito e empresário no ramo de 

recursos humanos, no qual tem uma agência de empregos que atua em Itapetininga e região. 

Escreveu para os Jornais Folha de São Paulo e Aparecida do Sul, eventualmente ainda escreve 

para o jornal Folha de Itapetininga. Hermélio é conhecido por ter tornado público a 

localização da nascente do rio Itapetininga e pelo trabalho com o resgate do antigo “Caminho 

Real do Viamão” (ITAPETININGA, 2019). Bene, recepcionista no Centro Cultural e 

Histórico - Brasílio Ayres de Aguirre, me apresentou Hermélio, que na ocasião estava tocando 

Mozart no piano do Hall principal do Centro Cultural. Hermélio é irmão do ex-prefeito Prof. 

Darcy Pereira de Moraes, que esteve no cargo entre 1973 a 1977. Expliquei rapidamente 

minha intenção de pesquisa para Hermélio e ele me falou um pouco de sua família 

(principalmente de seu irmão) e sobre seus trabalhos na cidade de Itapetininga. Hermélio me 

apresentou o Clube Venâncio Ayres e o atual diretor do Jornal Folha de Itapetininga. No 

Clube Venâncio Ayres, Hermélio me apresentou os álbuns de fotografia com registros desde a 

criação do clube, na última década do século XIX.  
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José Luiz Ayres Holtz é descendente da família Ayres, que está presente na história 

institucional da cidade, o nome do Centro Cultural, inclusive, leva este sobrenome. Conhecido 

popularmente como Grilo (apelido que ele mesmo anunciou a preferência), José Luiz Ayres 

Holtz foi um importante articulador para o meu trabalho de campo, me apresentando diversos 

atores políticos locais e facilitando a minha entrada no Centro Cultural e Histórico - Brasílio 

Ayres de Aguirre. Grilo é formado em ciências sociais e trabalhou com Prof. Oracy Nogueira 

na década 1960. José Luiz Holtz trabalhou na gestão do ex-prefeito Antônio Fernando Silva 

Rosa (1977 – 1982), atuando como diretor do Escritório Técnico de Planejamento (ETP). 

Tivemos cinco encontros presenciais Grilo, sendo que um deles foi a entrevista com Alberto 

Isaac. Grilo conseguiu uma agenda com o ex-prefeito Antônio Fernando Silva Rosa, que me 

concederia uma entrevista, no entanto, o ex-prefeito teve uma complicação de saúde e veio a 

falecer antes do encontro. Bene, o recepcionista no Centro Cultural e Histórico - Brasílio 

Ayres de Aguirre foi quem me indicou José Luiz Holtz. 

Antonio Fernando Silva Rosa Junior, itapetiningano, nascido em 1965 e formado em 

direito pela Fundação Karnig Bazarian, de Itapetininga, é filho de Antonio Fernando Silva 

Rosa, ex-prefeito municipal de Itapetininga. Antonio Rosa Junior é especialista em 

Saneamento Ambiental pela Mackienzie, considerado um ambientalista, tem diversos projetos 

desenvolvidos na área de meio ambiente em Itapetininga (NOGUEIRA, 2005, p. 278). 

Antonio Fernando Silva Rosa Junior me concedeu uma entrevista, no qual estava presente seu 

filho. Nessa entrevista, os temas mais abordados foram: a gestão de Antonio Fernando Silva 

Rosa, as áreas para distritos industriais, os projetos de urbanização da cidade nas décadas de 

1970 e 1980 e as questões ambientais do município. 

O Centro Cultural foi um espaço muito utilizado para o empreendimento dessa 

pesquisa. Como é um espaço eventualmente frequentado por atores políticos locais facilitou 

meu acesso à memória política institucional de Itapetininga veiculado por esses atores. O 

Centro Cultural conta com um material cultural catalogado sobre alguns elementos históricos 

de Itapetininga como fotografias, cartas, quadros, livros e etc. Além disso, existe um acerto de 

jornais locais desde a década de 1910, material que foi consultado e utilizado aqui. Outro 

destaque importante, no que diz respeito a fontes históricas sobre os assuntos tratados nessa 

dissertação, é uma obra de Oracy Nogueira (1962), Família e Comunidade: um estudo 
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sociológico sobre a cidade de Itapetininga. Esta obra foi um importante material de apoio 

para essa pesquisa. 

1.2. A obra de Oracy Nogueira e a narrativa sobre a formação da cidade de 

Itapetininga 

Este tópico tem como objetivo apresentar o trabalho de Oracy Nogueira (1962), 

Família e Comunidade: um estudo sociológico sobre a cidade de Itapetininga, destacando o 

lugar dessa obra para essa dissertação. Este trabalho de Oracy Nogueira é considerado uma 

das mais importantes pesquisas empreendidas sobre o município de Itapetininga (AYRES 

HOLTZ, 2019; ISAAC, 2019). Com efeito, embora essa obra exerça um papel considerável 

para essa dissertação, seu uso aqui tem um limite instrumental, na medida em que o objeto 

dessa pesquisa trata, fundamentalmente, de um período posterior ao que o trabalho de Oracy 

Nogueira se deteve. 

1.2.1. Oracy Nogueira e os Estudos de Comunidades 

Oracy Nogueira nasceu em 1917, na cidade de Cunha, interior do estado de São Paulo. 

Aos dez anos de idade se mudou para Catanduva e, posteriormente, para Botucatu, juntamente 

com seus pais, professores normalistas. Em Botucatu, Oracy atuou no jornal Correio de 

Botucatu, como repórter e aos 19 anos, teve uma complicação de saúde e se tratou em São 

José dos Campos. Em 1940, Oracy Nogueira iniciou seus estudos na Escola Livre de 

Sociologia e Política da Universidade de São Paulo (ELSP/USP), no qual lhe foi concedido 

uma bolsa de pesquisa para atuar com o professor Donald Pierson. Oracy se formou mestre 

em Sociologia pela ELSP/USP na primeira turma da universidade, em 1945. Iniciou em 

seguida seu doutoramento na Universidade de Chicago, orientado pelo prof. Everett Hughes 

(CAVALCANTI, 1999).  

Nogueira teve como orientador de doutorado o Professor de Sociologia e Antropologia 

Donald Pierson, que se doutorou em Chicago, sob a orientação de Robert Ezra Park. Donald 

Pierson se vinculou ao Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade de 

Chicago em 1920, no qual “Blumer, Redfield, Radcliffe-Brown, Wirth e Robert Park, seu 

amigo e orientador, eram todos professores dos Departamentos de Sociologia e Antropologia” 

(CAVALCANTI, 1999, p, 99).  Conhecido pelas pesquisas sobre relações raciais (as 

principais obras são: Relações raciais no município de Itapetininga, 1955. Essa obra foi 
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reeditada em 1998, intitulada Preconceito de Marca: as relações raciais em Itapetininga; 

Tanto preto, quanto branco: estudo de relações raciais, 1985 e; Negro político, político 

negro, 1992). Oracy Nogueira também fez parte de um grupo de pesquisadores que 

empreenderam “estudos de comunidades”. O município de Itapetininga foi sua referência 

principal de trabalho de campo e é exatamente por esse motivo que Oracy Nogueira é 

considerado aqui uma referência importante. A obra na qual estabeleci um estreito diálogo no 

início dessa pesquisa é Família e Comunidade: um estudo sociológico sobre a cidade de 

Itapetininga (1962), que foi vinculada ao Programa Municípios-Laboratório. 

Sob a direção do Professor Darcy Ribeiro, o Centro Brasileiro de Pesquisas 

Educacionais (CBPE) empreendeu um programa de pesquisa, ao final da década de 1950 que 

se sucedeu até meados da década de 1960, para compilar materiais relativos às populações e 

municípios de regiões considerados interiores do Brasil, o Programa Municípios-Laboratório. 

Esse programa resultou na Coleção Brasil Provinciano, com oito trabalhos de mesma 

ambição: “alcançar melhor compreensão da sociedade brasileira mediante o conhecimento das 

formas peculiares de vida de determinadas áreas do interior do país.” (NOGUEIRA, 1962, p. 

07). Família e Comunidade - Um estudo sociológico de Itapetininga, trata-se do estudo de 

uma comunidade cujo núcleo social foi considerado uma cidade “velha”16. Este trabalho, 

como afirma Oracy Nogueira, tinha um objetivo anterior ao que se foi sugerido no CBPE: “O 

trabalho com o qual pretendia defender o doutorado na Universidade de Chicago (EUA) foi 

publicado em 1962 pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, sob o título ‘Família e 

comunidade, um estudo sociológico de Itapetininga’.” (NOGUEIRA, 1995, 130 – 131). 

                                                           
16 Oracy Nogueira apresenta a seguinte definição para o que se poderia considerar uma cidade “velha” no estudo 

sugerido com o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais: “A cidade ‘velha’ ou ‘tradicional’ deveria ser não 

uma cidade ‘morta’, estacionária ou decadente, mas uma cidade cujas origens datassem, pelo menos, do século 

XVIII, porém que, sem se caracterizar por um progresso espetacular, constituísse um núcleo, incontestavelmente, 

em permanente modernização, no sentido da adoção ou incorporação mais ou menos pronta, isto é, sem uma 

considerável defasagem – com 10 anos como limite máximo para tolerância o em relação às grandes cidades do 

País, dos modernos recursos de iluminação, transporte e comunicação, abastecimento de água e serviços de 

esgotos, pavimentação e manutenção de vias públicas, meios de recreação e padrões da moda; deveria, ainda, ser 

uma cidade em que os imigrantes ou seus descendentes estivessem representados, porém sem predominarem 

quantitativamente ou socialmente; possuir uma desenvolvida rede de instituições educacionais, abrangendo pelo 

menos os níveis elementar e médio; ter de 10000 a 30000 habitantes e não ser atípica, em relação às cidades do 

mesmo porte, da região centro-sul do País, seja pela composição étnica e pelos aspectos fundamentais da 

estrutura demográfica, seja por uma acentuada função industrial ou pela importância, em sua vida econômica, da 

exploração de recursos naturais excepcionais: e ser um centro urbano com um acentuado grau de autonomia e 

auto-suficiência, isto é, não ser um centro satélite ou unido a um centro metropolitano – no caso a cidade de São 

Paulo o e possuir recursos materiais e institucionais que permitissem a seus habitantes satisfazer suas 

necessidades quotidianas ou fundamentais sem recorrer a uma cidade maior.” (NOGUEIRA, 1962, p. 09 – 10). 
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Como sugeriu Cavalcanti (1995), os estudos sobre comunidade e relações raciais 

levado a cabo por Oracy Nogueira, além de uma sistemática produção de dados sobre as 

situações por ele pesquisadas, são capazes também de incorporar “de modo decidido e 

inovador a dimensão histórica: trata-se de estudar a definição e transformação de relações 

sociais ao longo de um período de duzentos anos.” (CAVALCANTI, 1995, p. 119 - 120). 

Oracy Nogueira seguiu a tendência dos estudos de comunidades, que buscavam a 

sistematização da organização social de uma comunidade e a interpretação de uma mudança 

na situação sócio-política. No caso de Itapetininga, como afirma Oracy Nogueira (1995): 

Meu trabalho de Itapetininga é o estudo de uma estrutura oligárquica que se formou 

a partir do século XVIII e perdurou até 1930, com a substituição da família 

hegemônica, em fins do século XIX, porém, sem mudança da estrutura até o golpe 

político do referido ano. A mudança dessa estrutura oligárquica, em que uma família 

tradicional praticamente monopolizava o poder político, para outra em que o poder 

político se apresentaria diluído, sem nenhuma família em posição homóloga à das 

que dominaram o município e a região, no decorrer de dois séculos, iria se tornar 

clara com a liberdade de competição política que se seguiu à queda do Estado Novo. 

(NOGUEIRA, 1995, p. 131). 

Oracy Nogueira destaca que, quando produziu o trabalho, Família e comunidade – um 

estudo sociológico de Itapetininga, os “estudos de comunidade” estavam na moda, 

“principalmente entre cientistas sociais norte-americanos, e como as investigações pioneiras 

de Emílio Willems, em Cunha, e Lucila Herrmann, em Guaratinguetá”. O autor lembra ainda 

que alguns estudos clássicos deste gênero foram inspirações, como: “os do casal Lynd, os de 

Redfield (de quem fui aluno), Lloyd Warner (idem) e o de Lucila Herrmann. (NOGUEIRA, 

1995, 130 – 131 – grifo do autor).  

Namuel de Oliveira e Marcos Maio (2011, p. 521 – 522), em Estudos de Comunidade 

e ciências sociais no Brasil, verificam que desde 1920 os estudos de comunidades fazem parte 

do campo de pesquisa das ciências sociais nos Estados Unidos e, no Brasil, fundamentalmente 

entre as décadas de 1940 e 1960, outro destaque importante é que esses estudos estão 

relacionados ao “processo de institucionalização das ciências sociais no Brasil”. A 

modalidade estudos de comunidade surge da experiência da Antropologia norte-americana, 

motivada principalmente por Robert Redfield, que, partindo de uma crítica à abordagem 

antropológica de Franz Boas, defendeu, como contrapartida a uma sociologia que ignorava 

“os aspectos ligados às mudanças” das comunidades pesquisadas, uma abordagem na qual “as 

mudanças deveriam constituir o cerne das investigações antropológicas”. (OLIVEIRA e 

MAIO, 2011, p. 224) 
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Os estudos de comunidade foram alvos de críticas, centradas principalmente na ideia 

de que os estudos de comunidades se limitavam à descrição de dados sobre a realidade. Neste 

sentido, Klaas Wortmann (1972, p. 134 apud OLIVEIRA e MAIO, 2011, p. 539) afirmou que 

“Não é simplesmente a partir dos dados da realidade empírica - limite dos estudos de 

comunidade - que se alcança a explicação dos sistemas sociais. Somente a partir de conceitos 

da realidade abstrata é possível entender sistemas como totalidades concretas”. Ianni (1961, 0. 

114 – 115, apud OLIVEIRA e MAIO, 2011, p. 541), por sua vez, embora frise a importância 

desses estudos como subsídios na formulação de programas e políticas de educação e saúde 

pública, analisa que os estudos de comunidade estavam limitados à descrição de dados, o que 

impossibilitava a produção de “conhecimento interpretativo acerca dos fenômenos sociais”. 

Um dos destaques feitos por Oracy Nogueira sobre a escolha do município de 

Itapetininga como um campo para a realização de seus estudos essa comunidade tinha 

condições para o acompanhamento do “povoamento e o desenvolvimento da estratificação 

social desde o século XVIII até o presente, sendo, portanto ao mesmo tempo, uma 

comunidade ‘antiga’ e ‘modernizada’”. (NOGUEIRA, 1955, p. 101 - 102). Essa perspectiva 

demonstra que a definição de “antiga” e de “moderna” está relacionada à ideia de mudanças 

na estrutura populacional e na estratificação social. 

1.2.2. A pesquisa em Itapetininga e os estágios de desenvolvimento 

Buscando absorver elementos sobre a vida local de Itapetininga, Oracy Nogueira 

(1962) opera com uma espécie de “observação participante, frequentando situações e eventos 

sociais os mais diversos” e, além disso, o autor também conta com um levantamento de 

“material primário em cartórios, arquivos públicos e documentação privada.” (NOGUEIRA, 

1995, 131). Neste levantamento, o autor elabora algumas descrições sobre as relações 

construídas por ele durante o processo etnográfico, trazendo as dificuldades do 

empreendimento executado por ele com os recursos disponíveis na época17. Contudo, foca 

                                                           
17 “Na época de meu trabalho de campo, ainda vivia, em Itapetininga, o octogenário Antônio Galvão, homem de 

ascendência africana, decano dos jornalistas de O Estado de S. Paulo e que iniciara sua carreira na década de 

1870, como tipógrafo do jornal local, Município, em que atuavam personalidades como Venâncio Aires, Antonio 

Moreira da Silva, o padre Francisco de Assunção Albuquerque e outros que se distinguiram como adeptos de 

movimentos como o abolicionista, o republicano, o municipalista e outros. Esse homem excepcional teve o 

cuidado de preservar coleções, encadernadas, de todos os jornais em que havia trabalhado, como tipógrafo, a 

princípio, e jornalista, posteriormente, desde o primeiro, de 1872 ou 1873, até anos bem mais recentes. Essa 

coleção estava na casa de seu filho homônimo, igualmente jornalista, que, generosamente, durante anos, me 

permitiu que ficasse horas a folhear sua hemeroteca e a tomar notas. Um meu ex-aluno era funcionário da 

Estrada de Ferro Sorocabana e todos os anos me renovava um passe-livre, com autorização para levar estudantes, 
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evidente também que este contexto tem uma considerável influência na “escolha” da cidade 

de Itapetininga como objeto do projeto de pesquisa e, neste sentido, Nogueira (1962) afirma: 

Embora outras cidades satisfizessem a todos os critérios mencionados, a escolha 

caiu em Itapetininga, dadas as seguintes: 1ª) a abundância de fontes históricas já 

localizadas; 2ª) constituir uma variante em relação a Guaratinguetá – cidade do Vale 

do Paraíba do Sul por onde já passara o ciclo do café – no sentido de estar fora ou à 

margem da faixa ecológica dos cafezais; e 3ª) estar a cinco horas da Capital do 

Estado, pela ferrovia )Sorocabana), o que facilitaria ao autor e seus eventuais 

auxiliares – assistentes e alunos da Escola de Sociologia e Política de São Paulo – 

frequentá-la. (NOGUEIRA, 1962, p. 10). 

A princípio, havia considerado a utilização do esquema elaborado por Oracy Nogueira 

para a compreensão do processo de desenvolvimento da cidade de Itapetininga, partindo da 

hipótese de que era possível dar continuidade a este esquema aos processos de 

desenvolvimento das décadas de 1960, 70 e 80. No entanto, a ideia de “estágios de 

desenvolvimento” não foi eficiente para pensar como e porque, a partir da década de 1960, o 

município de Itapetininga atingiu um relativo crescimento das atividades industriais, 

principalmente pelo fato de que ao considerar o desenvolvimento a partir do crescimento da 

população, das instituições ou de materiais, os atores e as motivações para o avanço das 

atividades industriais do município nas referidas décadas estão ocultos. 

 Ao organizar os dados sobre o desenvolvimento da cidade de Itapetininga, Oracy 

Nogueira (1962) propõe uma divisão metodológica, em três estágios, dos processos de 

“diversificação” da cidade ligados a, respectivamente, três recortes temporais específicos que 

em sua totalidade abordam o início do século XVIII até o início da década de 1960. A 

sistematização do desenvolvimento da cidade de Itapetininga elaborada por Oracy Nogueira 

pode ser considerada como um mapa de “crescimento” da cidade, com uma comparação da 

diferenciação entre o “ambiente urbano local” e o “ambiente rural”, no qual o primeiro é 

verificado pela situação de mudança constante e o segundo uma estagnação relativa 

(NOGUEIRA, 1962, p. 180). 

A comparação entre dois ambientes socialmente diferentes resulta na produção dos 

três recortes temporais específicos, sendo um parâmetro fundamental da elaboração histórico-

metodológica dos estágios de desenvolvimento. Embora o fato de que em cada novo estágio 

se acentue a diversificação de funções e características da “vida urbana”, esse dado está 

relacionado à “vida rural”, de modo que não deixou de se diversificar em termos de funções e 

                                                                                                                                                                                     
quando julgasse conveniente, o que me permitia ir quase todas as quintas-feiras a Itapetininga e voltar aos 

domingos.” (NOGUEIRA, 1995, p. 131). 



52 

 

características, mas em contraste com o urbano, sua acentuação foi morosa ou, em algum 

caso, não houve. 

Cada novo estágio (assim como cada novo período no primeiro deles) implica no 

enriquecimento da vida urbana, com o acréscimo de novas funções características, 

paralelamente com a intensificação do estágio anterior. Assim, se já no primeiro 

estágio a divisão do trabalho ia se tornando a vida urbana mais variada e complexa, 

em contraste com a do meio rural circundante, no segundo, ao mesmo tempo em que 

se chama a atenção a proliferação e diferenciação de instituições, o processo de 

diversificação ocupacional também se acentua. (p. NOGUEIRA, 1992, p. 180). 

O primeiro estágio sugerido por Oracy Nogueira, considerado como um momento de 

“diversificação ocupacional”, data do início do século XVIII até meados de 1870; o segundo 

estágio, o da “diversificação institucional”, data de 1879 até 1900; e o terceiro estágio, o de 

“diversificação material”, 1901 até o final da década de 1950 (NOGUEIRA, 1962, p. 180). O 

primeiro estágio, o de diversificação ocupacional, é divido em quatro momentos: o “período 

de penetração”, do início do século XVIII até 1770, no qual se inicia com o desenvolvimento 

do “arraial” que se ampliava na medida em que os tropeiros procuravam pouso próximo ao rio 

Itapetininga. Data este período também o início de registro da circulação de animais e do 

“ouro das minas de Paranapanema”. Este momento se encerra com a fundação da Vila de 

Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga; o segundo momento (o de fundação da Vila em 

1770 até meados de 1825), marca o processo de institucionalização do status recebido à 

categoria de Vila. (NOGUEIRA, 1962, p. 180 – 181). 

Ainda durante o segundo momento, desde a elevação à categoria de Vila, Itapetininga 

passou por um período de decadência relacionado ao novo status institucional18; um terceiro 

momento (o de menor recorte temporal, datando de 1825 a 1850), o de nucleação de uma 

“população permanente” que estava dedicada, de modo geral, a “ocupações manuais”, está 

relacionado ao “surto da lavoura canavieira” na região neste período e, deste modo, houve 

uma concentração de uma população artesã garantindo, em uma “variedade de pequenas 

oficinas”, os serviços para “à população rural circunvizinha”; por fim, o quarto momento (de 

1850 a 1870), que se destaca pelo surgimento de uma “camada social, cujos camponeses, seja 

devido à tradição de família à natureza de suas ocupações ou às condições de vida, se nivelam 

                                                           
18 “(...) como se pode perceber no ofício emitido pelo cabo-de-esquadra Alexandre de Andrade, responsável pelo 

registro local de passagem de animais, para o Governador da Capitania...  Nota de rodapé: Em 20 de novembro 

de 1810, é o capitão-mor da Vila quem solicita ao Capitão-general Antônio José da Franca e Horta, providências 

por se achar a povoação em estado de ruína, ´por falta de dificação e cazas nella, e pelo desamparo q’ muitas vão 

ficando’. A resposta foi que providenciassem os próprios moradores e poderosos da vila, pois, se a povoação 

desaparecesse, é claro que com ela desapareceriam os magistrados... (Documentos Interessantes para a História e 

Costumes de São Paulo, vol. LIX, pag. 146).” (NOGUEIRA, 1962, p. 182 – grifo nosso).  
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socialmente com os fazendeiros, com os quais passam a emular pelo poder econômico e 

político” (é durante este período, em 1855, que a Vila se elava à categoria de cidade). Um 

quadro fundamental neste quarto momento do primeiro estágio de desenvolvimento é o 

aumento do “contingente de funcionários burocráticos”, momento no qual “surgem os 

professores, os médicos, um comércio mais especializado e melhor abastecido. Segundo 

Oracy Nogueira, este período é marcado por uma evidente expansão no setor de atividades 

terciárias e de uma substituição da lavoura de cana-de-açúcar pela cultura do algodão19 

(NOGUEIRA, 1962, p. 181 – 184). 

O segundo estágio, o de diversificação institucional (de 1870 a 1900), como os termos 

selecionados para caracterizá-lo apresentam: é um momento de aumento na diversidade de 

instituições na cidade de Itapetininga (enfatizando que, nesse estágio, o termo cidade assume 

também uma indicação institucional, de modo que Itapetininga foi elevada de Comarca à 

cidade em 1885). Oracy Nogueira sublinha que, em estágios anteriores “as únicas associações 

voluntárias existentes em Itapetininga eram a Irmandade do Santíssimo Sacramento (...); a 

loja maçônica, (...); e a Irmandade do Rosário do Homens Pretos” (NOGUEIRA, 1962, p. 185 

– grifo nosso). 

A criação do primeiro jornal local é um dos importantes acontecimentos do período. O 

jornal, o Município, foi criado “sob a direção de seu proprietário, o advogado provisionado e 

político, Antônio Moreira da Silva, e tendo como um dos principais mentores o advogado e 

político, Venâncio de Oliveira Aires.” (NOGUEIRA, 1962, p. 185). Este período é 

concomitante à abolição da escravidão (1888) e, em Itapetininga, da construção da Igreja 

Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Em 1889 foi fundado o Clube Venâncio Aires. 

Um aspecto fundamental deste período é a fundação da escola de formação de professores. 

(...) em 1894, o Governo Estadual se decide a instalar, em Itapetininga, o primeiro 

estabelecimento oficial de formação de professores normalistas, de todo o interior do 

Estado, que, em seus primeiros anos, funcionará como escola complementar, tendo 

anexa uma escola modelo, para a prática dos futuros mestres. (NOGUEIRA, 1962, p. 

186 – grifo nosso). 

                                                           
19 “Já no fim do período a lavoura de cana vai sendo sucedida pela do algodão herbáceo. Assim, Manuel Eufrásio 

de Azevedo Marques informa que, em 1870, a ‘maioria da população’ se ocupa na cultura de cana, café e 

algodão, ‘havendo no município mais de 20 máquinas de descaroçar algodão e enfardar algodão, das quais 

algumas movidas a vapor, que produziram na última safra 12000 fardos exportados para Santos’. Azevedo 

Marques, Apontamentos Históricos, Geográficos, Estatísticos e Noticiosos da Província de São Paulo (tomo I, 

pag. 354; Livraria Martins Editora, São Paulo).” (NOGUEIRA, 1962, p. 184). 
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O estágio de diversificação institucional, o qual se refere a um variado conjunto de 

instituições (igrejas, clubes, escolas, hospital, jornais, etc.), traz como elemento primordial a 

organização da sociedade civil em situações institucionais. Um outro elemento fundante do 

período é o reforço ao caráter das condições de município que se encontra a cidade, como é o 

caso do jornal que, além do próprio nome, suas primeiras matérias consistem em 

levantamentos e ilustrações textuais das condições materiais e institucionais de Itapetininga, 

indicando seu potencial produtivo e o caráter “acolhedor” de sua população. No primeiro 

caso, há uma tentativa de sublinhar a aspecto autônomo que Itapetininga exerce em relação à 

região no que diz respeito ao desenvolvimento econômico e, no segundo, uma herança 

histórica do “arraial” que recebia acolhia os tropeiros. 

Por fim, o terceiro estágio de desenvolvimento, o de crescimento material, e último 

estágio verificado por Oracy Nogueira, data de 1901 até meados da década de 1960. O 

crescimento material diz respeito ao melhoramento da infraestrutura da cidade, 

principalmente com serviços como saneamento básico, energia elétrica, expansão da malha 

rodoviária, etc. De fato, Itapetininga tem uma significativa expansão de infraestrutura neste 

período, no entanto, essa expansão também acompanha o crescimento populacional, o que não 

fica evidente na obra de Oracy Nogueira são as motivações dessa expansão.  

Esses são os estágios de desenvolvimento sugeridos por Oracy Nogueira para a 

sistematização dos dados relativos ao estudo de comunidade realizado em Itapetininga. A obra 

que comento aqui é dividida em dois volumes, no qual o primeiro, Ecologia e Economia, 

sistematiza dados relativos à geografia física da região, povoamento e população, questões 

fundiárias de distribuição e exploração da terra, elementos sobre a “vida na zona rural”, o 

“desenvolvimento da cidade”, que sistematiza os estágios de desenvolvimento e a “ecologia 

urbana” que trata sobre as principais mudanças na configuração urbana de Itapetininga. O 

segundo volume, Organização Social, traz uma sistematização sobre a estratificação social, 

focado na organização das famílias da comunidade e, posteriormente, apresenta dados relativo 

as instituições, atividades religiosas, atividades recreativas e a educação formal.  

A interpretação de Oracy Nogueira sobre uma estrutura oligárquica formada em 

Itapetininga a partir do século XVIII e que permaneceu até meados da década de 1930, na 

qual se amplia uma “liberdade de competição política” (NOGUEIRA, 1995, p. 131) foi um 

dos importantes pontos de partida para compreender como a ideia de “desenvolvimento” e 
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“atraso” está relacionada com essa conjuntura política histórica. A ideia de que Itapetininga se 

manteve em uma “bolha do tempo” (ISAAC, 2019a) e que só se “desenvolveu” a partir da 

década de 1960, com a chegada das primeiras indústrias, confirma a interpretação de Oracy 

Nogueira com uma narrativa local sobre desenvolvimento. Quanto aos dados quantitativos 

utilizados por Nogueira, foram também propulsores para o entendimento de uma certa 

variação populacional, configuração territorial e dimensão dos ciclos de produção que 

ocorreram em Itapetininga. Esses dados contribuíram para compreender dinâmicas produtivas 

até a década de 1950, dado que o trabalho de Oracy Nogueira é publicado em 1962. Contudo, 

a partir desses dados, busquei outras referências para compreender algumas mudanças 

ocorridas nas décadas de 1960, 70 e 80 comparando, em algumas ocasiões, com período 

anteriores e posteriores. 

1.3. Algumas questões sobre a variação populacional e a expansão industrial em 

Itapetininga 

A fundação da Vila, como apresentei acima, está relacionada à centralização de 

funções administrativas de alcance regional, no entanto, a organização entorno da “passagem 

do gado” orientou a atividade econômica considerada, desde então, como a “vocação” do 

município, qual seja, a agropecuária. Essa ideia de “vocação agropecuária” ou “vocação 

agrícola” é utilizada para designar a atividade econômica principal do município. 

Variavelmente, Itapetininga aparece como destaque em alguns períodos, no que diz respeito à 

sua participação no PIB agropecuário. Em 2012, por exemplo, Itapetininga teve “o maior 

valor adicionado bruto da agropecuária do Estado de São Paulo e o 33º do País” (ROMA, 

2014). Com efeito, no trabalho de campo percebi que a categoria vocação era acionada, 

geralmente, quando estava em questão, mesmo que implicitamente, disputas de projetos 

econômicos, como é o caso de Hermélio de Moraes (2019), defendendo a “vocação” de 

Itapetininga para o turismo, dado à rota dos tropeiros ter fundada à cidade, ou então, quando 

Alberto Isaac (2019) afirma que “Itapetininga nunca teve vocação para indústrias”, mas para o 

comércio e para agropecuária, atividades que, segundo ele, sempre fizeram parte da economia 

do município. 

O site da prefeitura municipal de Itapetininga deixa evidente, na seção O Município, o 

posicionamento de que a cidade “é polo comercial e de serviços, sendo referência para as 

demais cidades da região, com uma grande vocação agrícola e vasta extensão rural, 

apresentando o 12º maior PIB do agronegócio paulista” (ITAPETININGA, 2019 – grifo 
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nosso). Ou então no site da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC) de 

Itapetininga, que na seção Breve Historiografia da Fatec Itapetininga, o qual indica que uma 

das demandas de criação do curso no município era seu atendimento “às necessidades da 

região e à sua vocação visivelmente agrícola” (FATEC, 2019 – grifo nosso). 

No entanto, no contexto agropecuário, especificamente no agrícola, é possível destacar 

alguns ciclos econômicos da cidade de Itapetininga: o primeiro da pecuária, o segundo a 

cultura da cana-de-açúcar, o terceiro do algodão e o quarto do café. A pecuária foi uma das 

principais fontes econômicas da Vila até o final do século XVIII, sendo substituída pela 

cultura da cana-de-açúcar, já no início do século XIX e, neste mesmo século, a cana-de-açúcar 

foi substituída pelo algodão, que teve o início de seu desenvolvimento na região de Sorocaba. 

O cultivo do algodão chegou a ser motivo da criação de uma ferrovia, em 1875, a Estrada de 

Ferro Sorocabana (IBGE, 2017), que tinha como objetivo escoar o algodão produzido na 

região de Sorocaba e circunvizinhança, dado que a cultura do algodão havia se expandido pela 

pelo sudoeste até a divisa com o estado do Paraná (ILIOVITZ, 2004, p. 14). 

O algodão chegou na região por Sorocaba, quando em 1861 as “primeiras mudas de 

algodão herbáceo” foram levadas para Sorocaba “pelos ingleses que buscavam fontes 

alternativas para a matéria prima de sua indústria têxtil em expansão” (ILIOVITZ, 2004, p. 13 

– 14). No entanto, com o fim da “Guerra Civil Americana em 1865 e a consequente retomada 

da produção algodoeira no sul dos Estados Unidos, a Inglaterra voltou a importar o algodão 

dos americanos, um produto de melhor qualidade”, ocasionando, neste sentido, uma queda na 

produção de algodão da região (ILIOVITZ, 2004, p. 13 – 14). Com efeito, o cultivo do 

algodão teve grande influência nos primeiros processos industriais da região, principalmente 

em Sorocaba. 

A expansão algodoeira possibilitou novas experiências: instalação de fábrica de 

descaroçar, cortar, fiar e tecer algodão. A via férrea proporcionou com isso, o início 

do ciclo de industrialização da cidade com as tecelagens. Vale lembrar que esse 

ciclo em Sorocaba, estava articulado ao processo de industrialização de São Paulo e 

de outras regiões do país. 

[...] foram o cultivo do algodão herbáceo em substituição ao arbóreo (nativo da 

terra) e a sua mecanização. [...], mais precisamente em 1852, a gênese do processo 

de industrialização na cidade. (BOSCHETTI, MACEDO & AMARO, 2006, p. 132) 

Embora o ciclo do algodão tenha influenciado na estrutura econômica local, com a 

queda dessa cultura na região, o café apareceu como uma alternativa econômica. Em relação à 
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Tabela 1 - Produção de café no município de Itapetininga 

Ano Produção do 

Município (t) 

Produção do Estado 

SP 

Produção do Município relativa ao 

Estado SP (%) 

1905 714,6 ... ... 

1920 180 249.282 0,07 

1934 172,4 1.209.375,2 0,01 

1940 70,7 914.782,3 0,007 

Fonte: Extraído de NOGUEIRA, 1962, p. 23.  

[Converti o valor original: de arrobas, para toneladas]. 

 

 

cultura do café, Hermélio de Moraes (2019) recorda que tanto políticos quanto grandes 

produtores locais (ele frisa também que muitos políticos eram grandes produtores no final do 

século XIX) “tentaram preparar Itapetininga” para ser uma “grande produtora de café”, mas 

não obtiveram êxito. Comparando os dados da produção de café de Itapetininga com os dados 

do estado de São Paulo, é possível perceber que as tentativas de cultivo do café em larga 

escala não apresentaram êxito em nenhum período, encontrando novamente estabilidade da 

economia municipal na atividade pecuária (LISBOA, 2006, BERTOLAI, 2018; NOGUEIRA, 

1962). Como se pode ver abaixo, na tabela 1, o cultivo de café em alguns anos em 

comparação ao estado de São Paulo é irrisório. 

 

 

 

 

 

 

A Vila sofreu uma relativa estagnação econômica entre o final do século XVIII e 

início do século XIX, mas o avanço da lavoura de cana-de-açúcar, em meados do século XIX, 

juntamente com uma espécie de “artesanato livre”, que atendiam, principalmente, demandas 

da população rural, influenciaram em uma progressiva fase econômica, na qual o cultivo em 

larga escala de algodão herbáceo se integrou ao sistema de produção agrícola local. 

(NOGUEIRA, 1962, p. 225 - 227). Outro elemento fundamental a se considerar neste período 

é a transição do modo de produção escravista para o sistema de trabalho livre. Este último 

estava presente e se ampliou principalmente por meio do “artesanato livre”, no século XIX, 

no entanto, com a abolição da escravidão, é possível verificar a reorganização da produção e 

da dinâmica da população local na apresentação de uma nova configuração (NOGUEIRA, 

1962, p. 227 – 228). Os dados demográficos podem ilustrar melhor, como indica a tabela 2 

abaixo. 
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Essa significativa variação populacional entre o final do século XIX e início do século 

XX é interpretada por Oracy Nogueira como um desdobramento da abolição da escravatura, 

na medida em que a cidade passa por uma espécie de reorganização da dinâmica 

populacional, na qual vivência um êxodo da população local para a capital do estado 

(NOGUEIRA, 1962, p. 227 – 228). Outro elemento a acrescentar na diminuição da população 

é a fundação do município de Guareí, em 1880, e São Miguel Arcanjo, em 1889, dos quais 

ambos pertenciam ao município de Itapetininga. 

A tabela 3 apresenta uma tendência que se fixa a partir da década de 1960, na qual a 

população total da cidade aumenta a cada década não menos que 15.000 pessoas e, a partir da 

década de 1970, essa tendência se fixa em um aumento superior 20.000 pessoas por década. A 

população rural, embora em uma estagnação relativa (comparada ao crescimento populacional 

urbano) entre as décadas de 1970 e 1980, fixa em uma população inferior a 17.000 pessoas, 

atingindo apenas em 1991 uma quantidade inferior a 1960. 

Tabela 2 - Variação da população total (rural e urbana) em 

Itapetininga 

Ano População 

total  

1872 21426 

1900 13278 

1920 25987 

   Fonte: IBGE, 2011.  

[Elaboração própria]. 
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Tabela 4 - Variação populacional rural e urbana de Itapetininga (1940 – 

2010) 

Ano Urbana % Rural % 

1940 39,56 60,44 

1950 48,15 51,85 

1960 63,60 36,40 

1970 67,89 32,11 

1980 75,14 24,86 

1991 83,84 16,16 

2000 89,31 10,69 

2010 90,75 09,25 

Fonte: IBGE. Evolução da Divisão Territorial do Brasil 1872 – 2010, 2011.  

[Elaboração própria]. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Na tabela 3, embora a virada populacional seja perceptível na década de 1960, na qual 

a população rural é quantitativamente inferior à população urbana desde 1940, é  a partir da 

década de 1980 que a população  rural tem uma porcentagem menor que um terço da 

população urbana, fixando essa tendência na mesma década e, ainda na década de 1980, a 

população rural atinge uma quantidade inferior a metade da porcentagem dessa mesma 

população na década de 1940. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Variação populacional total, urbana e rural de Itapetininga (1872 – 2010)  

Ano População Total Urbana Rural 

1872 214261 ... ... 

1900 13278 ... ... 

1920 25987 ... ... 

1940 34437 13623 20814 

1950 38181 18385 19796 

1960 47800 30403 17397 

1970 63606 43182 20424 

1980 84381 63403 20978 

1991 105132 88146 16986 

2000 125559 112137 13422 

2010 144416 131051 13365 

Fonte: IBGE. Evolução da Divisão Territorial do Brasil 1872 – 2010, 2011.  

[Elaboração própria].1 
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Este evidente deslocamento populacional, até a década de 1950, foi analisado por 

Nogueira (1962) como um como elemento dinamizador da diversificação populacional, 

institucional e material da cidade de Itapetininga. Oracy Nogueira afirma que a cidade “se tem 

desenvolvido muito mais pela sua convergência da migração rural decorrente do baixo ponto 

de saturação demográfica dos campos que circundam que pela sua própria atuação 

dinamizadora da economia do território que é antes servida do que serve”. (NOGUEIRA, 

1962, p. 193 – 194). Essa formulação apresenta um problema para a compreensão dos 

motivos da expansão, ou deslocamento populacional acentuado no centro urbano, na medida 

em que o “desenvolvimento” da cidade é visto como causa principal do processo de 

“expansão material”. 

No entanto, considerando a Taxa de Crescimento Populacional (TCP)20, é possível 

verificar, de acordo com a tabela 5, uma estabilidade mínima no crescimento anual da 

população entre os anos 1960 e 1991, atingindo uma média de 2,50% da taxa de crescimento 

populacional. A década de 1970 é um marco do crescimento populacional na cidade de 

Itapetininga, obtendo o maior valor desde a década de 1940 (sendo inferior apenas ao ano de 

1920).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 A taxa de crescimento populacional é um método de cálculo utilizado para obter um valor relativo à variação 

de um período entre dois momentos. Os valores correspondem à fonte censitária utilizada: “Em termos técnicos, 

para se obter a taxa de crescimento (r), subtrai-se 1 da raiz enésima do quociente entre a população final (Pt) e a 

população no começo do período considerado (P0), multiplicando-se o resultado por 100, sendo "n" igual ao 

número de anos no período.” (REDE, 2008, p. 62).  
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Tabela 5 - Variação da população de Itapetininga considerando a Taxa de 

Crescimento Populacional (TCP) 

Ano População Total TCP % 

1872 21426 ... 

1900 13278 -1,72 

1920 25987 3,41 

1940 34437 1,42 

1950 38181 0,52 

1960 47800 2,27 

1970 63606 2,90 

1980 84381 2,87 

1991 105132 2,02 

2000 125559 1,99 

2010 144416 1,41 

Fonte: IBGE. Evolução da Divisão Territorial do Brasil 1872 – 2010, 2011. 

[Elaboração própria]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contudo, partindo da hipótese de que essa variação populacional é consequência de 

um conjunto de determinações, é interessante pensar os motivos relacionados à tendência de 

crescimento da população urbana a partir da década de 1960. Dessa maneira, aponto abaixo 

alguns elementos para compreender o que se passava em Itapetininga neste período, com 

especial atenção ao crescimento industrial de Itapetininga entre 1950 e 1980 e o problema do 

fornecimento de energia elétrica no município. 

1.4. “Em Itapetininga é a vez das Indústrias”  

Alberto Isaac, em título para a matéria publicada no jornal Folha de Itapetininga, de 

setembro de 1973, anuncia que “Em Itapetininga é a vez das Indústrias”. A matéria, além do 

caráter de propaganda sobre as possibilidades de instalação de indústrias no município, faz 

um resumo das condições materiais, geográficas e políticas de Itapetininga. Dentre os 

destaques, o autor enfatiza que a cidade “fica dentro da área preferencial do Estado para 

Industrialização” e que, mesmo apresentando deficiência em anos anteriores, o setor de 

energia elétrica havia sido adequado à demanda do município, no qual a CESP “talvez” 
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adquirisse o patrimônio da concessionária anterior para fazer a gestão das redes de energia 

elétrica. (ISAAC, 1973). 

No entanto, em comparação a outras cidades circunvizinhas, Isaac afirma que 

Itapetininga “pode ser mais produtiva, pois não está sujeita às neuroses das grandes cidades, 

onde os problemas de transporte, de poluição em geral desgastam o homem e diminuem sua 

capacidade de produção”. E, além disso, “os entendidos” sobre o tema afirmam: 

Como incentivo municipal – dizem – restituímos uma parte do ICM pertencente ao 

município e isentamos a empresa de impostos e taxas municipais que variam de 

acordo com o porte do investimento e qualidade de mão de obra empregada. Em 

alguns casos podemos oferecer áreas e terraplanagem. Em todos os casos, água e luz 

na porta da empresa, assim como pavimentação de acessos’. (ISAAC, 1973 – grifos 

do autor). 

Este cenário, o da propaganda aos “empresários industriais”, indica um contexto em 

que a cidade experiencia na década de 1970, qual seja: o de interesse por parte de um político 

e econômico na instalação de novas indústrias no município, que pode ser percebido por 

diversas ações, como os incentivos fiscais oferecidos pela Prefeitura de Itapetininga e outros 

fomentos para estimular à ampliação do setor industrial na cidade. E, em 1973, enquanto se 

acertavam detalhes dos incentivos fiscais às indústrias no município, a Câmara Municipal de 

Itapetininga debatia acerca da necessidade de uma “área para o Parque Industrial” da cidade, 

que tinha como justificativa otimizar uma ampliação industrial sem “prejudicar a área urbana 

e ambiental.” (FOLHA DE ITAPETININGA, 1973d) 

A sugestão de uma área para constituição de um Parque Industrial em Itapetininga, 

pautada pelo então vereador Antônio Fernando Silva Rosa em sessão da Câmara Municipal de 

outubro de 1973, fazia parte do Plano de Desenvolvimento Integrado elaborado na gestão do 

ex-prefeito Walter Tuffic Cury. Embora a justificativa para um Parque Industrial se assentasse 

na prevenção para o planejamento urbano do município e a proteção de áreas ambientais, fica 

evidente, em discurso proferido pelo vereador Fernando Rosa, que a prática de 

“desapropriações” de terra para doação às empresas como incentivos às instalações industriais 

era uma preocupação. Como afirmou o vereador em seção referente ao assunto: “‘[um] parque 

[industrial] evitaria, como está ocorrendo, litígios entre a prefeitura e proprietários no caso de 

possíveis desapropriações para efeito de doações da área’” (FOLHA DE ITAPETININGA, 

1973d – grifo nosso). 
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 De acordo com a narrativa do Jornal Folha de Itapetininga sobre o setor industrial na 

década de 1970, um pequeno texto (de 1977), salienta dois pontos recorrentes para a 

configuração de um estágio de crescimento industrial em Itapetininga: o primeiro sobre o 

marco temporal desse novo estágio, em finais da década de 1960 e o segundo sobre a ligação 

da instalação das indústrias à exploração de recursos naturais em Itapetininga e região. 

A partir de 1969, quando verificou-se a instalação da Alplan21, Indústria de Madeira 

pertencente ao Grupo Peixoto de Castro, para Itapetininga foram abertas as portas da 

Industrialização. Estando a sua vocação industrial ligada à exploração de recursos 

naturais encontrados em suas fronteiras, as fábricas passaram a absorver parte da 

produção florestal, algodoeira, laticínio, calcário e cerâmica, entre outras. Desde 

então é que a cidade vem recebendo industrias de médio e grande porte, como a 

Nisshinbo do Brasil (tecelagem). Woolley-Dixon (algodoeira), Cia. Suzano de Papel 

e Celulose (Papel e Celulose), Fileppo (tecelagem), Ultrafértil (fertilizantes, 

Magister (confecções), Vigor e Colaso (laticínios), além de indústrias calcarias, 

diversas olarias e cerâmicas. (FOLHA DE ITAPETININGA, 1977) 

 Em 1975, dois anos anteriores à publicação do texto acima (em 1975), o mesmo jornal 

já havia publicado que o “crescimento urbano foi grandemente influenciado com a vinda das 

primeiras fábricas, a contar da Alplan e Ultrafertil, que conseguiram trazer para cá maior 

população e mão de obra especializada.” (FOLHA DE ITAPETININGA, 1975a). Neste caso, 

além de inserir mais uma indústria para a definição de marco temporal no processo de 

desenvolvimento industrial de Itapetininga, a matéria descarta a existência de fábricas 

anteriores, como a Fiação e Tecelagem Dona Rosa, de 1943. No entanto, sobre a premissa de 

que “Itapetininga progride industrialmente”, o jornal anuncia a elaboração da lei para 

facilitação de incentivos fiscais às indústrias. 

A prefeitura, contribuindo para o desenvolvimento industrial de Itapetininga, 

elaborou uma lei, concedendo até 25 anos de isenção de tributos municipais, 

dependendo do capital aplicado da empresa e do número de operários que irá 

abranger em seu quadro de funcionários. Tais benefícios fizeram com que aqui se 

estabelecem a Nisshimbo do brasil, seguida da Cia Algodoeira Hooley Dickson, do 

Lanifício Fileppo, Hellomáquinas e outras mais. As grandes empresas aqui 

estabelecidas reaplicam os seus lucros, em razão do grande crescimento econômico 

que se principia, explanando um futuro excepcional no campo industrial para esta 

cidade.” (FOLHA DE ITAPETININGA, 1975a). 

 Trata-se da Lei nº 1.759 de 04 de julho de 1973, instituída na gestão executiva de 

Darcy Pereira de Moraes, que “dispõe sobre a isenção de impostos às indústrias que vierem a 

                                                           
21 Para sua instalação, essa empresa acessou financiamento via Fundo de Reaparelhamento Econômico – FRE, 

por meio do Programa de Financiamento à Pequena e Média Empresas – FIPEME, do BNDE (atual BNDES) 

para empreendimentos industriais novos financiados em 1967, o objetivo do FRE era permitir a iniciação ou 

expansão “a médio prazo, a produção manufatureira do País em variada linha  de produtos básicos...”. A empresa 

utilizou o financiamento para “importação de equipamentos destinados a fábrica de chapas de madeira 

aglomerada...” (BNDES. XVI Exposição sobre o Programa de Reaparelhamento Econômico, 1967, pp. 28 – 29). 
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Tabela 6 - Crescimento industrial de Itapetininga (1950 – 1980) 

Ano Estabelecimentos 

1950 69 

1960 89 

1970 129 

1980 167 

 Fonte: IBGE, 1950; 1955; 1966; 1974; 1984 

[Elaboração própria]. 

 

 

se instalar no Município”. Essa é uma das ações, das quais descrevo nos capítulos posteriores, 

que estão relacionadas à expansão das atividades industriais em Itapetininga. Contudo, a 

princípio, é possível perceber que, paralelamente à expansão das atividades industriais, um 

conjunto de ações é realizado e tem alguma relação com essa expansão. Retornando a ideia de 

crescimento industrial, do ponto de vista quantitativo, de acordo com os dados dos censos 

industriais (IBGE, 1950; 1955; 1966; 1974; 1984), é possível perceber na tabela 6 um relativo 

aumento dos estabelecimentos industriais de Itapetininga, sobretudo as décadas de 1970 e 

1980. 

 

 

 

 

 

 

 

Até o ano de 1960, o setor de Agricultura, pecuária, silvicultura foi superior, 

numericamente, no ramo de atividade principal por pessoal ocupado em relação ao setor de 

Indústrias (Fonte: IBGE, 1950; 1955; 1966; 1974; 1984), como mostra a tabela VII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 - Variação do ramo de atividade por pessoal ocupado (1940 – 1991) 

Ano Agricultura, pecuária, 

silvicultura 

Indústrias1 

1940 8336 839 

1950 7226 1290 

1960 5736 2426 

1970 1490 8278 

1980 7702 5774 

1991 5486 10411 

Fonte: IBGE, 1950; 1955; 1966; 1974; 1984.  

[Elaboração própria]. 
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No entanto, é apenas no decênio de 1970 que o setor de Indústrias ultrapassa o setor 

de Agricultura, pecuária, silvicultura, mostrando uma variação significativa para o período, 

que se reconfigura na década de 1980 e retoma flexão parecida de meados da década de 1990. 

Uma consideração importante é que a agricultura em Itapetininga foi a principal atividade 

desde a fundação da Vila, isso não significa, porém, que a ampliação quantitativa do ramo de 

atividade principal por pessoal ocupado na área da indústria fez com que a área da agricultura 

deixasse de ser a principal referência no PIB municipal, pelo contrário, o PIB agrícola da 

cidade, desde a década de 1970 apresenta destaques no ranking para a categoria no Estado de 

São Paulo. 

Com efeito, estes elementos permitem perceber que ocorre uma evidente expansão 

industrial no município, principalmente na década de 1970. Ao apresentar algumas questões 

da narrativa de fundação da cidade e, posteriormente, das questões políticas e a proximidade 

dessas questões com interpretações locais sobre o desenvolvimento econômico do município, 

pretendo apresentar as principais ações políticas envolvidas no processo de expansão 

industrial de Itapetininga entre o período de 1964 a 1982, contudo, uma questão fundamental 

precisa ser introduzida antes do início dos próximos capítulos, o “empecilho” para a expansão 

industrial de Itapetininga: o serviço de produção e distribuição de energia elétrica. 

1.5. O problema da energia elétrica 

Considerando que Itapetininga passou por um expressivo desenvolvimento industrial 

entre 1960 a 1980, iniciei um levantamento das indústrias instaladas no município e as que 

anunciavam instalação na cidade neste período. A instalação da Nisshinbo do Brasil Industria 

Têxtil LTDA, em 1974, uma indústria de fiação e tecelagem, era anunciada pelos veículos de 

comunicação local em 1972, com especial atenção à quantidade de trabalhadores que a 

empresa previa contratar, tanto para serviços de instalação da indústria, quanto para operação 

na fábrica pós-instalada, contudo, já havia na cidade uma indústria de fiação e tecelagem 

desde 1943, a Fiação e Tecelagem Dona Rosa S.A., que foi desativada em 1973. Assim, na 

tentativa de entender, do ponto de vista local, a desativação da Fiação e Tecelagem Dona 

Rosa em um contexto de expansão industrial na cidade, recorri a alguns documentos locais da 

época, mas foram os interlocutores que grifaram ser o “problema da energia elétrica” o 

responsável pela saída da indústria do município.  
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Na primeira entrevista com Alberto Isaac, por exemplo, essa questão não apareceu, já 

na segunda, ela foi um elemento fundamental. Com José Luiz Roltz, o problema com 

fornecimento de energia na cidade também não tinha aparecido (que reconhece e enfatiza isso 

posteriormente), até que Hermélio de Moraes, relatando sua memória sobre o “barulho” que a 

“Fiarosa”22 fazia próximo a sua casa, lembrou que as quedas constantes de energia elétrica no 

final de 1960 “impediam a fábrica de funcionar” durante horas seguidas. 

Ao procurar sobre o tema da energia elétrica nos noticiários locais, percebi que essa 

questão foi largamente discutida entre as décadas de 1950 a 1970. Os jornais locais da época, 

de um modo geral, apresentavam a interpretação de que o principal empecilho à 

industrialização era o problema do fornecimento de energia elétrica. Alguns interlocutores 

atribuíram à Empresa de Eletricidade Sul Paulista a responsabilidade pelo problema do 

fornecimento de energia elétrica e, posteriormente, se aproximaram da crítica à família 

Prestes, quando não atribuíram a ela a “culpa” pela estagnação industrial e econômica do 

município. No entanto, a data de outubro de 1958 pode ser considerada um marco sobre a 

questão, quando grupos de moradores organizaram uma manifestação contra a única empresa 

que fornecia energia elétrica ao município: a Empresa de Eletricidade Sul Paulista.  

1.5.1. Empresa de Eletricidade Sul Paulista 

Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 1938: 

Em convocação pela Assembleia Geral Extraordinária (publicados em diário oficial 

do Estado), participaram de uma sessão na assembleia legislativa os acionistas da 

empresa José Giorgi de Eletricidade. A presidência da mesa foi assumida por Jorge 

Giorge, principal acionista da empresa (à mesa estava também Júlio Volponi, como 

secretário, também acionista da empresa). Giorgi fez considerações sobre o decreto 

de lei n 825, de novembro de 38 [DECRETO-LEI Nº 852, DE 11 DE NOVEMBRO 

DE 1938]. O argumento de Giorgi segue na justificativa de que a empresa se 

destinou aos trabalhos de aproveitamento de quedas d'águas na região antes da 

constituição de 1937, argumento que não estaria sujeita (a empresa) ao decreto em 

questão. 

Giorgi apresenta como solução, para continuidade da atividade da empresa na região 

sem prejuízo e discordância com a lei, a alteração dos Estatutos Sociais, que 

regulam a aplicação do decreto (?). A assembleia acatou as considerações, 

concluindo a necessidade de alteração do Estatuto “especialmente com referência às 

ações com direito e voto e a nacionalidade dos membros da Diretoria e como 

estivessem presentes de todos os acionistas os quais já estavam, em tempo útil, 

cientes de que esta assembleia trataria, eventualmente, da alteração dos estatutos, 

passou-se a discutir os pontos e termos dessas alterações. 

                                                           
22  Como era conhecida a Fiação e Tecelagem Dona Rosa. 
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Em assembleia, decidiu-se pela demissão do gerente Francisco Zanelli, com Orlando 

Giorgi assumindo seu cargo no primeiro de janeiro do ano posterior. Assim, 

procedeu-se as modificações dos Estatutos Sociais, substituindo os artigos 4, 5 e 6, 

respectivamente, da seguinte maneira: 

1a - A sociedade será administrada por três diretores, brasileiros com mandatos de 

um ano, e com os respectivos cargos distribuídos pela seguinte designação: 

Presidente, Superintendente, e Gerente.  

2a - Em observância ao que dispõe o decreto-lei n. 852 de 11 de novembro de 1937, 

só as ações nominativas conferem direito a voto. Estas somente poderão pertencer a 

brasileiros ou a sociedades organizadas da forma prescrita pelo referido decreto-lei 

para poderem ser titulares de ações nominativas. Cada ação nominativa confere ao 

seu titular tantos votos quantos forem os lotes de 200 (duzentas) ações, nominativas 

ou não, que o mesmo possuir. As ações ao portados, por si, não têm direito a voto.  

3 a - Para efeito de verificação e atribuição de votos e do disposto no artigo 136 do 

Decreto 434 de 4-7-1891, cada titular de ação deverá, no mínimo três dias antes da 

assembleia, depositar na caixa social e mediante recibo, as ações que possuir. 

Isso foi aprovado unanimemente pelos integrantes da assembleia legislativa. Após a 

aprovação por votos, o diretor demissionário (que estava no cargo desde o início da 

empresa) o Superintendente agradece o diretor, em nome da Sociedade, pelo 

afastamento “como o elevado propósito de atender com presteza e acatamento 

devido o intuito de nacionalização que orienta a atual legislação neste campo da 

atividade industrial”. (SÃO PAULO, 1938, p. 56 – grifo nosso). 

Jorge Giorge, como era conhecido Giuseppe Giorgi, que presidiu a mesa da 

Assembleia Geral Extraordinária da Câmara dos Deputados Estaduais de São Paulo, foi um 

engenheiro italiano que fundou a Empresa de Eletricidade Sul Paulista juntamente com a 

construção de uma Usina Hidrelétrica em Turvinho (UHT) na altura de São Miguel Arcanjo. 

Com o objetivo de produzir e distribuir energia elétrica para o município de Itapetininga, a 

Empresa de Eletricidade Sul Paulista inaugura a iluminação elétrica na cidade no ano de 1912 

e, até o ano de 1978, “a empresa permaneceu nas mãos da família Giorgi, ampliando sua 

capacidade geradora”, até ser vendida à Companhia Paulista de Energia Elétrica no referido 

ano (CPFL). 

Do ponto de vista dos interesses para o desenvolvimento econômicos na cidade, a 

Empresa de Eletricidade Sul Paulista tornou-se um “empecilho”23, pois ocorria com 

frequência a interrupção do fornecimento de energia, o que “atrapalhava na atuação de 

empresas presentes na cidade e impedia a chegada de novas empresas” (ISAAC, 2019). 

Porém, em outubro de 1958, espectadores do Cine Olana foram impedidos de assistir a um 

                                                           
23 O termo “empecilho” foi utilizado por um empresário do setor mineral da cidade. Para Alberto Isaac, a 

Empresa Elétrica Sul Paulista foi uma “desgraça para Itapetininga”. Outros substantivos foram utilizados para 

tratar da relação entre a EESP e as atividades industriais em Itapetininga. Decidi por usar “empecilho” pela 

semelhança com outras referências sobre o assunto.  
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filme por conta da queda do fornecimento de energia elétrica, ocasionando o início de um 

protesto que se encerra com a queima do escritório da Empresa de Eletricidade Sul Paulista. 

Porque, existia a Empresa Elétrica Sul Paulista que foi uma desgraça para 

Itapetininga.  

Essa empresa, inclusive Júlio Prestes fazia parte da diretoria, Júlio Prestes... 

Era o causador também, um dos causadores da dificuldade da instalação de 

empresas. Ele [Júlio Prestes] pertencia à diretoria da Empresa Elétrica Sul Paulista. 

Pois essa empresa era deficitária, a energia elétrica em Itapetininga era péssima, 

horrível. [a empresa] foi instalada em 1913 e só terminou quando ela foi queimada, 

em 198524. Soube disso, ou não?  

Em outubro de [19]58 houve a revolta do povo contra a empresa elétrica, porque a 

empresa era deficitária. Todas as empresas daqui foram embora. Era a Matarazzo... a 

maior era a Matarazzo, Industrias Matarazzo, na Rua Alfredo Maia. (ISAAC, 2019). 

A distribuição de energia elétrica no município, vista como um problema, “se 

arrastou” (CAMPOS, 2019) até o início da década de 1970. Com uma crise aguda no setor, na 

segunda metade da década de 1950, houve a instalação, pela Usinas Elétricas do 

Paranapanema (USELPA), de um motor de 1300 quilowatts, o que resolveu parcialmente o 

problema, mas provocou um aumento de 90% das tarifas do usuários e a deficiência na 

distribuição de energia elétrica no município foi ficando deficiente, gradativamente, até que 

em 1958 houve uma manifestação exigindo um contorno da situação. Neste mesmo ano, 

Itapetininga era a cidade, do estado de São Paulo com o menor consumo de energia “per 

capta”. (SÃO PAULO, 1958, p. 45). Embora no início da década de 1970 o problema da 

energia elétrica estivesse “resolvido”, ao nível de se iniciar uma propaganda para a instalação 

de novas indústrias no município de Itapetininga, a compra da Empresa de Eletricidade Sul 

Paulista era reivindicada por prefeitos da região. 

A Cesp - Centrais Elétricas de S. Paulo - estuda a possibilidade de adquirir todo o 

acervo da Empresa de Eletricidade Paulista, passando a distribuir a energia neste 

município e nas localidades de S. Miguel Arcanjo, Sarapuí e Guareí. Esses municípios 

há muito que reivindicam da Cesp a negociação do acervo da concessionária local, 

que fornece energia elétrica há mais de 35 anos em toda essa área sulina. 

Recentemente, os prefeitos desses municípios, juntamente com o deputado José Ozi e 

o secretário do Trabalho, Ciro Albuquerque, estiveram na Capital entregando ao 

governo do Estado cópia do memorial, expondo também os problemas que enfrentam 

em decorrência da deficiência de energia elétrica. Reuniram-se também com o 

presidente da Cesp, Lucas Nogueira Garcez, a quem entregaram o documento original. 

Os prefeitos da região querem que a CESP negocie o acervo da concessionária 

regional - porque segundo alegam - "o deficiente serviço tem entravado o 

desenvolvimento dos municípios sulinos, muitos dos quais, por isso mesmo, já 

                                                           
24  Em entrevista, no primeiro momento, Isaac havia falado 1985. A princípio, fiquei confuso, pois o 

problema do fornecimento de energia elétrica foi resolvido entre as décadas de 1950 e 1960 e Alberto Isaac falou 

de 1985, quando o problema já tinha sido resolvido. Mas foi um equívoco na data, como o próprio Isaac faz a 

correção posteriormente, citando a revolta de [19]58. 
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perderam excelentes oportunidades de atrair empresas industriais.” (FOLHA DE 

ITAPETININGA, 1973c). 

 Não obstante, antes de apresentar melhor a manifestação de 1958, é mister 

compreender algumas questões entorno da situação da produção e distribuição de energia 

elétrica no Brasil, de modo que essa configuração nacional aponta algumas compreensões 

acerca da situação específica de Itapetininga referente a este problema. 

1.5.2. O debate sobre energia elétrica no Brasil 

A produção de energia elétrica no Brasil tem início simultâneo ao uso da energia 

elétrica para fins comerciais na Europa (LORENZO, 2002, p. 148), ambas no fim do século 

XIX, segundo Lorenzo, a ampliação da eletrificação no Brasil estava integrada ao 

desenvolvimento da produção cafeeira. De acordo com Gomes e Vieira, a princípio, o uso da 

energia elétrica no Brasil ficou restrito à atividade fabril e, eventualmente, a alguns serviços 

públicos, com empresas de energia elétrica em sua maioria locais (GOMES; VIEIRA, 2006, 

p. 300). 

Uma das principais empresas de energia elétrica do início do século XX, 

especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro, era Light, que logo após a sua chegada no 

Brasil, incorporou ao seu patrimônio empresas nacionais, garantindo um crescimento 

exponencial em meados da década de 1900 (Ibid. p. 301). Outra empresa de destaque no 

início das atividades do setor no Brasil é a Amforp (American & Foreign Power Company), 

que chegou no Brasil em 1921 e “compraram tudo” (CMEB, 1995b, p. 27 apud Ibid. p. 301), 

embora essas duas empresas não tenham caraterizado entre si uma disputa, elas estabeleceram 

uma certa divisão do mercado de energia elétrica do país (Ibid. 302). 

Portanto, a Light e a Amforp detinham, na década de 1930, um monopólio 

considerável do setor de energia elétrica no Brasil (Ibid. 302), configurando as 

concessionárias estrangeiras de energia elétrica como um marco no desenvolvimento inicial 

do setor elétrico do país (LORENZO, 2002, p. 149). No entanto, a partir de 1934, com a 

promulgação da Carta Constitucional deste mesmo ano, como afirmam Gomes e Vieira: 

[Getúlio] Vargas efetuou um conjunto de mudanças no setor elétrico, segundo José 

Luiz Lima “determinou a suspensão de todos os tipos de operação com quedas de 

água, e impediu quaisquer transações que envolvessem recursos naturais ou 

patrimônios estabelecidos” (Cmeb, 1995b:22). Entre essas medidas, destacaram-se, 

em 1931, a retirada da competência dos municípios para autorizar a exploração da 

energia hidráulica que passava a ser uma concessão da União; em 1933, a extinção da 
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“cláusula ouro”; e em 1934, a promulgação do Código de Águas, primeiro marco 

regulatório do setor elétrico. (GOMES; VIEIRA, 2006, p. 303). 

 Existem outras mudanças significativas, mas para compreender, de um modo geral o 

debate sobre a energia elétrica no Brasil e como este debate se aproxima da mesma questão na 

cidade de Itapetininga, apresento alguns elementos que permitem conectar a especificidade da 

cidade sobre o assunto. Nessa perspectiva, outra mudança fundamental para o setor de energia 

elétrica foi a criação da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRAS), uma proposição 

de Getúlio Vargas em 1954 e aprovada em 1961 pelo Congresso Nacional. Um dos objetivos 

da criação da Eletrobrás era que a empresa atuasse como uma holding para o setor, 

centralizando as ações das empresas federais de energia elétrica (GOMES; VIEIRA, 2006, p. 

305 - 306). Lorenzo afirma que: 

Com a criação da Eletrobrás, estabeleceram-se metas altamente avançadas para 

aumentar a capacidade instalada de energia elétrica no país; o plano previa ainda a 

necessidade de investimentos adicionais para o pleno atendimento do mercado. 

Previa também a queda na participação dos capitais privados, principalmente 

estrangeiros, no setor. Com isso ficava patente uma estratégia, já desenhada no 

Plano Nacional de Eletrificação (PNE)de 1954, de certa divisão de atividades no 

setor, cabendo às empresas públicas federais e estaduais o comando da ampliação da 

capacidade de geração e a interligação do sistema elétrico, enquanto as empresas 

estrangeiras - a Light e a Amforp - se especializariam na distribuição. (LORENZO, 

2002, p. 155). 

De acordo com Gomes e Vieira, os principais períodos do setor elétrico no Brasil 

podem ser caracterizados da seguinte maneira: monopólio privado (1880 – 1930); Presença do 

Estado (1931 – 1945); Estado Indutor (1946 – 1962); Modelo Estatal (1963 – 1979); Crise 

institucional (1980 - 1992) (GOMES; VIEIRA, 2006, p. 300). Para entender o problema da 

energia elétrica em Itapetininga e a sua relação com a construção de um projeto de 

desenvolvimento da cidade, destaco principalmente os períodos Estado Indutor e Modelo 

Estatal, dos quais, o primeiro diz respeito ao estabelecimento de “uma maior participação do 

Estado no setor elétrico, com aumento dos investimentos públicos, especialmente nas 

concessionárias estaduais”, tendo a criação da Eletrobrás como um marco de transição, em 

1962 (Ibid., p. 300) e o segundo é relativo a atuação da Eletrobrás como uma “empresa 

indutora do processo de nacionalização e estatização do setor elétrico, efetuando grandes 

investimentos. É consolidado um novo modelo institucional que atingiu seu ápice em 1979” 

(Ibid., p. 300). 

A partir dos anos de 1960, há um destaque em relação a centralização do controle do 

setor elétrico pelo setor público, no entanto, esse controle direcionou as atividades de 
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“geração, transmissão e integração de sistemas isolados e mesmo na distribuição de energia” 

(GOLDENBERG; PRADO, 2003, p. 220), auxiliando fundamentalmente na construção de 

“grandes sistemas de transmissão e da interconexão dos sistemas hidrelétricos que produziram 

uma melhora substancial dos serviços de eletricidade e a redução nos custos de fornecimento” 

(Idem., p. 220).  

De um modo geral, o recorte periódico (Estado Indutor e Modelo Estatal) destacado 

acima se refere, como se viu, à participação do Estado no setor elétrico, essa questão esbarra 

no tema da privatização e estatização do setor, que trato de modo mais específico no caso da 

cidade e no período grifado. Embora alguma literatura sobre o tema da energia elétrica aponte 

para uma fase adiantada do atual processo de desestatização do setor (DINIZ, 2011), a 

questão sobre a centralidade do Estado no setor e sua influência no desenvolvimento 

econômico e institucional está presente nos elementos do processo histórico da 

industrialização do setor de energia elétrica no Brasil. 

1.5.3. Filme interrompido e quebra-quebra25 

A manifestação de 1958 é fundamental para pensar como a questão sobre a produção e 

distribuição de energia elétrica está articulada a uma ideia de “atraso” e esta, por sua vez, com 

a ideia de expansão industrial tardia. Contudo, o retrato sobre a manifestação veiculado na 

imprensa local e estadual não atribui a ela importantes significados que carregava. Essa 

manifestação é descrita pelo jornal O Estado de São Paulo, por meio de seu correspondente 

em Itapetininga, Alberto Isaac, em matéria intitulada: “Crise de energia em Itapetininga” 

(ISAAC, 1958. O Estado de São Paulo, p. 12). A matéria inicia indicando que “Populares 

exaltados incendiaram ontem o escritório central da Empresa de Eletricidade Sul-Paulista, que 

abastece este município de energia elétrica”.  

De acordo com a matéria e com a versão de alguns atores locais que contribuíram com 

a pesquisa, este movimento iniciou-se no Cine Olana26. A sessão de cinema foi interrompida 

pela queda no fornecimento de energia elétrica. Os usuários do cinema iniciaram, então, os 

primeiros atos do protesto. Dois dos principais veículos de comunicação jornalística do estado 

                                                           
25  Aqui agradeço especialmente a Bruno Matsumoto e Fábio Medeiros. 
26  Apareceram outras versões sobre o incício da manifestação: de que tinha iniciado no colégio Peixoto Gomide, 

na praça em frente a este colégio, ou então que tinha se iniciado nesses dois lugares e no cinema ao mesmo 

tempo. Como todas essas não excluem que um grupo sai do cinema para fazer a “vanguarda” da manifestação, 

optei descrever de avordo com essa narrativa.  
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de São Paulo da época (Os jornais Folha da manhã, da Folha de São Paulo e O Estado de São 

Paulo) referiram-se à situação como um tumulto incomum à população “pacata” de 

Itapetininga (FOLHA DE SÃO PAULO, 1958; ISAAC, 1958). Referindo-se aos 

manifestantes como “turba enfurecida”, a manifestação foi interpretada, em ambas matérias, 

como um “incontrolado quebra-quebra”. Segue abaixo a reprodução das matérias sobre o 

assunto:  

Constantes falhas no fornecimento de luz e o aumento das tarifas levaram a 

população a tomar a atitude drástica - Várias versões sobre o início do quebra-

quebra - A cidade não sofrerá "black-out" total[...] Por volta das 3 horas a cidade, 

após receber reforços da capital e das cidades próximas, a polícia conseguiu dominar 

a situação nesta cidade e impediu que os populares continuassem a depredar 

materiais da Empresa de Eletricidade Paulista, cujo escritório foi queimado e 

inteiramente consumido pelas chamas. Durante a [ilegível] não se registraram 

incidentes. Pela manhã, populares e curiosos postaram-se na praça Peixoto Gomide 

(onde está instalado o edifício incendiado) comentando os fatos da noite anterior. 

Pessoas ouvidas pela reportagem das FOLHAS lamentaram os acontecimentos, 

afirmando que a população era pacata e só chegou a esse extremo após dezenas 

de anos de protestos pacíficos contra a deficiência no fornecimento de energia 

elétrica. 

OUTRAS DEPREDAÇÕES 

Durante as correrias motivadas pela reação policial contra as primeiras tentativas de 

invasão do escritório, os populares passaram a depredar postes e instituições 

públicas. Protegidos pela escuridão, os manifestantes arrancaram os bancos de 

cimento existentes na av. Peixoto Gomide, quebrando-os. As estatuas de Fernando 

e Júlio Prestes, em tamanho maior que o natural, apesar de todo o seu peso, 

foram transportadas pelos populares numa distância de 20 metros, 

aproximadamente, abandonadas na via pública. 

QUEIXAS ANTIGAS E NOVAS 

Moradores da cidade ouvidos pela reportagem das FOLHAS procuraram, 

depois de explicar que a população é pacata e incapaz de chegar a extremos por 

qualquer coisa, dar uma ideia dos antecedentes da questão. Há mais de 20 anos 

(30, dizem alguns), avolumam-se as queixas contra a companhia. O 

fornecimento de energia elétrica é falho. A voltagem, em determinadas horas, é 

insuficiente para dar iluminação satisfatória. Muitas vezes durante a semana o 

fornecimento é interrompido sem aviso prévio, a qualquer hora. Os motores 

instalados pelo governo do Estado, para reforçar o fornecimento de energia, não tem 

capacidade para arcar com toda a demanda da linha, durante essas interrupções 

extemporâneas. AUMENTO DAS TARIFAS 

Disse ainda d. Jacira que o aumento de tarifas no fornecimento de energia - um 

dos motivos de queixa da população - passou a vigorar desde janeiro último. 

Esse acréscimo correspondia a 90% do preço de energia consumida. O aumento 

correspondente no pagamento de energia adquirida à USELPA (Usinas Elétricas do 

Paranapanema). A taxa mínima, cobrada aos usuários, antes de vigorar o acréscimo, 

era de pouco mais de 19 cruzeiros. Atualmente essa taxa mínima, devida pelos 

usuários que não dispõe de medidores, é de Cr$ 36,10. (FOLHA DA MANHÃ, 1958 

– grifo nosso). 

 

 

DERRUBADAS ESTATUAS 

Durante o trajeto, vitrinas de casas comerciais e globos de iluminação popular foram 

violentamente apedrejados. Não satisfeitos, os populares deitaram por terra as 
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estátuas de Fernando e Júlio Prestes e quebraram vários bancos do jardim, Por 

fim, postaram-se diante do prédio visado, e prosseguiram com o quebra-quebra. 

Chamada às pressas ao local, a polícia não pode conteve a multidão. Usando bombas 

de efeito moral, tiros de fuzil com festim e rajadas de metralhadora para o ar, 

manteve a situação, mas foi obrigada a recuar para os fundos do terreno. 

DECLARAÇÕES DO PREFEITO 

O prefeito de Itapetininga, sr. Darcy Vieira, declarou ontem, na redação desta 

folha, que, dentro de 45 dias uteis, será prolongada a linha de força existente 

entre Cerquilho e Morro Alto. Essa linha, de 88 Kv, passará a prestar serviços à 

cidade, dentro de 45 dias úteis. Antigamente, a cidade era servida por um gerador de 

propriedade da Companhia Sul-Paulista de Eletricidade. Ao assumir o cargo, obteve 

o sr. Darcy Vieira do Governo do Estado a instalação em Itapetininga de um motor 

termoelétrico de mil H.P., com a cooperação da USELPA. 

Disse-nos ainda o prefeito que, dias atrás, atingido por um raio ficou danificado um 

dos motores que abastecia a cidade. Para suprir a suficiência, o secretário da Viação 

enviou um gerador a Itapetininga. 

Por fim, salientou o chefe do executivo de Itapetininga que a população da 

cidade reagiu de forma violenta à falta de energia elétrica, porque desconhecia 

as gestões que estavam sendo levadas a efeito, já com bons resultados, junto ao 

secretário da Viação. (ISAAC, 1958, p. 12). 

Ficou evidente que durante a manifestação, a queima do escritório da Empresa de 

Eletricidade Sul Paulista era um objetivo dos manifestantes. Além disso, houve confronto 

com policiais (que inclusive solicitaram reforços de policiamento das cidades de Sorocaba, 

Tatuí e São Paulo). Houve também a quebra de alguns globos de iluminação pública e a 

retirada de duas estátuas, a de Fernando Prestes e Júlio Prestes, ambas foram arrastadas e 

abandonadas em via pública. A manifestação, de um modo geral, foi orientada por um ato 

centralizado, qual seja: a queima do escritório da empresa. Esta situação representa a tentativa 

de paralisar a atuação da empresa com os serviços de fornecimento de energia elétrica para a 

cidade. Contudo, o transporte das estatuas de Fernando Prestes e Júlio Prestes e o posterior 

abandono destas em uma via pública denota também uma crítica direcionada às antigas 

gestões políticas na cidade. 

As matérias destacam uma exaltação violenta de ânimo, tal como denota a utilização 

do adjetivo “enfurecido” para referir-se aos manifestantes, a indica a ideia de que a 

justificação tem que ver com os “antecedentes” do caso (queda intermitente do fornecimento 

de energia; aumento de 90% no preço para o mesmo serviço; reivindicações pacíficas 

solicitando melhoras de atuação da empresa; etc.) favoreceram, de algum modo, à animação 

na reivindicação popular. A princípio, trabalhei com a hipótese de que o aumento em 90% no 

preço para o fornecimento de energia elétrica foi o principal causador da manifestação, no 

entanto, ficou evidente que a interrupção neste fornecimento era o incômodo mais motivador 
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da reivindicação, como se pode observar, por exemplo, com o início do protesto, que está 

ligado à interrupção de serviço e não, diretamente, ao aumento no preço deste. 

No entanto, embora tenham ocorrido outras ações na manifestação (como a quebra dos 

bancos da praça ou a quebra das luminárias públicas), encontrei algumas dificuldades em 

relacioná-las com a reivindicação principal (a interrupção dos serviços de energia elétrica pela 

Empresa de Eletricidade Sul-Paulista).Tipificação da ação como um “incontrolado quebra-

quebra” apresenta, além de uma análise imediata da situação, uma visão “espasmódica” que 

impede de observar a manifestação como a reivindicação de uma demanda. Essa manifestação 

pode ser observada desde uma ótica da “economia moral”, tal como os “motins da fome” da 

Inglaterra do século XVIII, que, assim como a manifestação que comento, “incidia de forma 

muito geral sobre o governo e o pensamento” da época (THOMPSON, 1998, p. 152). 

Por fim, a “noção de legitimação”  sugerida por E. P. Thompsom (1998) pode auxiliar 

na compreensão do fato de que algumas instituições levavam a cabo a reivindicação que 

resultou na manifestação de 1958, dado que, além de um consenso sobre a situação, o 

interesse na melhoria dos serviços de fornecimento de energia elétrica também era comum 

entre algumas instituições, como a Associação Comercial de Itapetininga, que frisa sua 

posição “à favor da população”, dentre outras questões, pela “memorável e longa luta pela 

melhoria no fornecimento de energia elétrica” (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE 

ITAPETININGA). 

Este capítulo apresentou alguns dos principais elementos para o aparecimento de 

condições objetivas que possibilitaram pensar a busca pela expansão industrial em 

Itapetininga. Não ficou evidente, porém (e nem era o objetivo deste capítulo), quais ações 

foram fundamentais para compreender o processo político envolvido na expansão industrial 

de Itapetininga entre 1964 e 1982, no qual o objeto deste capítulo era destacar seus principais 

antecedentes. Neste sentido, o próximo capítulo indica algumas ações relevantes para essa 

questão. 
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2. AÇÕES INTEGRADAS PARA A EXPANSÃO INDUSTRIAL DE 

ITAPETININGA: O PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO 

INTEGRADO E A DIVISÃO REGIONAL ADMINISTRATIVA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Neste capítulo trato de duas ações integradas que cujas motivações estão relacionadas 

à expansão industrial de Itapetininga. A primeira é referente à criação do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado do município de Itapetininga (PDDI) e a segunda é relativa à 

reivindicação pela centralidade administrativa estadual deste município. Essas duas ações são 

fundamentais para pensar a industrialização deste município como um interesse de um grupo 

político porque: primeiro, define (esboça) o projeto de industrialização que até então não se 

encontrava sistematizado; segundo, apresenta os limites da execução deste projeto a nível 

regional, demonstrando com isso a posição de Itapetininga na disputa pela centralidade 

administrativa com finalidade para a expansão industrial; e terceiro, os atores políticos que 

executaram/participaram dessas ações justificam-nas desde uma “necessidade” de expansão 

industrial para Itapetininga. 

2.1. Três atores políticos de Itapetininga importantes para compreender as ações 

integradas para a expansão industrial  

O interesse pela expansão industrial de Itapetininga se apresenta nos discursos, nos 

projetos de lei, atos dos executivos, legislativos e em um conjunto variado de ações 

institucionais e não institucionais. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do 

Município de Itapetininga é uma das principais ações na tentativa de definição institucional de 

um projeto de industrialização como orientador das políticas municipais. Neste plano, os 

aspectos da preparação, articulação e arquitetura para a aplicação do projeto evidenciam sua 

prioridade na pauta política, na medida em que se propõe, dentre outras questões, alterar 

estruturas de logística e mobilidade urbana, o que permite projetar futuras disposições do 

espaço urbano e rural com a intenção de expansão industrial. Neste sentido, a gestão 
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executiva municipal que exerceu o trabalho de elaboração do PDDI foi a de Walter Tufik Curi 

(1969 – 1973). 

Nascido em Jaú, em 1932, Walter Tufik Curi (WTK) se formou em engenharia pela 

Universidade Mackenzie – SP, na turma de 1956. Seu curriculum vitae (anexo do Projeto de 

Decreto Legislativo Nº 09 de 1991) registra sua atuação no Departamento de Estradas de 

Rodagem (DER) de São Paulo com início em 04/07/1957 até maio de 1990. Exerceu a Chefia 

do Laboratório regional de Solos, agregados e materiais betuminosos e em 1959, engenheiro 

encarregado do Setor Técnico, coordenando os trabalhos técnicos da 2ª Subdivisão Regional 

do D.E.R. de Itapetininga, “inclusive a elaboração de estudos e projetos geométricos, 

geotécnicos e controle tecnológico de todos os contratos de implantação, melhoramentos, 

pavimentação e obras de arte, nas rodovias compreendidas na área da Regional do D.E. R. de 

Itapetininga.” (MELO NETO, 1991). Curi “cumulativamente exerceu o cargo de Secretário de 

Viação e Obras da Prefeitura” (ITAPETININGA, 2018), na gestão executiva de José Ozi. 

Walter Tufik Curi também foi fundador e presidente da construtora homônima e em seu 

currículo conta ainda com o cargo executivo na empresa Andrade Gutierrez Construtora, hoje 

grupo Andrade Gutierrez, uma multinacional. (SÃO PAULO, 2018). 

Em 1964, Curi assumiu a chefia do Serviço da Regional de Itapetininga e de março de 

1975 até abril de 1979 licenciou-se do DER para exercer o cargo de Diretor de Obras do 

Desenvolvimento Rodoviário S.A. (DERSA). Walter Curi também foi responsável pela 

construção da rodovia dos Imigrantes e pelo início e conclusão da rodovia dos Bandeirantes 

Via Norte (São Paulo – Campinas). De 1979 a 1981 exerceu o cargo de Diretor de 

Desenvolvimento da Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA). Participou de seminários e 

eventos diversos sobre desenvolvimento e administração municipal27 e foi sócio do Instituto 

de Engenharia do Estado de São Paulo e da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa 

(ADCE). Curi recebeu o Diploma de Honra ao Mérito da Radio Difusora de Itapetininga, a 

                                                           
27 Seminário para Prefeitos – IBM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal – 1969; Seminário sobre 

Plano Diretor – Promovido pelo CEPAN – Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal da 

Secretaria dos Negócios do Interior do Governo do Estado de São Paulo – 1970; Ciclo de Conferências sobre 

Segurança Nacional e Desenvolvimento promovido pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de 

Guerra – 1971; XXXVII Reunião Regional de Prefeitos e Vereadores sobre Sistema Tributário e Orçamentos, 

promovido pelo CEPAM – Centro de Estudos e Pesquisas de administração Municipal da Secretaria dos 

Negócios do Interior do Governo do Estado de São Paulo – 1971; II Ciclo de estudos brasileiro – ADCE – 

Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa e CAD – Centro de Aperfeiçoamento do Dirigente de Empresa 

em 1975; Seminário de Desenvolvimento de Gerentes – ADCE – Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa 

e CAD – Centro de Aperfeiçoamento do Dirigente de Empresa em 1975; Simpósio Nacional de 

Desenvolvimento Urbano – IDORT – Instituto de Organização Racional do Trabalho de São Paulo 1975; 45th 

Annual Meeting da International Bridge Tunnel and Turnpike Associations – Detroit – Michigan – USA 1977. 
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Medalha de Honra ao Mérito do Rotary Clube de Itapetininga e o Troféu de Honra ao Mérito 

do Lions Clube de Itapetininga. (MELO NETO, 1991). 

Walter Tufik Curi foi considerado por alguns atores políticos como o primeiro 

“empresário” da cidade a se eleger prefeito. Embora exista uma ênfase em uma pequena 

biografia sobre José Ozi (SACCO, 1979) que o coloca como um empresário e administrador 

da cidade, nos corredores do gabinete da prefeitura (2019), a figura emblemática de Walter 

Tufik Curi aparece enquanto primeiro prefeito que “atuou” como um empresário, justificado 

por seu trabalho de articulação para recebimento de indústrias e sua relação próxima com 

empresários da época28. Mesmo que a ação popularmente considerada de maior destaque 

elaborada pelo ex-prefeito seja a implantação do serviço de água no rio Itapetininga, ligado ao 

Serviço de Água e Esgoto (SAE), anunciada ainda na campanha: “Farei o rio Itapetininga 

passar em nossas ruas” (CURI apud NOGUEIRA, 2005, p. 203), é em seu mandato que 

ocorre a negociação para a instalação da maior indústria do município desde a década de 

1970, a Nisshinbo do Brasil indústria Têxtil Ltda. 

Além disso, os jornais locais da época (e os dois principais jornais da Capital do 

estado) veicularam uma intepretação que sugere a gestão Curi como a que iniciou uma “nova 

fase” na história do Município, a de “expansão industrial” (COELHO, Sergio, 1970, p. 24; 

APARECIDA DO SUL, 1972a, 1972b. FOLHA DE ITAPETININGA, 1973b, 1973d, 1975a; 

TRIBUNA POPULAR, 1973d; ISAAC, Alberto, 1973) FOLHA DE SÃO PAULO, 1974a, p. 

21, 1974b, p. 26). Em grande parte dessas interpretações houve um destaque pelo trabalho de 

elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, no entanto, o primeiro mandato 

de Joaquim Aleixo Machado (1964 – 1969) não é citado, mesmo que este tenha sido um 

propulsor da iniciativa de elaboração de um Plano Diretor.  

Joaquim Aleixo Machado nasceu no município de Angatuba, em 1913, pecuarista e 

agricultor, com experiência no cultivo da cultura do arroz em larga escala. Foi vereador (1948 

– 1952) e vice-presidente da Câmara Municipal de Buri, município vizinho de Itapetininga, 

em 1952 e “em 1963 foi escolhido pela coligação PL-MRT-UDN-PTB, como candidato a 

                                                           
28 Alguns funcionários lotados no gabinete da prefeitura apresentaram suas impressões sobre as gestões 

anteriores. Outros funcionários, que não são lotados no gabinete, mas que frequentemente estão presentes na 

busca de materiais, assinaturas, despachos etc., também contribuíram com a pesquisa, evitando falar sobre temas 

atuais de gestão, contudo, dispostos a dialogar e explicar suas interpretações sobre gestões executivas e 

legislativas anteriores. Uma nota importante é que os funcionários lotados no gabinete da prefeitura evitam falar 

deles “lá de baixo”, no caso, os vereadores e funcionários da câmara municipal. 
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Prefeito de Itapetininga, sendo eleito em uma histórica campanha com 6.060 (seis mil e 

sessenta) votos.” (GIRIBONI, 2008). Com o fim do primeiro mandato, Machado se dedicou 

às atividades agropecuárias e, em 1968, integrou-se ao Sindicato Rural de Itapetininga, no 

qual foi presidente entre 1969 a 1970 e depois entre 1976 a 1979. Participou, em 1976 do 

“curso para dirigentes sindicais promovidos pelo INCRA, FAESP e PIDINI”. Foi eleito a 

prefeito novamente em 1982 (GIRIBONI, 2008; NOGUEIRA, 2005, p. 104). 

Machado foi homenageado com a nomeação do atual Paço Municipal de Itapetininga, 

projeto que ele mesmo iniciou29. Localizado na Praça dos Três Poderes, no Jardim Marabá. O 

projeto que sugere denominar o Paço Municipal como Joaquim Aleixo Machado é de autoria 

de Ricardo Barbará da Costa Lima, ex-prefeito municipal de Itapetininga (1993 – 1996). 

(ITAPETININGA, 1996). A segunda gestão de Joaquim Aelixo foi marcada por uma 

interpretação, como afirma Boechat (2017, p. 70) “pela imprensa midiática Paulista como um 

período de uma estagnação do desenvolvimento socioeconômico no município de Itapetininga 

e por insatisfação popular e política.”30.  

Mesmo que a segunda gestão de Joaquim Aleixo Machado não tenha sido objeto dessa 

pesquisa, cabe ressaltar que as ações para ampliação industrial no município de Itapetininga 

continuaram em sua gestão e em gestões posteriores a sua. Em entrevista ao Programa Rincão 

Brasileiro da Tv Bandeirantes, na ocasião da Expo-agro de Itapetininga em 1987, quando 

questionado sobre as indústrias no município, o ex-prefeito responde: “Ah, tá crescendo 

demais. Eu criei [...] o distrito industrial em Itapetininga. [...] e depois [...] da instalação do 

distrito industrial, aumentou demais a procura pra se instalar indústria aqui em Itapetininga.” 

(MACHADO, 1987). 

                                                           
29 Joaquim Aleixo Machado, como consta o Projeto de Lei nº 27/85, de 05 de junho de 1985, deu início a criação 

do “novo” Paço Municipal, Câmara Municipal e Praça dos Três Poderes, localizado em uma região afastada do 

centro comercial da cidade, onde se localizava as estruturas anteriores. A princípio, de acordo com este projeto 

de lei, o ex-prefeito solicita autorização para um empréstimo de até Cr$ 2.500.000.000 (dois bilhões e 

quinhentos milhões de cruzeiros destinados a construção das estruturas. Este projeto, aprovado e instituído como 

Lei nº 2.465 de 21 de junho de 1985 foi revogada pela  Lei n° 2.658, de 20 de agosto de 1987, que impõe o 

limite para contração de empréstimo em Cz$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzados), para aquisição de usina 

asfáltica. 
30 “Itapetininga - Considerada como uma das piores administrações dos últimos tempos, o prefeito Joaquim 

Machado, vai transferir para o seu sucessor, José Carlos Tardelli, uma dívida de mais de Cz$ 1 bilhão. entra... De 

acordo com o vereador Francisco Vei, sem ter feito nenhuma obra, com exceção do Paço Municipal, que ainda 

não foi concluído, a atual administração não fez sequer a manutenção normal do calçamento da cidade. Sem 

planejamento, durante seis anos, o prefeito restringiu-se a atuar como burocrata, assinando papéis, disse o 

parlamentar.” (ISAAC, Alberto. Itapetininga à espera de dias melhores, O Estado de São Paulo, publicado em 14 

de dezembro de 1988 Apud BOECHAT, 2017, p. 71) 
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Por fim, outro ator político que se destaca nas duas ações discutidas neste capítulo é 

José Ozi, considerado um “divisor de águas” na história político administrativa de 

Itapetininga, para Vancley Sacco (1979), por exemplo, Ozi “é o marco da passagem de uma 

cidade esquecida para uma comunidade emergente e promissora.”, como afirmou o ex-

vereador. Ozi nasceu em 8 de março de 1926, em Alambari, Distrito de Itapetininga, 

imigrantes libaneses, formou-se técnico em contabilidade e foi Bacharel em Direito. Também 

foi professor de ensino técnico e universitário (titular das cadeiras de Direito I, Ciência 

Política e Problemas Brasileiros pelo Conselho Federal de Educação do MEC) e Diretor do 

Colégio Comercial de Itapetininga. Além disso, foi fundador e Diretor das Faculdades da 

Associação de Ensino de Itapetininga (AEI). (SACCO, 1979). Fundou instalou em as duas 

primeiras faculdades de Itapetininga: Faculdade de Ciências Contábeis de Itapetininga, em 

1966 e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itapetininga, em 1969. (CURIATI, 

2001; SACCO, 1979; NOGUEIRA, 2005). 

Na cena política municipal, foi vereador por 3 legislaturas (1948 – 1951; 1952 – 1955; 

1964 – 1968), na qual, a primeira, foi “eleito o vereador mais jovem do Brasil, em 1947, aos 

21 anos e reeleito como um dos mais votados, em 1950, ocupando por 3 vezes a Presidência 

da Câmara Municipal de Itapetininga” (CURIATI, 2001). Foi vice-prefeito de Itapetininga 

(1955 – 1959) na gestão de Aldo Pucci, prefeito de Itapetininga (1959 – 1963) e deputado 

 

Figura 3 - Fotografia do Paço Municipal Joaquim Aleixo Machado. Fonte: TV Tem/Itapetininga 
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estadual (1971 – 1975), na ocasião da elaboração da carta acima. Ozi é considerado como um 

dos pioneiros na tentativa de resolução do problema do fornecimento de energia elétrica em 

Itapetininga, quando articulou um conjunto gerador conseguido no Governo Jânio Quadros, 

em 1955 e apresentou “solução definitiva do problema energético (subestação rebaixadora 

construída em 1960 pelo Governo Carvalho Pinto”, quando era prefeito (SACCO, 1979). 

Estes três atores políticos são fundamentais para compreender as duas ações discutidas 

neste capítulo. Nenhum deles faz parte, genealogicamente, das famílias que centralizavam o 

poder no sistema oligárquico apresentado no capítulo I, este elemento permite pensar, 

inclusive, as ações para a consolidação de uma expansão industrial em Itapetininga como uma 

alternativa à legitimação de uma nova rede de atores políticos locais31. A reivindicação pela 

centralidade da região sul do estado de São Paulo na divisão regional não é um interesse 

exclusivo de José Ozi, bem como a elaboração de um Plano Diretor de Desenvolvimento não 

é um interesse exclusivo de Joaquim Aleixo Machado e Walter Tufik Curi, no entanto, esses 

atores políticos concentram esses interesses em suas gestões. O discurso de José Ozi sobre a 

divisão regional concentra duas questões consideradas impedimentos para o avanço industrial 

em Itapetininga: o problema do fornecimento de energia elétrica e o rompimento com 

Sorocaba. 

Dado essa introdução de três atores políticos importantes para compreender as ações 

integradas para a expansão industrial em Itapetininga, apresento abaixo algumas 

considerações sobre o processo de elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

deste município, partindo do pressuposto de que essa ação concentra esforços para a 

articulação de diretrizes e orientações que visaram a expansão industrial de Itapetininga. Em 

relação à discussão sobre divisão regional, apresento de que maneira, após algumas tentativas 

de expansão industrial, a disputa pela centralidade da região administrativa do sul do estado 

de São Paulo, por parte de atores políticos de Itapetininga, pode ser interpretada como uma 

ação que objetivou à busca pela expansão industrial nesse município. E, por fim, destaco em 

algumas dessas situações a presença de similaridade entre industrialização e modernização no 

discurso dos atores políticos. 

 

                                                           
31 Aqui tenho ajuda de duas interpretações: a primeira de Alberto Isaac, que analisa a década de 1960 como 

sendo aquela que trouxe uma nova política regional para o município e de Dirceu Campos, que confirmou o 

distanciamento político e genealógico de Joaquim Aleixo Machado e Walter Tufik Curi com o alinhamento das 

políticas de famílias oligárquicas locais. 
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2.2. Planejamento e Desenvolvimento Integrado no Município de Itapetininga 

O interesse pela expansão industrial de Itapetininga se apresenta nos discursos, nos 

projetos de lei, atos dos executivos, legislativos e em um conjunto variado de ações 

institucionais e não institucionais. O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do 

Município de Itapetininga é uma das principais ações na tentativa de definição institucional de 

um projeto de industrialização como orientador das políticas municipais. Neste plano, os 

aspectos da preparação, articulação e arquitetura para a aplicação do projeto evidenciam sua 

prioridade na pauta política, na medida em que se propõe, dentre outras questões, alterar 

estruturas de logística e mobilidade urbana, o que permite projetar futuras disposições do 

espaço urbano e rural com a intenção de expansão industrial. Neste sentido, a gestão 

executiva que exerce o trabalho de definição de um projeto de industrialização para fixação na 

pauta política é a de Walter Tufik Curi (1969 – 1973), com a reelaboração e aplicação do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. 

A elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado no Município de 

Itapetininga se inicia, como indiquei anteriormente, na gestão de Joaquim Aleixo Machado 

(1964 – 1969), que é o primeiro prefeito municipal de Itapetininga a instituir uma comissão 

para tratar do assunto: a Comissão do Plano Diretor do Município de Itapetininga, de acordo 

com a Lei Nº 1.159, de 9 de abril de 1965 (revogada pela Lei n° 1.648, de 21 de dezembro de 

1971). Essa comissão coloca o prefeito municipal na posição de presidente da equipe e 

responsável pela nomeação de oito membros para constituí-la. Os critérios para a 

representação dos membros foram os seguintes: 

Art. 2º. A Comissão será constituída de 8 (oito) membros, nomeados pelo Prefeito 

dentro do seguinte critério: 

1.  um representante da Prefeitura (de preferência um engenheiro); 

2. um representante da Câmara; 

3. um representante do Comércio e da Indústria; 

4. um representante da Lavoura e da Pecuária; 

5. um representante das profissões liberais; 

6. um representante do Ensino; 

7. um representante da imprensa falada ou escrita; 

8. um representante das associações recreativas e esportivas.  

(ITAPETININGA, 1965). 

Outro fator de destaque que essa lei apresenta é que o ex-prefeito Joaquim Aleixo 

Machado também é o primeiro a criar um escritório técnico para a reunião de profissionais, 

armazenamento de acervos referente ao tema e emissão de relatórios técnicos. Este escritório, 

que deveria ser orientado por um “urbanista” indicado pela própria comissão, tinha como 
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objetivo se tornar uma referência local para a Comissão do Plano Diretor do Município de 

Itapetininga. No entanto, a comissão não estava restrita apenas aos estudos e elaboração do 

Plano Diretor, como demonstra o artigo 4º da lei a Lei Nº 1.159/1965, mas as suas atribuições 

eram as seguintes:  

Art. 4º Compete à Comissão: 

I - orientar a elaboração do Plano Diretor no Município e, após a sua aprovação por 

Lei, orientar e fiscalizar (ilegível) e propor as modificações que se tornarem 

necessárias; 

II - emitir parecer sobre todo projeto de lei medida, administrativa de caráter 

urbanístico, ou relacionado com os serviços de utilidade pública do Município, 

ouvido o Escritório Técnico; 

III - promover estudos e divulgação de conhecimento urbanísticos, e especialmente 

do Plano Diretor do Município; 

IV - indicar ao Prefeito o urbanista a ser contratada para organizar e dirigir os 

trabalhos de elaboração do Plano Diretor do Município e solicitar o pessoal 

administrativo e técnico necessário ao desempenho de suas atribuições, bem assim o 

material e local para reuniões e serviços; 

V - elaborar o seu Regimento Interno e realizar seus trabalhos dentro dos seguintes 

princípios: 

a) reunir-se, pelo menos uma vez por mês; 

b) deliberar por maioria absoluta; 

c) registrar em ata e arquivos, todas deliberações, votos, pareceres, plantas e demais 

trabalhos e de seus técnicos; 

d) dar publicidade de suas reuniões e seus trabalhos. 

 (ITAPETININGA, 1965). 

A instituição da Lei Nº 1.159/1965, demonstra que a gestão de Joaquim Aleixo 

Machado se destaca na política de planejamento do município por dois principais motivos: o 

primeiro é a associação do planejamento urbano à tecnocracia (de modo que essa gestão 

intensifica a criação de comissões constituídas por técnicos e especialistas de diversos 

setores), uma prática recorrente no período da ditadura militar, que tinha como objetivo 

principal a legitimação popular das ações do Estado32, segundo Villaça (1999, p. 190); o 

segundo, pela centralização e integração da política de planejamento ligada ao interesse pela 

industrialização, ou seja, o ato de pensar o planejamento municipal juntamente com ações 

para a expansão industrial. 

Eventualmente, gestões executivas anteriores também promoveram ações com 

finalidades voltadas aos processos industriais ou de planejamento, mas não se destacam como 

ações integradas, isto é, planejar e industrializar não aparecem como ações simultâneas. Isso 

significa que a ação de planejamento integrado elenca questões prioritárias. O que descrevo 

                                                           
32 “É aceitável a tese de que nesse período pretendeu-se legitimar pela técnica a ação do Estado, já que havia sido 

suprimida a legitimação popular. Essa tese, entretanto, tem validade distinta para, de um lado, os planos setoriais 

e regionais e nacionais e, de outro, para os planos urbanos. (VILLAÇA, 1999, p. 190).” 
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aqui são as ações que priorizam a indústria como uma questão no planejamento urbano e 

rural. Abaixo, segue o quadro das gestões executivas e suas principais ações para a promoção 

da industrialização na cidade de Itapetininga entre os anos de 1954 – 19. Uma consideração 

importante é que essa sistematização não visa a organização de ações em que o fim seja a 

industrialização, mas que contribuíram, de algum modo, com o projeto de industrialização 

arquitetado e empreendido a partir da primeira gestão de JAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quadro acima, além de demonstrar uma sistematização sobre os atos dos executivos 

em relação ao tema da industrialização e do planejamento, até 1964, contribui também para 

Quadro 3 - Gestões executivas Municiais de Itapetininga (1954 - 1964) e as ações voltadas à 

industrialização 

Período Prefeito Partido Ações de fomento à industrialização 

1952 – 1954 Ciro 

Albuquerque 

Partido Social 

Progressista PSP 

Projetou o reflorestamento da Região de 

Itapetininga para criação da maior reserva de 

reflorestamento do estado de São Paulo; 

Construção do conjunto de Armazéns e Silos 

da CEAGESP; implantou o CEASA; 

construção da Rodovia para Iporanga-SP, 

acesso à Região do Vale do Ribeira. 

1954 – 1955 Aldo Pucci Partido Social 

Trabalhista PST 

Supervisionou a implantação do trabalho de 

melhoramento dos serviços de saneamento 

básico 

1956 – 1959 Darcy Vieira Partido 

Trabalhista 

Nacional 

PTN 

Construiu o Mercado Municipal; Período em 

que ocorreu a queima da empresa Sul 

Paulista 

1959 – 1960  Humberto 

Pellegrini 

Partido 

Trabalhista 

Nacional 

PTN 

Nenhum destaque. 

1960 – 1963 José Ozi União 

Democrática 

Nacional 

UDN 

Desapropria uma área de 197.720m², 

pertencentes a herdeiros de Alceu Prestes de 

Albuquerque e uma área de 510.860m², 

pertencentes a Waldomiro Vieira Morais, 

que em outras gestões são destinadas à 

instalação de indpustrias. 

1963 – 1964 Juliana Fabiano 

Alves 

União 

Democrática 

Nacional 

UDN 

Nenhum destaque. 

Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de Itapetininga.  

[Elaboração própria]. 
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evidenciar a posição das gestões de Joaquim Aleixo Machado e Walter Tufik Curi sobre o 

assunto, na medida em que essas duas gestões elaboram diversas ações com o fim de 

promover uma expansão industrial em Itapetininga. Assim, compreendendo como principais 

ações para a expansão das atividades industriais aquelas que estão relacionadas ao 

planejamento de cidade, apresento uma interpretação sobre a elaboração do primeiro Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de Itapetininga. No entanto, é 

fundamental que se compreenda aqui algumas diferenças em relação ao tema. 

2.2.1. Notas sobre a diferença entre plano, planejamento e projeto de 

industrialização 

Flávio Villaça (1999), com o texto Uma contribuição para a história do planejamento 

urbano no Brasil, elenca um conjunto de dificuldades para os estudos do planejamento urbano 

no Brasil de um ponto de vista histórico. Uma das principais questões é o amalgama entre o 

discurso e a prática. Dessa maneira, um recurso metodológico utilizado pelo autor é o de 

distinguir plano de projeto, partindo do pressuposto prático, ou seja, da diferenciação entre 

plano e projeto nos processos de planejamento urbano executados, que foram organizados em 

uma lista denominada pelo autor como planejamento urbano latu sensu33. Assim, o conceito 

de plano pode ser definido por determinadas ações do Estado sobre o espaço urbano, na 

medida em que as características abaixo estiverem presentes, do mesmo modo, o conceito de 

projeto pode ser definido de acordo com ausência dessas mesmas características: 

 Abrangência de todo o espaço urbano e apenas desse espaço e seus vários 

elementos constitutivos no tocante aos objetivos (a organização e equipamento desse 

espaço), mas não necessariamente no tocante ao diagnóstico feito para fundamentar 

a intervenção. 

 Continuidade de execução e necessidade de revisões e atualizações. 

 Interferência da ação sobre a maioria ou grandes contingentes da população. 

 Papel e importância das decisões políticas, especialmente dos organismos 

políticos formais, com maior participação dos organismos municipais e menor dos 

estaduais. (VILLAÇA, 1999, p.174 – grifos do autor). 

                                                           
33 Entram nessa lista as seguintes ações: PDDI de São Paulo de 1971; plano de Brasília; Plano de Saneamento da 

Grande São Paulo; Zoneamento em vigor no município de Recife; Plano de transportes para Fortaleza; Plano de 

Pereira Passos para o Rio de Janeiro. Plano de Aarão Reis para Belo Horizonte; Plano de Agache para o Rio de 

Janeiro; Plano do Metrô de São Paulo de 1968; Plano de Saturnino de Brito para Santos; Plano diretor de 1992 

para o Rio de Janeiro. Plano de avenidas de Prestes Mais (1930) para São Paulo; Plano Bouvard para o Vale do 

Anhangabaú em São Paulo; Plano da Companhia Cantareira e Esgotos para abastecimento de água da cidade de 

São Paulo (1981). (VILLAÇA, 1999, p. 174 – 175). 
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Essas características estão relacionadas ao discurso que cria como necessidade o 

engajamento de processos de planejamento urbano com a integração de objetivos para  

construção de planos urbanos, de modo que esse mesmo discurso “passou a centrar-se (mas 

não necessariamente a se restringir) na figura do plano diretor e a receber, na década de 1960, 

o nome de planejamento urbano ou planejamento urbano (ou local) integrado.”  (VILLAÇA, 

1999, p. 177). A princípio, como o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado em 

Itapetininga tem outras motivações além da expansão industrial, embora essa última tenha 

sido denotada mais enfaticamente, ele não pode ser sinônimo de ação voltada única e 

exclusivamente para a industrialização, por isso, compreendo o PDDI como uma ação que 

integra o interesse pela expansão industrial com outros interesses político e econômicos. 

No entanto, a ênfase no interesse pela expansão industrial em Itapetininga foi tomando 

proporções que “ultrapassaram” o PDDI como um instrumento que veicula diretrizes e 

orientações, na medida em que este interesse se cristalizara na pauta política municipal, 

resultando em processos como a criação de um distrito industrial, que desde a construção do 

PDDI se debatia, na câmara dos vereadores, mas que foi definida apenas na segunda gestão de 

Joaquim Aleixo Machado, mesmo que as concessões de terra para construção de indústria já 

indicassem uma área apropriada para a atividade. 

O assunto sobre o estabelecimento de uma grande área, devidamente localizada nas 

cercanias da cidade, foi objeto principal na última reunião da Câmara, levantada 

pelo vereador Antonio Fernando Silva Rosa e participação de outros representantes 

do povo. 

Disse o vereador que, indubitavelmente nosso município ingressa na fase decisiva da 

industrialização, demonstrada pelo interesse de vários empresários em estabelecer 

suas fábricas em Itapetininga. Isto graças à infraestrutura implantada e aos 

incentivos fiscais que oferecemos. No entanto, ressaltou Fernando Silva Rosa, há 

necessidade de preocupar-nos com o local para a implantação desses futuros 

complexos, adequado convenientemente para o pleno desenvolvimento e sem 

prejudicar a área urbana e o meio ambiental. (FOLHA DE ITAPETININGA, 1973) 

Com efeito, grande parte dessa descrição sobre o avanço das atividades industriais em 

Itapetininga está limitada principalmente pelas ações executivas municipais. Como afirmou 

José Luiz Ayres Holtz (2019), que foi diretor do Escritório Técnico de Planejamento (ETP) na 

gestão de Antonio Fernando Silva Rosa (1977 – 1882), que era vereador na ocasião citada 

acima, quando questionado sobre os atos dos executivos para a industrialização em 

Itapetininga, em entrevista para essa pesquisa, respondeu: “Cada um tentou de um jeito.”. Esta 

afirmação evidencia que, embora o interesse fosse a expansão das atividades industriais no 
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município, as gestões executivas atuaram com diferentes estratégias para atingir aquele 

objetivo. 

Essas questões ilustram como as alterações no planejamento urbano da cidade de 

Itapetininga são recorrentes, contudo, a questão sobre o planejamento urbano da cidade que 

me interessa aqui é aquela relacionada com o objeto dessa pesquisa: como esse interesse pela 

expansão das atividades industriais foi se estabelecendo na pauta política municipal. Portanto, 

é fundamental justificar a necessidade da delimitação de um período para essa dissertação, 

que não diz respeito à compreensão da imutabilidade das ações integradas ao interesse pela 

industrialização, mas sim ao entendimento sobre as ações que permitiram sua criação e 

cristalização na pauta política municipal. 

2.2.2. A elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado no Município 

de Itapetininga e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo 

O Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU), criado em 21 de agosto de 

1964, pela Lei nº 4.380 (com menos de quatro meses da instauração da Ditadura Militar de 

1964), foi uma entidade que teve como principal objetivo a elaboração e coordenação de uma 

política nacional dentro dos critérios orientadores das diretrizes da política de 

desenvolvimento regional, articulada com o Ministério do Planejamento e o Ministério de 

Coordenação dos Organismos Regionais (OLIVEIRA; LOPES; SOUSA, 2018, p. 325; 

BRASIL, 1964). Extinguida em 197534, as atribuições do SERFHAU são definidas, de modo 

mais preciso, no Decreto nº 59.917 de 30/12/1966:  

Art. 5º São atribuições do SERFHAU: 

a) levantamentos e pesquisas necessárias às suas finalidades; 

b) proposição de normas, roteiros básicos e padrões para os planos de 

desenvolvimento local integrado; 

c) proposição de instrumentos jurídicos que visem à implantação da política 

nacional de desenvolvimento local integrado; 

d) realização de estudos e análise de projetos e planos relacionados com o 

desenvolvimento local integrado; 

                                                           
34  “Os grandes investimentos em obras de infra-estrutura, modernização e industrialização levavam as 

cidades brasileiras a um processo de rápido crescimento e expansão, que traziam no seu bojo graves questões 

sociais e espaciais, para as quais não estavam preparadas, e um dos aspectos principais para sua solução, 

apontada pelo governo federal, seria a implantação do planejamento integrado na administração pública, 

inclusive no âmbito municipal. A mudança de governo, com a saída de Médici da presidência para a entrada de 

Geisel, a crise do petróleo e do próprio “milagre brasileiro”, desembocou também na extinção do SERFHAU em 

1975, assim como na interrupção do financiamento do planejamento integrado e dos Planos Diretores. (VIZIOLI, 

1998)” (FERREIRA, 2007, p. 41). 
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e) orientação e assistência técnica às entidades ligadas ao planejamento local, nas 

diversas níveis governamentais; 

f) promoção de treinamento de pessoal técnico especializado para o implemento do 

sistema nacional de desenvolvimento dessa integração; 

g) coordenação das atividades de Planejamento ligadas ao desenvolvimento local, 

nos diversos níveis; 

h) difusão da técnica de planejamento do desenvolvimento local integrado, através 

da coleta, reprodução, publicação, distribuição e divulgação de dados, planos, 

pesquisas métodos e informes; 

i) demais atribuições constantes do Artigo 55, da Lei número 4.380, de 21 de agosto 

de 1964. (BRASIL, 1996). 

Ferreira (2007), com a Tese Planejamento urbano nos tempos do SERFHAU: o 

processo de construção e implementação do plano diretor de desenvolvimento integrado de 

Franca, demonstrou como a experiência de elaboração do Plano Diretor do município de 

Franca, interior do estado de São Paulo, com a SERFHAU auxiliou na conformação e 

facilitação de “uma estrutura permanente de planejamento urbano na prefeitura de Franca.” 

(FERREIRA, 2007, p. 21). O autor confirmou a hipótese de que os governos municipais de 

Franca eleitos após a aprovação dos Planos Diretores influenciados pela SERFHAU em sua 

construção e implementação “agiram segundo suas diretrizes principais em relação à 

produção do ambiente construído e aos investimentos públicos.” (FERREIRA, 2007, p. 22). 

Neste sentido, o autor afirma: 

Queremos dizer com isso que o processo de elaboração do Plano permitiu estabelecer 

uma espécie de compromisso local, ou melhor, um conjunto de compromissos do 

governo municipal e de suas elites industriais para a expansão e controle do espaço 

urbano; que a ideia da "modernização tecnocrática" difundida pelos setores técnicos 

vinculados ao regime militar e pela metodologia utilizada para a elaboração dos 

Planos Diretores do período do SERFHAU, de pretensa racionalidade da organização 

espacial ao se vincularem às ideias da “gerência científica” (padrão taylorista e 

fordista) do processo produtivo fossem a contrapartida da organização do espaço 

industrial da cidade, ou seja, os sistemas de controle do processo produtivo dentro das 

fábricas, tiveram como reflexo no espaço da cidade formas de produção e ocupação 

territorial similares. Mais ainda, verificamos que algumas propostas que eram locais, 

do próprio governo ou de setores empresariais foram incorporadas pelo Plano de 

Franca, tornando-o mais adequado ao que pretendiam para a cidade. (FERREIRA, 

2007, p. 22). 

 Embora houvesse um empenho, mesmo que externo, na construção do Plano Diretor 

orientado pela SERFHAU35, ele não garantia a eficácia para o município e, muitas vezes, 

                                                           
35 Simone Vizioli, na dissertação de mestrado Planejamento urbano no Brasil: a experiência do SERFHAU 

enquanto órgão federal de planejamento integrado ao desenvolvimento municipal, aponta que uma das principais 

questões dos Plano Diretores acompanhados pela SERFHAU era que a sua elaboração (estudos e aplicação de 

diagnósticos), além de ser realizada por empresas privadas, não contava com uma consulta à comunidade. 

(VIZIOLI, 1998, p. 39). Este aspecto se manteve como experiência na construção e revisão de Planos Diretores 
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chegava ser considerado como “planos irreais” para o contexto local (OLIVEIRA; LOPES; 

SOUSA, 2018, p. 325). O desconhecimento dos “reais problemas locais” ainda é recorrente 

em municípios, como em Itapetininga, que tem uma equipe com a função específica para o 

planejamento urbano (VIZIOLI, 1998, p. 39). Essa equipe é herança da associação do 

planejamento urbano à tecnocracia, prática que em Itapetininga teve a início na gestão de 

JAM com a criação de um escritório técnico para o assunto, como demonstrei acima, mas que 

em meados da década de 1990 ficou a critério do setor de obras e habitação a função de 

“cuidar do planejamento urbano”. (VIZIOLI, 1998, p. 86). Vizioli (1998) afirma que: 

O processo de planejamento teve início com a racionalização do sistema tributário, 

elaboração de um cadastro imobiliário, coleta de subsídios para o planejamento - 

levantamento feito quadra a quadra - coleta de dados tais como, condições de moradia, 

topografia do terreno, escolaridade, densidade, ocupação de solo e outras fontes de 

informações. (VIZIOLI, 1998, p. 88). 

A sistematização do sistema tributário tem início com a Lei ordinária nº 1.594, de 

1970, essa lei dispõe, fundamentalmente, sobre o sistema tributário do município. Como 

sintetiza o Art. 1º: “Esta lei disciplina o sistema tributário do Município, fixando normas para 

a incidência, cálculo, lançamento, cobrança e fiscalização dos tributos municipais, inclusive 

quanto ao processo fiscal e penalidades a serem aplicadas.”. Dividida em 10 capítulos, a lei 

ordinária nº 1.594 define: os tributos que compõe o sistema tributário, o imposto sobre 

propriedade predial e territorial urbana (incidência fiscal, cálculo de imposto, inscrição e 

lançamento, pagamento e isenções), o imposto sobre serviços de qualquer natureza, a taxa de 

licença, taxa de iluminação pública, taxa de conservação de vias e logradouros, taxa de 

pavimentação, contribuição de melhoria e das disposições gerais desta lei. (ITAPETININGA, 

1970). 

No entanto, considerando que a Lei Nº 1.159 de 1965 instituía uma comissão para 

orientar e fiscalizar a elaboração do Plano Diretor no município de Itapetininga e a criação de 

um escritório técnico para centralização dessas atividades, o processos de planejamento não 

pode ser interpretado como tendo iniciado com a elaboração do sistema tributário em 

Itapetininga (ou mesmo com a elaboração de cadastro imobiliário e com o diagnóstico 

elaborado na gestão Walter Curi36). Neste sentido, compreendendo o planejamento urbano em 

                                                                                                                                                                                     
em Itapetininga, como afirma Vizioli, “Até hoje, em alguns Municípios, como Itapetininga e Guarujá, não há 

participação da população na formulação das diretrizes do Município.” (VIZIOLI, 1998, p. 39). 
36 “Em Itapetininga, assim como em Diadema, o Plano apresentou, para cada setor de desenvolvimento, um 

Diagnóstico seguido de uma Política Setorial. A elaboração do Plano de Itapetininga foi dividida em estudos 

demográficos, desenvolvimento industrial, estudos do setor agropecuário e silvicultura, estudos de educação, 
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Itapetininga como um processo, no qual a construção do PDDI é apenas uma das ações, o 

primeiro mandato de Joaquim Aleixo Machado, que antecede Curi, apresenta os primeiros 

trabalhos com fins de planejamento urbano. De todo modo, a preocupação com o 

planejamento urbano no município de Itapetininga tem seu destaque a partir de 1965. Vizioli 

afirma que: 

As condições adotadas para a implantação do Plano de Itapetininga podem ser 

resumidas em racionalização da estrutura, justiça salarial e capacitação do pessoal. 

Paralelamente, e no aguardo da liberação final do financiamento para a elaboração do 

Plano, foram desenvolvidos outros programas nas áreas consideradas prioritárias: 

água; pavimentação e iluminação; estradas e pontes; serviços municipais; educação e 

industrialização. (VIZIOLI, 1998, p. 88 – 89).  

Embora a análise elaborada por Simone Vizioli sobre a experiência da SERFHAU na 

orientação e apoio de planejamento integrado ao desenvolvimento de alguns municípios do 

estado de São Paulo, incluindo Itapetininga, contribua desde o ponto de vista da elaboração 

dos planos de desenvolvimento e a sua influência com o próprio processo de planejamento 

dos municípios analisados, a minha questão com a experiência de construção do Plano de 

Diretor de Desenvolvimento Integrado no município de Itapetininga está voltado a como essa 

experiência articula o interesse pela expansão industrial como uma demanda prioritária. Deste 

modo, cabe destacar que o Plano de Itapetininga contou com uma análise comparativa, no 

setor da agricultura e da indústria, com a situação de outros municípios do estado de São 

Paulo37. (VIZIOLI, 1998, p. 90). 

[O PDDI] Traçou um comparativo das atividades industriais do município com a 

Região Administrativa de Sorocaba, analisando dados sobre a indústria, onde os 

ramos que predominavam eram vestuário, têxtil, alimentos e minerais não metálicos. 

Outras informações foram coletadas, como o valor da produção, emprego industrial, 

abastecimento de matéria prima e perspectivas de crescimento por ramo industrial. 

(VIZIOLI, 1998, p. 90). 

A lei nº 1.651, de 21 de dezembro de 1971, que institui o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado como base para a implantação de um sistema permanente de 

planejamento, coloca o PDDI como referência para todos os programas de ação da Prefeitura 

Municipal de Itapetininga. Dedicando um capítulo para questões econômicas, esta lei 

apresenta a política de industrialização como “atividade chave da economia” municipal, no 

qual é “dada especial atenção ao fomento da industrialização no Município”. Embora a lei 

                                                                                                                                                                                     
saúde e organização social, estudos dos serviços públicos, estudos físico-territoriais e estudos de administração 

municipal.” (VIZIOLI, 1998, p. 90). 
37  Como indica a lei nº 1.651, de 21 de dezembro de 1971, no parágrafo primeiro do Art. 14: “São previstas no 

PDDI as medidas para o enquadramento do Município nos Planos Regionais de Desenvolvimento.” 

(ITAPETININGA, 1971). 
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destaque a intensificação da economia agrícola, com orientação ao incentivo para obras de 

infraestrutura, cita também o Órgão Técnico do Fomento à Industrialização. De todo modo, 

considerada como atividade chave da economia, a industrialização aparece no PDDI como 

uma área a ser disputada com municípios da circunvizinhança. 

O Programa da ação municipal era no sentido de incremento das atividades 

industriais, buscando a melhoria das condições de fornecimento de energia elétrica 

para fins industriais, assessoramento aos pequenos industriais quanto à obtenção de 

crédito e agenciamento de novos empreendimentos industriais, oferta de incentivos à 

instalação industrial de forma competitiva com os demais municípios da região, e 

oferta de oportunidade de treinamento de mão-de-obra local para atividades nos ramos 

industriais predominantes no município. (VIZIOLI, 1998, p. 90 – 91). 

Uma vez concluído o PDDI de Itapetininga, a lei nº 1.728, de 10 de abril de 1973, 

aprova suas diretrizes (no primeiro ano da gestão do ex-prefeito Prof. Darcy Pereira de 

Moraes, que dá continuidade ao processo de planejamento). Um dos destaques no tópico 

sobre desenvolvimento social foi a ênfase na necessidade de “garantir a curto prazo o 

suprimento constante de energia elétrica para fins industriais, e a longo prazo disponibilidade 

de energia elétrica para fins industriais nas áreas indicadas como de uso industrial”. No 

entanto, de início, o tópico sobre o desenvolvimento econômico elencou como uma das 

prioridades a “incorporação das áreas sub-aproveitadas ou inaproveitadas ao processo 

produtivo pela prática do reflorestamento”. (ITAPEININGA, 1973). 

A conclusão sobre a necessidade de um “aproveitamento mais efetivo” do solo sob 

jurisdição municipal é resultado de uma avaliação crítica à cultura da pecuária “em regime de 

exploração semiextensiva”. O texto deixa evidente uma interpretação da pecuária 

semiextensiva como um empecilho ao desenvolvimento local ao sugerir a “substituição 

parcial das culturas ‘tradicionais’ pelas culturas ‘modernas’, na qual as culturas consideradas 

tradicionais são aquelas do tipo pecuária semiextensiva e cultura moderna a prática do 

reflorestamento. (ITAPEININGA, 1973). 

Ainda do ponto de vista da interpretação sobre a substituição de “culturas tradicionais” 

por “culturas modernas”, a lei nº 1.728 apresenta a exigência de “tecnologia desenvolvida e 

com respostas elevadas a incorporação de insumos modernos” na seleção das culturas 

agrícolas e pecuárias e institui ainda a necessidade de substituição de pastagens naturais por 

pastagens artificiais (essa última, apenas para situações em que a pecuária fosse para fins de 

produção de leite, necessitava à incorporação de pastos em sistemas de consórcios de cultura 

para alimentação balanceada do gado). Contudo, áreas onde o rendimento tivesse uma 
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avaliação de baixa produtividade, mesmo no sistema de pastagens artificiais, precisavam 

transitar para a cultura do reflorestamento (reiterando que a criação de uma reserva para 

reflorestamento tinha sido instituída ainda na gestão de Ciro Albuquerque 1953 – 1954). E 

por fim, na insistência sobre a ocupação de área para culturas de reflorestamento, a lei deixa 

como diretriz o “desenvolvimento da política florestal” para o município de Itapetininga. 

Considerando a lei nº 1.651, de 21 de dezembro de 1971, é possível verificar uma 

prioridade voltada à questão da intensificação da economia agrícola (com especial atenção ao 

aproveitamento mais efetivo do solo). Na política de industrialização o conjunto de ações 

institucionais pós PDDI que mais se aproxima dos meios considerados adequados por essa lei, 

de acordo com o art. 18, está relacionado às leis de incentivo fiscais à industrialização38. Essas 

ações podem ser verificadas nos atos institucionais de doação de terrenos com fins industriais, 

que fixou uma área para concentração das indústrias, como previa o artigo 22 da mesma lei: 

“O PDDI fornecerá indicação do local mais adequado para a implantação de indústrias no 

Município, que será regulado por lei.”. (ITAPETININGA, 1971). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Art. 18: “O governo municipal adotará, dentro de que dispõe o PDDI os meios mais adequados para atingir os 

fins que se propõe: I - reforma administrativa; II - código de posturas; III - códigos de obras; IV - lei de uso e 

aparcelamento do solo; V - lei regulamentando o sistema viário; VI - leis de incentivo fiscais à industrialização e 

reflorestamento, bem como à expansão do comércio, e da agricultura; VII - leis de prestação ao ambiente físico, 

bem como a proteção da fauna e da flora.” 
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Tabela 8 - Doação de áreas de terras para instituições (1948 – 1963) 

Gestão 

Executiva 
Ano Lei 

Área Doada 

(m²) 
Donatário 

Waldomiro de 

Carvalho 

1948 

20 116,160m 
Centro de Ação Social de Itapetininga 

(CASI) 

45 8.470,86 
Associação dos Escoteiros Duque de 

Caxias 

48 
Não 

especificado 
Fundação Casa Popular 

1949 

22 
Não 

especificado 
Associação Atlética de Itapetininga 

64 
Não 

especificado 
Departamento dos Correios e Telégrafos 

1950 37 21.460 Governo da União 

Cyro de 

Albuquerque 

1953 88 8638,5 
Estado de São Paulo 

1954 

03 614 

11 
Não 

especificado 

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 

Comerciários de São Paulo 

Darcy Vieira 
1956 

43 12.000 Estado de São Paulo 

99 1.258,20 
Centro Cultural Brasil - Estados Unidos 

de Itapetininga 

1957 55 4.000 Instituto de Previdência do Estado de São 

Paulo 

José Ozi 

1960 08 2.550 

1962 

82 220 
17ª Conferência Vicentina de Nossa 

Senhora de Fátima 

138 1.812 
Fazenda do Estado - Força Pública do 

Estado de São Paulo 

1963 

09 100.000 Sociedade Hípica de Itapetininga 

16 900 Igreja Assembleia de Deus 

95 272,32 Casa dos Músicos de Itapetininga 

96 320,63 Associação dos Alfaiates de Itapetininga 

98 333,5 
Sociedade Amigos da Vila Sant'Ana de 

Itapetininga 

120 2204 Sr. Emidio Alves 

Fonte: Registros dos atos do executivo do acervo da Prefeitura Municipal de Itapetininga.  

[Elaboração própria]. 
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As doações de terrenos registradas nos cadernos de atos do executivo do acervo da 

Prefeitura Municipal de Itapetininga se iniciam em 1948 e tem como fim instituições em 

geral. A primeira doação de terreno efetuada por lei de autoria do executivo (que constam nos 

registros), a partir dessa data, é destinada ao Centro de Ação Social de Itapetininga 

(instituição com finalidades de apoio aos “desajustados sociais”, como define a lei nº 8, de 14 

de junho de 1948). O terreno doado totalizava 116,160m², pertencente a Lino Nalesso e 

herdeiros de Vicente Antonio Vieira. Posteriormente, ainda em 1948, a Prefeitura Municipal 

de Itapetininga efetua doação de terrenos para outras instituições, como demonstra a tabela 

acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9 - Áreas de terras doadas para fins industriais (1965 – 1987) 

Autoria Ano 
Projeto de 

Lei 
Donatário Área doada (m²) 

 1965 1.148 Centro Estadual de Abastecimento S/A 5.760 

Joaquim 

Aleixo 

Machado 

1967 Nº 1.349 
ALPLAN S/A - Indústria e Comércio de 

Chapas de Madeira Aglomerada 
1.216,50 

Walter 

Tufik Curi   

1972 Nº 35/1972 
Dr. Septimio Ferrari Filho, para instalação 

de Indústria de Conservas Alimentícias 
27.828 

19731 Nº 61/1972 
Nisshinbo do Brasil Industria Textil 

Limitada 
203.000,00 

Darcy 

Pereira de 

Moraes 

1974 

Nº 2/1974 Vigorelli S.A. Comércio e Industria  146.500,00 

N° 1.806 
ULTRAFERTIL S/A, Indústria e 

Comércio de Fertilizantes 
1.073,50 

N° 1.798 
Filetro   Centenário S/A. - Fábrica de 

Tecidos  Belém 
135.079,30 

1975 

N° 1.681 
Heliomaquina - Indústria e Comércio de 

Máquinas Heliográficas Ltda 
25.575,00 

Nº 75 
Industria H-Frenev Indústria e Comércio 

LTDA 
20.325,001 

1976 

Nº 1.947 
Indústria Ultrafertil S/A - Indústria e 

Comércio de Fertilizantes 
5.000,00 

Nº 16 Indústria Metalúrgica Itapetininga Ltda 20.325,00 

Nº 191 
Indústria SUDESTE S/A - Indústrias e 

Comércio 
128.986 

N° 1.966 EUCLO - Termo Industrial Ltda 61.685.00 

Fernando 

Silva Rosa 

1979 N° 2.102 
Ita-Escapamentos, Industria e Comércio de 

Peças área Tratores Ltda 
3.600 

1979 N° 2.131 
Ultrafertil S/A - Industrie e Comercio de 

Fertilizantes 
22.391,20 

1979 N° 2.132 
ALPLAN S/A-Industrias Comercio de 

Chapas de Madeira Aglomerada 
6093 

Fonte: Registros dos atos do executivo do acervo da Prefeitura Municipal de Itapetininga.  

[Elaboração própria]. 
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A primeira doação de área de terras para fins de instalações industriais, registradas nos 

cadernos de atos do executivo do acervo da Prefeitura Municipal de Itapetininga, é instituída 

pela lei n° 1.148, de 3 de fevereiro de 1965, que doa, fara fins de instalação de frigorífico de 

pescado, uma área de 5.760,00 m² ao Centro Estadual de Abastecimento S/A (CEASA). Após 

este ato, outros terrenos são doados para a mesma finalidade (vide a tabela acima, 

sistematizando as doações do período de 1965 a 1979).  

Seguindo a diretriz sobre o incentivo à isenção fiscal para a instalação de indústria e o 

fornecimento de local adequado, como previa a lei nº 1.651, de 21 de dezembro de 1971, é 

possível perceber que, embora a prática de doação de terrenos registrados nos atos do 

executivo tenha se iniciado na gestão Joaquim Aleixo Machado, a gestão que leva a cabo a 

diretriz é a de Darcy Pereira de Moraes, como é possível perceber de modo mais ilustrativo no 

gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As doações de terras pela prefeitura municipal de Itapetininga, concentradas na gestão 

do ex-prefeito Darcy Pereira de Moraes, denotam alguns processos de materialização de ações 

voltadas para o aumento das atividades industriais no município, que encontra na política de 

isenção fiscal e organização de território para instalações industriais uma efetivação real e 

 

 

Figura 4 - Área doada total pelo executivo para fins industriais em %. Fonte: Registros dos atos 

do executivo do acervo da Prefeitura Municipal de Itapetininga. [Elaboração própria]. 
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concreta deste interesse como uma meta a ser cumprida, tal como orientava o PDDI. Por fim, 

quis destacar aqui apenas importância da elaboração do PDDI e relação ao interesse 

mencionado, bem como destacar elementos que possibilitassem observar a gênese de um 

conjunto de ações integradas e sua eventual cristalização na pauta político municipal. 

2.3. A questão da centralidade regional: a disputa pela sede administrativa da região 

sul de São Paulo  

SENHOR GOVERNADOR 

 

Novamente, tenho a elevada honra de me dirigir a Vossa Excelência para expor e 

solicitar o seguinte: 

Logo no início do nosso mandato, encaminhei a Vossa Excelência pretensão 

consubstanciada em discurso que pronunciei da tribuna da Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo, no dia 6 de Maio de 1971 e publicado no D.O. de 13 de 

Maio de 1971, páginas 47 e 48: LOCALIZAR EM ITAPETININGA a Sede 

Administrativa da Região Sul. 

Após o meu pronunciamento encaminhei a V. Excia. a mesma pretensão, 

subscrita pelo então Prefeito Municipal Walter T. Curi e Presidente da Arena 

Vereador Humberto Pelegrini. 

A ambos o trabalho do então Secretário do Planejamento Prof. MIGUEL 

COLASUONO ofício de n. 8.128/71 dando conta de que o Governo do Estado 

estudava a reformulação das Regiões Administrativas. 

Em 5 de Junho de 1972 encaminhei novo pedido a V. Excia. dando novos elementos 

que levam a mesma conclusão: Itapetininga é o centro geográfico da Região Sul. 

Queremos citar, no momento oportuno, e brilhante pronunciamento do prof. 

ZACARELLI, dd. Secretário da Economia e Planejamento, publicado na edição de 

17 corrente mês no jornal Folha de São Paulo. Conclui S. Excia. que "o 

planejamento regional é um objetivo mais importante do que a regionalização 

administrativa". Propõe o prof. Zacarelli as regiões de planejamento.  

Assim, Sr. Governador, está comprovado o fracasso da divisão em Regionais, nos 

termos do Decreto 48.162/67, conforme o afirma o prof. Zacarelli. 

Dessa forma, novamente vimos solicitar a V. Excia. o reestudo da divisão 

regional do Estado, e que Itapetininga, por justiça, seja dessa vez colocada em 

seu devido lugar, pois só assim estava o Sul do Estado satisfeito com a sua 

reformulação, pois terá em Itapetininga o centro da região e com facilidade de 

acesso bastante acentuado. 

O Estado possui em Itapetininga excelentes INSTALAÇÕES PROPRIAS para 

localizar entidades que atenderão a região. Citamos: 

I) as instalações do D.E.R., com a área de 200.00m², na cidade; 

II) e prédio da Secretaria da Agricultura; 

III) os prédios da Regional de Polícia; 

IV) os prédios do Conjunto de Saúdo; 

V) os prédios do Instituto de Menores (cerca de 12 quilômetros da cidade). E outros. 

Por razões, Senhor LAUDO NATEL, é que Itapetininga espera receber de V. Excia. 

mais este ato de Justiça. 

Saudações DEPUTADO JOSÉ OZI (APARECIDA DO SUL, 1974a – grifo nosso). 

A carta do ex-deputado estadual José Ozi para o ex-governador do estado de São 

Paulo, escrita em 28 de fevereiro de 1974, apresenta o descontentamento em compreender a 

cidade de Itapetininga como uma subsede administrativa vinculada à Sorocaba. Com o 

argumento de que “Itapetininga é o centro geográfico da Região Sul”, José Ozi indica um 
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fracasso nos estudos das divisões estaduais do Planejamento Regional no estado de São Paulo, 

instituído pelo Decreto 48.162/67, solicitando que este estudo fosse refeito, de modo que 

pudesse ser feito “justiça” com a cidade: considerando a importância da cidade e atribuindo a 

ela sua devida “centralidade” regional. 

O discurso de Ozi na Assembleia Legislativa, em 1971, apresenta de maneira mais 

detalhada a “pretensão de Itapetininga a ser capital da Região Sul do Estado”. Das questões 

centrais no argumento de defesa para a proposta apresentada, José Ozi expressa um parcial 

estranhamento que autoridades locais indicam sobre a escolha de “dez cidades que viriam a 

tornar-se capitais regionais”. Pautado na ideia de “injustiça à preterição” da cidade de 

Itapetininga como uma capital regional, o ex-deputado afirma, o que julga ser a impressão dos 

cidadãos de Itapetininga, que a cidade passa “a ser apenas prestadora de socorro. Sempre 

pagando pela pobreza da região, não teve o desenvolvimento das outras cidades-centro, 

justamente em virtude de apenas servir, sem poder utilizar em nada de suas beneficiárias.” 

(SÃO PAULO, 1971, p. 47 – 48). 

No entanto, existe também uma defesa política contrária à argumentação de José Ozi, 

na Assembleia Legislativa. Essa argumentação é veiculada pelo ex-deputado estadual 

Armando Pannuzio –  ex-prefeito de Sorocaba em dois mandatos: de 1964 a 1969 e de 1973 a 

1977, posteriormente, em 1970, foi eleito ao mandato de deputado estadual paulista – que 

defende a posição de Sorocaba como a “capital natural da região Sul” desde o início da 

história dessa região. Relembrando a função primordial dos tropeiros na fundação das cidades 

do Sul de São Paulo, Pannuzio fez um destaque à importância econômica e ao fato de 

Sorocaba ser o centro médico-hospitalar regional, frisando assim que não estava alheio aos 

problemas da região levantados por Ozi e que, portanto, a cidade de Sorocaba deveria ser a 

sede da divisão administrativa da região. 

Problematizando as formações de divisões territoriais e processos de urbanização 

paulista, Tavares (2018) analisa ações de planejamento do estado de São Paulo, bem como 

seus impactos para produção de espaços urbanos e regionais. Sugerindo uma sistematização 

de perspectiva histórica, o autor apresenta uma periodização do planejamento regional no 

estado, apontando como fundamentais quatro períodos: 

(1) Institucionalização da infraestrutura e da regionalização mononuclear como 

instrumento de dominação política sobre o território; (2) Busca do equilíbrio do 

desenvolvimento territorial pela compreensão das economias de aglomeração; (3) 

Consolidação da estrutura territorial dos polos urbanos e eixos rodoviários; (4) 
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Desadensamento da metrópole paulista, a fim de combater as deseconomias de 

aglomeração e proporcionar o aumento dos rendimentos crescentes da atividade 

industrial [...] Cumpre ressaltar que não consideramos a industrialização como objeto 

de estudo, e sim como condição geral que exerce profunda influência na produção do 

espaço paulista. (p. 345 – grifo nosso). 

Neste sentido, o primeiro período se inicia a partir de 1935, na política de Getúlio 

Vargas. As ações que marcam este período foram: o rompimento com o esquema de modelo 

ferroviário de circulação terrestre por meio do Plano de Viação e a institucionalização do 

controle territorial a por meio do Decreto Lei Federal 311 (1938), que garante como prática 

institucional a regionalização administrativa. O segundo período tem como marca o incentivo 

para industrialização brasileira mediado por organismos internacionais e o caráter 

desenvolvimentista característico, principalmente, do governo de Juscelino Kubistchek (1956-

1961) e pela nitidez da concentração industrial na região Sudeste. Ainda neste segundo 

período, do ponto de vista estadual, ocorre uma minimização de diferenças socioeconômicas 

presentes no Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959) e o Plano Rodoviário Estadual 

(1941) também são marcos fundamentais. (TAVARES, 2018, p. 345 - 346). 

O terceiro, marcado pelas políticas autoritárias do regime militar (1964) com um 

processo de valorização dos investimentos de obras de infraestrutura de grande porte, tem 

como marco, a nível estadual, “a concepção da Rodovia Castello Branco (1963), que 

estabeleceu o conceito de Eixo de Desenvolvimento Econômico, e o Decreto Estadual 48.162 

de 03/07/1967, que definiu o conceito de polo urbano e unificou a regionalização do Estado 

de São Paulo” (TAVARES, 2018, p. 345). E o quarto período, sublinhado pelo “impacto das 

deseconomias de aglomeração nas principais cidades industrializadas” e a predominação de 

políticas econômicas em larga escala, verificados na fase conhecida como o “Milagre 

Econômico (1967 e 1973), o I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND, 1972-1974) e o II 

Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND, 1975-1979)” e, como perspectiva estadual a 

política sugerida nas Diretrizes para a Política de Desenvolvimento e Desconcentração 

Industrial (PDDI, 1982). (TAVARES, 2018, p. 345 - 346). 

Tavares lembra ainda que, no estado de São Paulo, é perceptível uma organização 

territorial que se efetivou, ao longo do século XX, “pelos municípios que se tornaram centros 

de decisão regional e pelas estradas de rodagem que constituíram os principais eixos radiais, 

cujos traçados reforçaram a importância desses municípios. (TAVARES, 2018, p. 345 - 346). 

Dessa maneira, o Decreto 48.162/67 surge como um instrumento de sistematização de 

diretrizes para a organização territorial do estado, sendo um instrumento de aglomeração dos 
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interesses de unificação e regionalização dos territórios, concentrando, no conceito de “polo 

urbano”, uma orientação geral para o planejamento das regiões.  

Como polo urbano, foi considerada a cidade de uma região que, pela relação de 

interdependência social e econômica com as cidades circunvizinhas, delimitava um 

raio de influência capaz de definir um aglomerado de cidades a ela subordinadas. A 

partir do referido decreto, foram estabelecidas 10 regiões – Região da Grande São 

Paulo, Região de Araçatuba, Região de Bauru, Região de Campinas, Região de 

Presidente Prudente, Região de Ribeirão Preto, Região de São José do Rio Preto, 

Região de São Paulo Exterior, Região de Sorocaba e Região do Vale do Paraíba –, que 

se tornaram “[...] divisões geográficas harmônicas para fins de planejamento [...]” 

(DECRETO ESTADUAL 48.162 de 03/07/67). Então, a região polarizada foi definida 

como o espaço de integração das políticas estadual e municipal. (TAVARES, 2018, p. 

345 - 346).   

Antes do Decreto nº 48.162/1967, as sub-regiões administrativas no estado de São 

Paulo não eram definidas. Assim, a definição dessas sub-regiões, por meio deste decreto, 

implicava também a formulação tanto da “noção de região funcional como critério para a 

definição do recorte do território quanto a ideia de polo como estratégia de desenvolvimento.” 

(DUARTE; NAVARRO, 2009, p. 77). O processo de regionalização e divisão político-

administrativa do estado do São Paulo, a partir da segunda metade do século XX, é marcada 

por este decreto de 1967, que sistematiza a principal lógica de divisão administrativa regional 

do Estado. Desde este decreto, contudo, diversas alterações ocorreram por diversos motivos 

como a economia, demografia, dinâmica social e experiências práticas de gestão da 

administração do estado (SEADE, 2018, p. 01). Essas alterações são instituídas por leis e 

decretos, principalmente a nível estadual, relativo às competências de cada divisão regional 

implicada nas respectivas alterações. 

Uma consideração importante é que Itapetininga se torna uma Região de Governo 

apenas em 1984, no governo de Franco Montoro, por meio do Decreto nº 22.592, de 22 de 

agosto de 1984, que, de modo geral, pode ser visto como um ato de descentralização das 

atividades administrativas do estado. A Região de Governo de Itapetininga (RGI), a partir 

deste decreto, é criada e constituída pelos seguintes municípios: Angatuba, Boituva, Capela 

do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Gureí, Itapetininga, Tatuí, São Miguel Arcanjo e Sarapuí. 

No entanto, é somente em 1987 que se atinge uma compatibilização entre sub-regiões e 

Regiões de Governo (DUARTE; NAVARRO, 2009, p. 77). A tabela abaixo apresenta as 

principais alterações de decretos e leis que implicam diretamente na posição da cidade de 

Itapetininga no modelo de regionalização adotado pelo estado de São Paulo entre os anos de 

1967 a 2016. 
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A princípio, na carta de José Ozi ao ex-governador e em seu discurso na Assembleia 

Legislativa sobre o mesmo tema, o ex-deputado apresentava Itapetininga como um centro da 

Região Sul do estado de São Paulo, no qual integraria, dentre outros municípios, Angatuba, 

Apiaí, Capão Bonito, Guareí, Iporanga, Itaberá, Itapeva, Itaporanga, Itararé, Ribeira, Ribeirão 

Branco, São Miguel Arcanjo e Sarapuí. No entanto, Itapeva (região sudeste) e Registro 

(região do Vale do Ribeira) que se tornaram, como demonstra a tabela acima, sede regiões 

Tabela 10 - O município de Itapetininga nas alterações da dinâmica de regionalização do estado 

de São Paulo. 

Ato Nº Ano Disposição 

Decreto 48.162 1967 Cria um modelo de regionalização para as atividades de 

administração estadual, com 10 regiões administrativas. 

Decreto 48.163 1967 Dispões da obrigatoriedade dos setores da 

Administração do Estado a adotarem o modelo anterior 

como “base territorial para o planejamento de suas 

atividades”. 

Decreto 20.529 1983 Cria a Região Administrativa Especial do Vale do 

Ribeira. 

Decreto 20.770 1983 Transfere os municípios de Itariri e Pedro de Toledo da 

sub-região de Santos para a Especial do Vale do Ribeira; 

e o município de Barra do Turvo da sub-região de 

Capão Bonito para a Especial do Vale do Ribeira. Para 

efeitos na mudança do Decreto n. 52.576, de 12 de 

dezembro de 1970 

Decreto 22.733 1984 Cria as Regiões de Governo de Avaré, Botucatu, Itapeva 

e São João da Boa Vista, com sede nos municípios de 

mesmo nome. 

Decreto 22.970 1984 Cria Regiões de Governo, dentre elas a Região do 

Governo de Itapetininga, integrada pelos seguintes 

municípios: Angatuba, Boituva, Capela do Alto, 

Cerquilho, Cesário Lange, Gureí, Itapetininga, Tatuí, 

São Miguel Arcanjo e Sarapuí 

Decreto 24.791 1986 Transfere o município de Barra do Turvo da sub-região 

de Capão Bonito para a sub-região do Vale do Ribeira. 

Para efeitos na mudança do Decreto n. 52.576, de 12 de 

dezembro de 1970. 

Decreto 60.135 2014 Cria a Região Administrativa de Itapeva e dá ouras 

providências.  

Lei 

Complementar 

1.241 2014 Cria a Região Metropolitana de Sorocaba. 

Lei 

Complementar 

1.289 2016 Integra na Região Metropolitana de Sorocaba o 

Município de Itapetininga. 

Fonte: SEAD, 2016/ Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - Secretaria Geral Parlamentar 

- Departamento de Documentação e Informação.  

[Elaboração própria]. 
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administrativas isoladas de Itapetininga. O mapa abaixo ilustra exatamente a delimitação 

proposta por José Ozi na crítica às divisões regionais estabelecidas pelo Decreto 48.162 de 

1967, este mapa é de 1945 e apresenta a divisão do estado de São Paulo por delegacias 

regionais de ensino, na qual em Itapetininga se localiza uma sede da delegacia de ensino da 

15ª região, que compreende os municípios acima citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contudo, a centralidade sobre a administração do estado de São Paulo, do ponto de 

vista da divisão regional, manteve-se em Sorocaba, definida como sede administrativa da 

região, integrando Itapetininga como uma sub-região submissa à Sorocaba. A criação das 

Regiões de Governo, em 1984, não altera a posição de administração regional com sede em 

Sorocaba, mas, em 1987 “compatibilizaram-se as duas sub-regionalizações, acertando os 

contornos das regiões administrativas (RAs) e das RGs, de maneira que a última passasse a 

corresponder aos limites da primeira.” (DUARTE; NAVARRO, 2009, p. 77). 

O II Plano de Ação do Governo de Carvalho Pinto, elaborado em 1962, estabeleceu 

como diretrizes para a divisão regional do estado de São Paulo os seguintes critérios: as 

características socioeconômicas semelhantes, a identificação de um centro urbano regional e a 

 

Figura 5 - Mapa da Divisão Regional de Ensino do Estado de São Paulo 1945. Fonte: TEIXEIRA, 2015, 

p. 63. 
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hierarquia de centralidade urbana à circunvizinhança. Essas diretrizes resultaram em “dois 

tipos de divisões regionais que intermediaram a relação município-estado”, na qual a primeira 

foi pautada nas características geofísicas e a segunda as características comerciais e de 

produção, bem como a dinâmica de mobilidade urbana. Neste plano de ação, Itapetininga 

aparece como centro de uma das 11 regiões do estado de São Paulo. (TEIXEIRA, 2015, p. 

73). Próximo à caracterização da divisão das sedes de delegacias de ensino estaduais de 1945 

(como ilustra o mapa acima), com exceção de alguns municípios, a divisão regional 

estabelecida no II Plano de Ação do Governo de Carvalho Pinto ficaria da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este esquema não foi efetivado, mas seus estudos serviram como referência nos 

estudos posteriores. O que prevaleceu, das diretrizes destacadas acima, foi o “critério de 

promover a regionalização a partir das cidades centrais, ou “polos”, os diagnósticos para a 

elaboração do II Plano de Ação do Governo de Carvalho Pinto, para a regionalização do 

estado de São Paulo, além do destaque à descentralização da capital, apresenta também um 

conjunto de “ações planejadoras como instrumentos de combate às desigualdades territoriais 

do desenvolvimento.” (TEIXEIRA, 2015, p. 75 e p. 82).  

 

Figura 6 - Divisão Regional proposta pelo II Plano de Ação do Governo de Carvalho Pinto, 1962. 

Fonte: TEIXEIRA, 2015, p. 82. 
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Os estudos sobre as sedes administrativas para a organização territorial no estado de 

São Paulo são distintos de acordo com o período e os respectivos interesses econômicos 

regionais, estaduais e nacionais. Do ponto de vista nacional, por exemplo, a busca por um 

“equilíbrio” na localização industrial foi objeto de programas para industrialização e 

desenvolvimento, tais como: Plano de Metas e a Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE), em meados de 1950 (TEIXEIRA, 2015, p. 63). 

A importância da escala regional nas ações planejadoras do Estado está vinculada à 

concentração industrial, demográfica, de reserva de mão-de-obra, de riqueza, etc. 

que ocorreu no Sudeste e principalmente no estado de São Paulo. A concentração 

industrial no estado de São Paulo tem raízes profundas (CANO, 1977) e 

historicamente vincula-se ao processo de desenvolvimento das suas principais 

cidades bauri, Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Paulo e 

Sorocaba. (TEIXEIRA, 2015, p. 63). 

Teixeira demonstra ainda que a regionalização do estado de São Paulo tem como 

importantes referências a proposição da Sociedade para Análise Gráfica e Mecanográfica 

Aplicadas aos Complexos Sociais (SAGMACS)39, em 1954, o II Plano de Ação do governo 

de Carvalho Pinto, em 1962, e o Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos (CPEU), em 

1967. Este último teve influência no Decreto 48.162, também de 1967, que é “considerado 

marco da regionalização paulista [...] por ser pioneiro na definição dos polos urbanos como 

critério para o planejamento regional.” (TEIXEIRA, 2015, p. 27 – grifo nosso). 

2.4. Ações integradas para a expansão industrial: diferença discursiva da 

“industrialização como meta”  

José Ozi, além de apresentar a ambição de que Itapetininga fosse reconhecida como a 

capital da Região Sul do estado de São Paulo, deixa evidente o descontentamento na 

compreensão da cidade de Itapetininga como uma subsede administrativa vinculada à 

Sorocaba, o que denota uma necessidade de competir com a cidade mais industrializada da 

circunvizinhança por protagonismos políticos, econômicos e administrativos. Como 

apresentei no capítulo anterior, o problema da energia elétrica é interpretado como um dos 

principais impedimentos ao avanço industrial no município de Itapetininga. José Ozi lembra 

em discurso na Assembleia Legislativa que “toda área coberta pela CESP receberá inúmeras 

                                                           
39 “A SAGMACS foi fundada em julho de 1947, vincula-da ao Centre d’Économie et Humanisme, organismo 

fundado  por  Lebret  na  França,  em  1941,  com  o  apoio  dos  economistas  François  Perroux  e  René  

Moreaux, do filósofo Gustave Thibon e do empresário Alexandre Dubois. Uma via de entrada do Economia e  

Humanismo  e  de  Lebret  no  Brasil  e  em  demais  países  da  América  Latina,  anterior  a  difusão  de  suas 

ideias através do curso ministrado na ELSP, se deu graças aos adeptos da Democracia Cristã, dos jovens da 

Juventude Universitária Católica – JUC e da Fraternidade Leiga dos Dominicanos de São Paulo.” (CESTARO, 

2016, p. 25 – grifo do autor). 
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indústrias” e que de acordo com uma “declaração do presidente da CESP, prof. Lucas 

Nogueira Garcez, 22 (vinte duas) firmas de renome pretendem instalar-se na região”. (SÃO 

PAULO, 1971, p. 47 – 48 – grifo nosso). 

Neste mesmo discurso, José Ozi destaca ainda o fato de que a região já foi conhecida 

como “nordeste paulista, ramal da fome e outros codinomes que somente serviram para 

desalentar a sofrida população sulina”, de modo que a condição da região, em data que 

discursava, entrava em “fase de progresso”, na medida em que necessitava de, pelo menos, 

cinco anos para se transformar em uma zona “altamente desenvolvida”. Dos argumentos, a 

centralidade está no fato de que, segundo José Ozi, os sucessivos governos estaduais 

juntamente com uma “política comodista dos representantes desta região no passado 

constituem fatores responsáveis pelo ‘status’ até recentemente vigorante” da região, no 

entanto, com a resolução do “problema energético” que a região sofria, causando o entrave no 

desenvolvimento regional, o progresso apareceria “por si só”. (SÃO PAULO, 1971, p. 47 – 

48 – grifo do autor). 

Helena Lorenzo, na Tese de Doutorado intitulada Eletrificação, Urbanização e 

Crescimento Industrial no Estado de São Paulo, 1800 – 1940, confere a hipótese de que o 

surgimento da energia elétrica no estado de São Paulo está ligada a uma espécie de “apoio à 

agricultura de exportação”, de modo que o padrão descentralizado de desenvolvimento urbano 

produzido pela orientação da economia cafeeira seguiu o mesmo padrão “às atividades que 

lhes davam sustentação” (LORENZO, 1993, 103). Considerando essa interpretação, o 

fracasso da cultura do café no município de Itapetininga não apresentava a necessidade no 

desenvolvimento na geração de energia elétrica para o município, já que o “desenvolvimento 

urbano” local não se intensificou no início do século XX, comparado, por exemplo, à 

Sorocaba (LORENZO, 1993, p. 103 – 104). 

Não se pode ignorar, também, que a questão da eletrificação foi observada em 

diversos estudos de caráter geral sobre a formação da indústria no Brasil ou mesmo 

sobre o desenvolvimento econômico brasileiro. Nesses casos encontram-se 

referências e até mesmo hipóteses sobre o significado da eletricidade, quer como 

infra-estrutura para o desenvolvimento da indústria, quer por sua ligação com o 

crescimento urbano ou ainda por tratar-se de um tema no qual pode ser analisado o 

papel do capital estrangeiro e suas articulações com a economia nacional, 

particularmente com o setor industrial. (LORENZO, 1993, p. 20) 

A cidade de Sorocaba é considerada “a mais antiga área produtora de energia elétrica 

do estado de São Paulo”. Já em 1889 a cidade contava com uma usina térmica para geração de 
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energia elétrica que que movimentava uma fábrica de tecidos, a Fábrica Têxtil Votorantim 

(LORENZO, 1993, p. 56). Deste modo, Lorenzo demonstra ainda que, de acordo com a 

hipótese sobre a ligação entre o surgimento da energia elétrica e o apoio à agricultura de 

exportação, o processo de eletrificação pode ser considerado um “elemento de estruturação do 

crescimento urbano” no estado de São Paulo, neste sentido, a tabela abaixo demonstra a 

diferença entre Itapetininga e Sorocaba, em 1920, em relação à população total e o setor de 

atividade ocupado (Ibid.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Ozi, a empresa Ultrafertil, Industria e Comercio de Fertilizantes Ltda, 

elaborou um “levantamento global” antes de optar por Itapetininga para instalação de uma 

unidade de produção industrial e comercialização de fertilizantes, o que demonstra o potencial 

industrial do município. Do mesmo modo que o presidente da Alplan S.A., Industria e 

Comercio de Chapas de Madeira Aglomerada, declarou, no mesmo período, que a cidade de 

Itapetininga possuía “uma mão de obra de fácil adaptação”, o que, afirma Ozi, “com alguns 

meses de treinamento a nossa mão de obra ociosa poderá ser aproveitada nos mais diversos 

setores de uma fábrica”. Ozi defende ainda a importância de se modernizar, justificando que 

“países que se modernizaram, adotando uma tecnologia dinâmica, encontram-se hoje em 

superior posição no conceito geral”, assim, fica evidente o ânimo das “autoridades” da região 

sul do estado de São Paulo com a “chegada de novas indústrias”, isso denota também a 

negação do status historicamente adquirido pela região (“nordeste paulista”, “ramal da fome”) 

Tabela 11 - Distribuição da população ativa dos municípios de Sorocaba e Itapetininga de acordo com o 

setor de atividade – 1920 

Descrição Sorocaba Itapetininga 

População Total 43.323 25.897 

População Ativa 12.377(28,6%)  7.423(28,6%) 

Produção Primária 5.289(42,7%) 5.004 (67,4%) 

Comércio 974 (7,9%)  600 (8,1%) 

Adm. e Prof. Liberais 767 (6,2%)  501 (6,8%) 

Transportes e Comunicação 551 (4,5%)  336 (4,5%) 

Construção 672 (5,4%)  207 (2,8%) 

Vestuário e Toucador 923 (7,5%)  483 (6,5%) 

Têxteis 2.042 (16,5%)  10 (0,1%) 

Fonte: LORENZO, 1993, p. 106. 
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que, de acordo com Ozi, era resultado de uma política comodista de representantes anteriores. 

SÃO PAULO, 1971, p. 47 – 48 – grifo nosso). 

Neste sentido, é possível perceber uma alteração na dinâmica de regionalização do 

estado de São Paulo, que implica em alterações políticas, econômicas e sociais para o 

município de Itapetininga, do mesmo modo que a percepção de Ozi representa um interesse 

que, na época, estava ainda se consolidando internamente na pauta política do município: a 

expansão industrial. O próprio José Ozi, que foi vereador por três legislaturas, nas quais em 

duas delas foi presidente da câmara municipal e, posteriormente vice-prefeito e prefeito da 

cidade, é reconhecido pela “preocupação com o desenvolvimento” de Itapetininga e pela 

criação da faculdade do município, a Faculdade de Ciências e Letras, Ciências Sociais, 

História, Letras e Pedagogia. 

Por fim, novamente do ponto de vista local, o documento apresentado à Sessão 

Ordinária da Câmara Municipal de Itapetininga pelo ex-vereador Milton Arruda Mello (1977 

– 1982), em setembro de 1979, dirigida ao presidente Câmara para que fosse oficiado o ex-

governador do estado, Paulo Maluf, demanda uma solicitação para o “desdobramento” da 

região de Itapetininga da sede de Sorocaba, de modo que fosse criada uma nova região 

administrativa, retomando assim o debate sobre a divisão regional. O ex-vereador argumenta 

que aquele período denotava um esforço à “interiorização do desenvolvimento” do estado de 

São Paulo e que a região de Itapetininga carecia de uma “estrutura organizacional” capaz de 

favorecer o desenvolvimento local. Assim, Milton Mello identifica a cidade de Sorocaba 

como “tipicamente industrial”, fator que prejudica, segundo o ex-vereador, os “primeiros 

passos” para o desenvolvimento econômico de Itapetininga. 

Pela análise que fizemos da situação, cremos ser oportuno pleitear junto ao Senhor 

Governador a criação de nova região administrativa com sede em Itapetininga, 

englobando as cidades de economia agropecuária. Essa identidade de interesse será 

fator de aceleração de nosso crescimento, não obstante o desejo de todas as comunas 

da região de incrementar seu parque industrial incipiente. Nossa industrialização, 

com efeito, só será viável na medida em que se efetivar um plano regional integrado 

que não poderá obviamente prescindir de nossa condição de região agropecuária. Eis 

porque, Senhor Presidente, arrimados nas disposições do regimento Interno, 

REQUEREMOS à Mesa, após oitava do parecer do augusto Plenário, seja oficiado 

ao Senhor Governador do Estado, encaminhando cópia do levantamento estatístico 

anexo e solicitando seu interesse no sentido do desdobramento de nossa região da 

sede de Sorocaba, criando-se nova região administrativa, expedindo-se cópia de 

presente propositura a todas as Câmaras Municipais da Região Sul que formariam a 

nova região com sede em Itapetininga. 

Milton Mello apresenta um novo artifício para o convencimento da criação de uma 

nova região administrativa com sede em Itapetininga: a caracterização de uma economia 
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agropecuária regional. Essa argumentação reconhece Sorocaba como um polo de referência 

industrial, o que, segundo o ex-vereador, prejudicaria a criação de um novo polo industrial na 

mesma região. Contudo, Mello sublinha o interesse de alguns políticos das cidades 

circunvizinhas de Itapetininga em expandir o parque industrial que se inicia. Neste 

argumento, Mello apresenta a necessidade de um “plano regional integrado” que considere a 

condição regional agropecuária como um pré-requisito para a industrialização da região. O 

ex-vereador lança mão de um recurso utilizado no PDDI: a especificação das características 

de produção regional local, pois, embora o PDDI tenha sido um documento articulador no 

processo de expansão industrial, ele apresenta diretrizes especificas para o contexto agrícola. 

Essa iniciativa demonstra, concomitantemente, como a construção do PDDI marcou a 

consolidação de um processo de expansão industrial de Itapetininga e como o mesmo PDDI 

não foi suficiente para que este projeto fosse efetivado integralmente. 

A disputa pela sede de região administrativa com o município de Sorocaba evidenciou 

também uma disputa pela corrida à industrialização, no qual Sorocaba é identificada como a 

cidade mais industrializada da região o que prejudicava o avanço das indústrias no município 

de Itapetininga, como avaliou José Ozi. No entanto, apenas em 1984 Itapetininga se torna uma 

região de governo. A ideia de uma “crença na industrialização”, justificada por Vancley 

Sacco, ex-vereador, como resolução do problema das “grandes tensões sociais” e a propícia 

“elevação do índice de criminalidades” e pelo  ex-deputado José Ozi, como condição para 

deixar a fama de “ramal da fome” resulta na tentativa da criação de um  “plano regional 

integrado”, como sugeriu Milton Melo, ex-vereador de Itapetininga, em 1979 

(ITAPETININGA, 1979). 

Assim, as ações mais significativas para a articulação do interesse na expansão 

industrial de Itapetininga, do ponto de vista interno, são elaboradas juntamente com o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado, iniciado na gestão Walter Curi. Essa tentativa é 

interpretada aqui como uma ação fixadora da expansão industrial na pauta política municipal, 

na medida em que integra a tentativa de industrialização ao plano de organização de 

infraestrutura do município. A elaboração do Plano de Diretor de Desenvolvimento Integrado 

com orientação e apoio da SERFHAU demonstrou também como a prática tecnocrata do 

processo de planejamento legitimou algumas demandas instituídas pelo próprio plano diretor, 

como é o caso da substituição de culturas agrícolas e agropecuárias e a criação de políticas 

para ampliação de instalações industriais para o munícipio.  
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Por fim, como apresentei neste capítulo, variados discursos apresentaram a situação da 

industrialização do município de Itapetininga, mas em todos eles a industrialização aparece 

como um fim e não como um mediador de outro interesse. O que pode ser confirmado no 

discurso dos políticos citados neste capítulo, que buscaram diversas maneiras para ampliação 

do parque industrial do município de Itapetininga. Vancley Sacco, ex-vereador do município, 

apresenta um requerimento na sessão ordinária de 02/04/1979, de sua autoria, que confirma a 

necessidade da integração de um “plano de desenvolvimento” a nível regional, integrado com 

uma chamada de investidores de outras cidades para o município e com o trabalho em equipe 

entre os vereadores da câmara. Contudo, o que chama atenção no documento apresentado à 

Câmara dos Vereadores de Itapetininga é que, em 1979, a industrialização do município é 

citada pelo ex-vereador como um projeto “sonhado por todos”, mas que ainda não havia sido 

realizado (ITAPETININGA, 1979). 
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3. NOTAS PARA A COMPREENSÃO DE UM CONJUNTO 

DE AÇÕES POLÍTICAS INTEGRADAS À EXPANSÃO 

INDUSTRIAL EM ITAPETININGA 

Neste capítulo apresento algumas das principais determinações para a concreta 

expansão das atividades industriais em Itapetininga no período de 1964 a 1982. Com o 

objetivo de compreender como se deu um conjunto de ações integradas envolvidas no 

processo de expansão industrial e a sua respectiva cristalização na pauta política municipal de 

Itapetininga, descrevo algumas ações que ocorreram neste período. Considerando que a 

elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI foi uma ação que 

permitiu uma sistematização do interesse de alguns políticos locais pela expansão industrial 

do município, na primeira parte deste capítulo reflito sobre as continuidades PDDI nas gestões 

de Darcy Pereira de Moraes e Antônio Fernando Silva Rosa, bem como algumas outras ações 

desses ex-prefeitos que culminaram na projeção da industrialização.  

Na segunda parte do capítulo apresento alguns dados qualitativos sobre a concreta 

expansão das atividades industriais em Itapetininga, comparando esses dados com a situação 

de outros municípios e do estado de São Paulo e, ainda nesta parte, sistematizo algumas 

questões sobre a expansão do reflorestamento na região de Itapetininga e sua influência para a 

expansão industrial na cidade. Por fim, na terceira e última parte, trato sobre a chegada da 

Nisshinbo do Brasil em Itapetininga, no início da década de 1970, buscando mostrar como os 

atos de inauguração da atividade dessa empresa representam a articulação de um grupo 

político com o interesse na industrialização do município de Itapetininga. 

3.1.  Continuidades e descontinuidades do PDDI e o projeto de industrialização 

Como apresentei no capítulo anterior, a construção do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado do Município de Itapetininga permite compreender a 

sistematização de um conjunto de diretrizes voltadas à expansão industrial do município e a 

sua respectiva fixação na pauta política municipal. Embora o plano diretor seja um destaque 



109 

 

por conta do processo de sistematização de um projeto de industrialização para o município 

de Itapetininga, isso não significa que o interesse pela expansão das atividades industriais 

esteja cristalizado apenas nessa ação, como se pode perceber, no entanto, a construção do 

PDDI, bem como sua utilização instrumental, permite analisar como alguns atos deixam 

evidentes sua continuidade ou descontinuidade. 

Dessa maneira, essa análise faz um recorte que se inicia na primeira gestão de Joaquim 

Aleixo Machado como prefeito municipal e se encerra na gestão de Fernando Silva Rosa 

(FSR) por dois principais motivos, o primeiro, porque este período (1964 – 1982) permite 

pensar a atuação de um grupo político em prol de um interesse na expansão industrial, 

concentrando nos atos do executivo suas ações e o segundo motivo é porque o interesse 

principal da pesquisa era compreender a gênese e a cristalização do interesse político na 

expansão industrial de uma cidade “sem vocação para indústria” (ISAAC, 2019). Após a 

gestão de Walter Tufik Curi, quem assume é o professor e ex-prefeito municipal Darcy 

Pereira de Moraes, que tem como principais ações relacionadas ao PDDI e a um projeto de 

industrialização a institucionalização das diretrizes do PDDI e a recepção de novas indústrias, 

principalmente a Nisshinbo do Brasil. 

3.1.1. Principais atores políticos na execução de um projeto de industrialização 

pós-PDDI 

Nascido em Itapetininga, em 03 de maio de 1929, Darcy Pereira de Moraes, também 

se formou-se como professor primário no Instituto de Educação Estadual Peixoto Gomide, em 

1956. Foi vereador (1969 – 1972) e prefeito municipal de Itapetininga (1973 – 1976). Sua 

candidatura a prefeito era considerada “pouco expressiva” (ou sem apoio dos políticos locais 

mais conhecidos), dado que disputou eleições contra Olavo de Moraes Hungria do Partido 

Arena, que tinha o apoio do então ex-prefeito municipal Walter Tufik Curi, do ex-secretário 

do trabalho e ex-deputado estadual Ciro de Albuquerque e do governador do estado de São 

Paulo daquele período, Laudo Natel. Isso não impediu a continuidade de projetos entre 

prefeitura e governo estadual, na medida em que Darci Pereira de Moraes foi recebido pelo 

ex-governador Laudo Natel, juntamente com Ciro Albuquerque para tratar de projetos em 

conjunto (FOLHA DE SÃO PAULO, 1974b, p. 26) 

Dirceu Campos, me lembrou que Darcy Pereira de Morais, a princípio, “não tinha 

condições de se eleger e surpreendeu a todos quando ganhou a eleição”. Além disso, destacou 
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que o apoio de Laudo Natel à candidatura de Olavo de Moraes Hungria enfraqueceu este 

último, pois os ferroviários eram contra Adhemar Pereira de Barros40, vice-governador de 

Laudo Natel (CAMPOS, 2019). A eleição de Darcy Pereira de Moraes foi considerada “um 

dos maiores revezes sofrido pelo Arena em todo Estado” (CRUZEIRO DO SUL, 1972, p. 16). 

Popularmente, a gestão de Darcy Pereira de Moraes é lembrada pela construção da 

Estação Rodoviária de Itapetininga, instituída pela Lei nº 1.740/1973, que autoriza a 

Prefeitura de Itapetininga a celebrar contrato para construção de Estação Rodoviária. O 

mandato de Darcy Pereira de Moraes também é marcado pela mudança na arrecadação 

municipal, que passa a arrecadar em um mês aquilo que arrecadava em um ano, essa mudança 

é vinculada à chegada da Nisshinbo do Brasil, que permitiu uma “revisão no plano obras 

prioritárias” do ex-prefeito (FOLHA DE SÃO PAULO, 1974a, p. 21). Finalizando seu 

mandato como prefeito de Itapetininga, foi Diretor Regional da Promoção Social dos 

municípios da região sul do estado, a convite do Governador André Franco Montoro. 

(Itapetininga, 2012)  

Com o fim da gestão de Darcy Pereira de Moraes, quem assume é Antônio Fernando 

Silva Rosa, conhecido popularmente como Fernando Rosa, também nascido em Itapetininga,  

que formou-se dentista na Faculdade de Odontoligia da Pontíficia Universidade Católica de 

Campinas. Atuou como cirurgião dentista e como professor no Instituto de Educação Peixoto 

Gomide. Teve o recorde de votação para vereador da história de Itapetininga em 1972. Foi 

vereador por quatro legislaturas (1973 - 1976; 1993 - 1996; 1997 - 2000; 2001 - 2004; 2005 a 

2008) e em 1976 eleito a Prefeito Municipal de Itapetininga. “Um grande número de obras 

marcou sua administração, tais como a modernização e pavimentação da Avenida Wenceslau 

Brás, Pedro Voss e Avenida Nisshinbo do Brasil. inclusive com a construção da ponte.” 

(MORAES, 2013; ROSA JUNIOR, 2019). O ex-prefeito Fernando Silva Rosa é conhecido 

pela sua atuação na construção de avenidas e viadutos em sua gestão, essa é a informação 

recorrente sobre o ex-prefeito entre alguns funcionários do gabinete da prefeitura e por 

algumas matérias de jornais do período. Outro destaque dessa gestão, foi a intensificação do 

tema “meio ambiente” nos aspectos do planejamento urbano. 

                                                           
40 Adhemar Pereira de Barros foi governador do estado de São Paulo por três mandatos (1938 - 1941; 1947 - 

1951; 1963 1966 - todas pelo Partido Social Progressista) e vice-governador na gestão de Laudo Natel (1966 

1967). 
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3.1.2. Atos do executivo e o compromisso com a industrialização do município de 

Itapetininga 

Essas duas gestões apresentam um tipo de continuidade nas diretrizes apontadas pelo 

PDDI. A questão da descontinuidade ou continuidade do que tenho chamado de projeto de 

industrialização pode ser observada na cena político-municipal por diversos ângulos, como é 

o caso da Lei Complementar n° 85, de 27 de março de 2015, que atualiza o Plano Diretor do 

Município de Itapetininga, fazendo a principal modificação do uso do solo após a lei nº 2.097, 

de março de 1979 (instituída na gestão do ex-prefeito Fernando Silva Rosa) até então. A lei nº 

2.097/1979, embora com pequenas modificações41, manteve-se por 36 anos até uma mudança 

a nível de revogação.  

Essa atualização, além de revisar e atualizar o Plano Diretor, concentra as estratégias 

definidas pela administração municipal para o desenvolvimento industrial e econômico, dando 

especial ênfase para o setor do agronegócio, apresentando uma certa proximidade à conclusão 

destacada no PDDI sobre a necessidade de um “aproveitamento mais efetivo” do uso do solo 

no município, na medida em que o objeto principal do tema é a produção agrícola 

(ITAPETININGA, 1973).  

Art. 13. Para a consecução dos objetivos gerais, serão adotadas as seguintes 

diretrizes e estratégias para a política de Desenvolvimento Industrial e Econômico: I 

- implementar e incentivar programas visando a expansão do setor produtivo, 

principalmente no ramo de agronegócios e agroindústrias; II - instalação de 

incubadora de empresas, para desenvolver o empreendedorismo; III - desenvolver e 

articular ações junto aos Governos Federal e Estadual de apoio e incentivo às micros 

e pequenas empresas; ao agronegócio e à agroindústria; IV - implementar e 

incentivar programas de criação de cooperativas e de geração de emprego e renda. 

(ITAPETININGA, 2015). 

Além dessa ação, outras medidas podem ser verificadas neste sentido, como a doação 

de terrenos e concessão de terras para instalação de indústrias ou nos processos de 

reestruturação das vias urbanas e rurais e organização dos bairros, no entanto, o que interessa 

aqui é a expressão de continuidade e descontinuidades de questões sistematizadas no PDDI 

até a gestão do ex-prefeito Antonio Fernando Silva Rosa. Portanto, alguns desses elementos 

podem ser verificados como pressupostos para compreender, do ponto de vista do interesse na 

                                                           
41  Alterações na lei nº 2.097/1979: Lei ordinária nº 2.364 28/12/1983 Altera a alínea "a" do inciso III e 

alínea "a" do inciso IV, do art. 12; Lei ordinária nº 2.453 25/03/1985 Altera o inciso V, do art. 5°; Lei ordinária nº 

2.548 15/04/1986 Altera as alíneas 'b' e 'c' do inc. III do art. 12; Lei ordinária nº 2.569 03/07/1986 Altera o art. 

5°; Lei ordinária nº 2.604 17/11/1986; Altera o art. 5° e 12; Lei ordinária nº 2.977  22/01/1990 Altera o art. 12; 

Lei ordinária nº 4.412 25/05/2000 Altera o inciso V, do art. 5°; Lei ordinária nº 5.091 19/09/2006; Dá nova 

redação ao art. 7º. 
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expansão industrial, quais aspectos de planejamento que se mantiveram, quais foram 

extinguidos (intencionalmente ou por desinteresse do tema). 

Não é possível definir, de acordo com os dados dos quais disponho, quais tipos de 

ações estão relacionadas diretamente ao PDDI, pois algumas demandas existiam antes da 

elaboração do PDDI e, evidentemente, não tiveram sua continuidade motivada pela execução 

do Plano Diretor, mas por outros motivos, como é o caso do tópico 20 do Art.1º da Lei nº 

1.728/1973, que institui as diretrizes do PDDI: “ampliar a curto prazo o parque de máquinas 

da Prefeitura Municipal para conservação de ruas não pavimentadas e estradas municipais”. 

Este tema é recorrente: as leis nº 357 de 29 de agosto de 1956; nº 2.172 de 22 de abril de 1980 

(que instituí um programa de pavimentação) e nº 6.392 de 28 de março de 2019, são de 

períodos distintos, mas tratam do mesmo assunto, a pavimentação de vias municipais. Porém, 

é possível observar algumas ações que encaram a industrialização como um projeto. 

O tema da definição de uma área para um parque industrial é uma dessas ações. Em 

1973, quando Antônio Fernando Silva Rosa exercia seu primeiro mandato como vereador 

municipal, problematizou em reunião da Câmara dos Vereadores de Itapetininga a 

necessidade de uma área para criação de um Distrito Industrial. Defendendo que o município 

entrava em “fase decisiva de industrialização”, motivada pela implantação de infraestrutura e 

incentivos fiscais oferecidos às indústrias, o ex-vereador lembrou que o PDDI previa uma 

localização para implantação de um distrito industrial. Na ocasião, Fernando Rosa afirmou 

que o PDDI “parece que não foi sequer lido por quem de direito”, dado a não resoluções de 

questões previstas no Plano Diretor, como a efetivação de uma área específica para 

estabelecimento de indústrias (FOLHA DE ITAPETININGA, 1973d).  

As doações de terreno para indústrias concentradas em uma área com finalidade para 

expansão industrial é mais acentuada nas gestões de Darcy Pereira de Moraes e Antônio 

Fernando Silva Rosa, o que não ocorre no primeiro mandato de Joaquim Aleixo Machado e 

na gestão de Walter Tufik Curi, nas quais as áreas concedidas para instalações industriais 

variavam, em alguns casos, de acordo com as exigências da indústria, como é o caso da 

Nisshinbo do Brasil, que apresento em tópico posterior. Não obstante, a definição de uma área 

para expansão de um complexo industrial é uma questão que até 2003 não havia sido definida, 

como apresenta o documento de requerimento nº 652/03, relativo à Sessão Ordinária de 06 

de outubro de 2003, de autoria do ex-vereador Antônio Carlos Marconi. O ex-vereador frisa, 
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no documento, o “desejo” do “desenvolvimento industrial” em Itapetininga e a eventual 

necessidade de concorrer com outras cidades no quesito expansão industrial, assim, solicita do 

prefeito municipal daquele período as seguintes informações: 

1) Qual a área destinada ao parque industrial em nossa cidade? 

2) Quanto dessa área está ocupada e quanto está disponível?  

3) Qual a relação de indústrias já instaladas? Há negociações para a instalação de 

novas indústrias ou da ampliação das já existentes? 

4) O parque industrial está preparado para receber novas indústrias? (MARCONI, 

2003). 

Isso indica que a diretriz de uma área para concentração do avanço industrial, como 

previa o PDDI, não obteve efetividade ou aplicabilidade, na medida em que não resolveu o 

problema da centralização de um local para a expansão das indústrias , embora as principais 

indústrias instaladas durante a gestão de Darcy Pereira de Moraes e Fernando Silva Rosa 

estivessem concentradas em uma área. Para se ter um parâmetro, a matéria foi objeto da Lei 

Complementar n° 85, de 27 de março de 2015, que atualiza o Plano Diretor do Município de 

Itapetininga. Essa lei apresenta uma nova definição de área para a concentração da “expansão 

industrial”, a área é denominada como “Zona Industrial”.  

Outro elemento que permite pensar um conjunto de ações voltadas à expansão 

industrial nas gestões Darcy Pereira de Moraes e Fernando Silva Rosa é a continuidade, em 

parceria com o governo do estado de São Paulo, do Centro de Treinamento de Mão de Obra 

Especializada (CTMOE), inaugurado em 1971, pelo ex-secretário do trabalho e administração 

do estado, ex-deputado estadual Ciro Albuquerque e o ex-prefeito de Itapetininga Walter 

Tufik Curi. Os primeiros cursos voltaram-se para “ensinamentos e aperfeiçoamentos nos 

setores de eletricistas, encanadores, pintores, pedreiros e carpinteiros”, mas que em sua 

inauguração já previa um setor têxtil. Por fim, a justificativa central para a criação do 

CTMOE era de que essa iniciativa elevaria “o nível de qualidade e a quantidade da mão de 

obra especializada e aperfeiçoada no setor” (CRUZEIRO DO SUL, 1971b, p. 07). 

Algumas ações da gestão de Darcy Pereira de Moraes apresentam um evidente 

interesse na expansão industrial, dentre elas, a primeira é a aprovação das diretrizes do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado, por meio da Lei nº 1.728 de 10 de abril de 1973, que 

reforça o compromisso de Darcy Pereira de Moraes com as definições estabelecidas no Plano 

Diretor. A segunda ação é a promulgação da Lei Nº 1.759 de 04 de julho de 1973, que “dispõe 



114 

 

sobre a isenção de impostos às indústrias que vierem a se instalar no Município”, 

estabelecendo que, de acordo com as obrigações definidas entre Prefeitura e Indústria em 

relação ao acordo firmado para a concessão de isenções fiscais municipais, o prazo para a 

isenção poderia variar de 2 até 30 anos. Em concordância com o artigo 2º desta lei, para 

realizar o pedido de isenção fiscal, os interessados deveriam acionar o chefe do executivo e 

apresentar um “memorial” com os seguintes documentos:  

a) capital da firma; 

b) número de operários que a indústria empregará; 

c) se tem área própria, sua localização e sua área em metros quadrados; 

d) qual o ramo de sua atividade; 

e) quais os favores que pleita;  

f) prazo para a construção e instalação da indústria. (ITAPETININGA, 1973 – grifo 

nosso). 

Já a Lei nº 1.709, de 19 de dezembro de 1972, que dispões sobre desapropriação de 

área destinado a doação para Nisshinbo do Brasil, assinada ainda na gestão de WTC, é objeto 

do projeto de lei de autoria do ex-prefeito municipal Darcy Pereira de Moraes, que dispõe 

sobre a abertura de crédito especial para execução dos serviços de terraplanagem em uma área 

de 200.000 m² e extensão de água e energia elétrica para instalação da Nisshinbo do Brasil. O 

empenho soma o valor de Cr$ 100.000,0042. Isso aponta também que, além da continuidade 

da política de isenções fiscais, o ex-prefeito dá continuidade à prática de doações de terras e 

prestação de serviços gratuitos por parte da prefeitura para a instalação de indústrias no 

município.  

Essa prática é realizada em outras ocasiões, com algumas mudanças, como é o caso da 

isenção de impostos concedidos à empresa Vigorelli do Brasil S.A. Comércio e Indústria pelo 

período de 20 anos, instituída pela Lei nº 1.797, de 28 de janeiro de 1974, que também obriga 

a prefeitura a realização de um conjunto de ações para garantir a instalação da empresa, como 

é possível observar no Artigo 7º da lei mencionada: 

Obriga-se a Prefeitura do Município de Itapetininga, de conformidade com as 

necessidades da indústria e por solicitação da mesma, a: 

a) entregar as áreas a que se refere os artigos 1º e 2º desta lei, inteiramente 

destocadas, niveladas e livres de entulhos; 

                                                           
42 Equivalente a R$ 402.305,94, de acordo com o sistema de atualização de valores INCC/FGV em novembro de 

2019 
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b) efetuar o levantamento topográfico em curvas de nível de 40 em 40 metros, das 

áreas doadas, até 15 dias a contar da publicação desta lei; 

c) garantir, atraves da Superintendência de Águas e Esgoto SAEl um suprimento 

constante e initerrupto de água em quantidade suficiente; 

d) instalar uma linha telefônica ao início da obra da construção da Empresa e mais 4 

(quatro) até o início do seu funcionamento;e) pavimentar, para permitir trânsito 

pesado, uma pista de até 7 (sete) metros de largura, a partir da Rua José de Almeida 

Carvalho de modo a alcançar a divisa do imóvel referido nos artigos 1º e 2º desta lei; 

f) assegurar condições para o escoamento regular dos esgotos industriais e sanitários 

da fábrica, autorizando inclusive a ligação de tais esgotos à rede da cidade; 

g) assegurar um desvio ferroviário até o cais de embarque e desembarque das 

instalações fabris. 

(Lei nº 1.797, de 28 de janeiro de 1974) 

Para a execução dessas ações foi aberta no Departamento de Finanças de Itapetininga 

(DFI) um crédito espacial de cr$350.000,0043. Posteriormente, no mesmo ano e gestão, como 

sugere a lei 1798 de 27 de fevereiro de 1974, além da doação de área para a Fileppo 

Centenário S/A - Fábrica de Tecidos Belém, Executivo Municipal obriga-se também a 

proceder serviços de terraplanagem (que não ultrapassassem 20.000m²) e a extensão de água e 

energia elétrica até o imóvel doado. Além disso, concede a isenção de impostos municipais 

pelo prazo de 25 anos. Já para a Cia. Algodoeira Wooley-Dixon, a isenção de impostos é 

concedida pelo período de 10 anos (Lei nº 1.878, de 19 de março de 1975). Darcy Pereira de 

Moraes também deu continuidade na prática de negociação com empresários para a instalação 

de indústrias no município: 

Ultimamente, engenheiros norte-americanos avistaram-se com o prefeito Darci 

Pereira de Morais, com finalidade a reunir informações sobre o município. O 

objetivo deles, que representam uma grande indústria de Illinois [um estado dos 

Estados Unidos da América], é estudar a possibilidade de instalar uma unidade. Os 

principais itens examinados pelos técnicos foram a área industrial, a disponibilidade 

energética, os incentivos fiscais e o recrutamento de pessoal. O citado grupo deixou 

antever que das muitas cidades visitadas, Itapetininga reúne as melhores condições 

para o empreendimento, principalmente em função de sua privilegiada posição 

geográfica e da grande disponibilidade de mão de obra jovem, capaz de especializar-

se rapidamente. (DIÁRIO DE SOROCABA, 1975). 

De um modo geral, a imagem de uma cidade que se expande industrialmente foi 

veiculada por parte da imprensa, relacionando a questão à gestão de Darcy Pereira de Moraes. 

A prefeitura é apontada, em alguns dos discursos veiculados pela imprensa, como o agente 

institucional responsável pela promoção da expansão industrial. Dos elementos mobilizados 

nas matérias, a centralidade recaí sobre a criação e “novos empregos”, de modo que se chega 

                                                           
43 Equivalente a R$ 1.311.764,04, de acordo com o sistema de atualização de valores INCC/FGV em novembro 

de 2019 
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a anunciar a quantidade de 2 mil vagas (MORAIS, 1975), no jornal Folha de São Paulo. Uma 

indicação importante desta matéria é a verificação do crescimento na atividade de 

reflorestamento como uma influência na economia local e na chegada de novas indústrias que 

se beneficiam da madeira de reflorestamento. (MORAIS, 1975). 

As principais indústrias que se instalaram ou que foram negociadas suas instalações na 

gestão de Darcy Pereira de Moraes são: Nisshinbo do Brasil Industria Textil LTDA; Indústria 

EUCLO - Termo Industrial Ltda Doação, para a qual foi doada uma área de terras para a 

indústria, totalizando uma área de 61.685.00 m², bem como a isenção de 10 anos de imposto 

“predial e territorial urbano”, de acordo com a Lei Nº 1.966/1976; Filetro   Centenário S/A. - 

Fábrica de Tecidos  Belém, que recebeu da prefeitura, mediante doação, uma área de 

130.690,045 m², conforme explicitado na Lei Nº 1.798/1974; Heliomaquina - Indústria e 

Comércio de Máquinas Heliográficas Ltda.,  com doação, por parte da prefeitura, de uma área 

de 25.575 m²,em conformidade com a Lei N° 1.681/1975; A Cia. Algodoeira Woolley Dixon, 

com isenção de impostos municipais pelo período de 10 anos, segundo a Lei N° 

1.878/1975;Indústria Metalúrgica Itapetininga Ltda, que recebe, da prefeitura, uma área de 

20.325,00 m², conforme Lei N° 1.958/ 1976; Ultrafertil S/A - Indústria e Comércio de 

Fertilizante, beneficiada com uma área de 5.000,00 m², conforme Lei Nº 1.947/1976;  

Já na gestão de Fernando Silva Rosa, as principais indústrias que se instalaram ou que 

foram negociadas suas instalações ou ampliações são: ITA - Escapamentos, Indústria e 

Comércio de Peças para Tratores Ltda., na qual foi doada pela prefeitura uma área totalizando 

3.600 m², de acordo com a Lei N° 2.102/1979; Itacam - Comércio de veículos Ltda, que 

recebe uma área de 3.556 m², conforme  N° 2.267/1981; Ultrafertil S/A - Indústria e 

Comércio de Fertilizantes, que recebe uma área de 22.391,20 m² para expansão industrial, 

segundo a Lei N° 2.131/1979; Alplan S/A - Indústria e Comércio de Chapas de Madeira 

Aglomerada, na qual a prefeitura doa uma área de 6.093m², conforme a Lei Nº 2.132/1979; e 

por fim, na gestão de Antônio Fernando Silva Rosa é que se fecha um acordo para a 

instalação da 3M (ISAAC, 2019; ROSA JUNIOR; 2019) 

Na gestão de Antônio Fernando Silva Rosa, um de seus atos marcantes é a concessão à 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) dos serviços de água e 

Esgotos do Município, com a instituição da Lei nº 2.193, de agosto de 1980. Além de 

autorizar a concessão, essa lei extingue o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAE, criado 
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na gestão de Joaquim Aleixo Machado, pela Lei n° 1.317, de 3 de maio de 1967, mas que 

Walter Tufik Curi acaba sendo reconhecido pela implantação do serviço de água através do 

SAE (NOGUEIRA, 2005, p. 203). Este reconhecimento decorre do trabalho de execução e 

ampliação dos serviços de abastecimento de água pelo SAE, que foi possível com a instituição 

da Lei nº 1.500, de agosto de 1969, que autorizava o SAE a contrair um empréstimo junto ao 

Banco Nacional de Habitação, o Fundo Estadual de Saneamento Básico e o Banco do Estado 

de São Paulo S.A. a importância de NcR$ 4.600.000,0044 (quatro milhões e seiscentos mil 

cruzeiros novos) que tinha como finalidade a execução e ampliação doe serviços atribuídos ao 

SAE.  

Contudo, antes da concessão do SAE à SABESP, Antônio Fernando Silva Rosa cria o 

Projeto de Lei nº 16 de 1979, que dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de hidrômetros 

na rede de distribuição de água municipal, apontando como motivação para adoção da medida 

a viabilização da “extensão da rede de água e esgoto a todas as residências da periferia de 

nossa cidade”, e, continua, “se implantada, essa sistemática virá tornar mais justa a cobrança 

da tarifa de água, vez que cada cidadão pagará o preço de seu consumo” (ITAPETININGA, 

1979, p. 02). Esse projeto de Lei é acompanhado por uma avaliação técnica do SAE, 

anexando uma tabela de cobrança pelo consumo de metros cúbicos de água equiparada à 

tabela de cobrança da SABESP para o mesmo período. 

O SAE teve um papel fundamental na reestruturação do fornecimento de água e do 

tratamento de esgoto municipal, bem como na possibilidade de levar a cabo um projeto de 

industrialização em Itapetininga, garantindo, enquanto uma autarquia municipal, os serviços 

de distribuição de água e saneamento básico para as indústrias. Um dos exemplos que posso 

destacar é obrigatoriedade, presente na Lei nº1.97/1974, citada acima, da Prefeitura de 

Itapetininga em garantir, no terreno doado a Vigorelli do Brasil S.A. Comércio e Indústria, 

através do SAE, “um suprimento constante e ininterrupto de água em quantidade suficiente”. 

Não obstante, dois elementos fazem da outorga do SAE à SABESP uma ação interessada no 

projeto de industrialização municipal: o primeiro é que este ato configura a continuidade da 

gestão de Fernando Rosa com uma articulação a nível estadual, com ex-governador Paulo 

Maluf e, o segundo, que além do fato de o discurso de outorga apresentar como justificativa à 

busca por “progresso e desenvolvimento” de Itapetininga (CRUZEIRO DO SUL, 1980, p.12), 

                                                           
44 O que equivale, de acordo com o sistema de atualização de valores INCC/FGV, R$26.485.143,83 em 

novembro de 2019. 
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a SABESP elabora uma considerável reforma nos sistema de abastecimento. Essa última 

questão tem uma consequência negativa, pois ocasiona um aumento na tarifa dos serviços de 

água e esgoto da população local (CAMPOS, 2019). 

A participação de Antônio Fernando Silva Rosa no primeiro (1979) e segundo (1980) 

Congresso de Desconcentração Industrial, realizados no Parque Anhembi, em São Paulo, 

confirma a continuidade no interesse da política de expansão industrial de Itapetininga por 

parte da gestão executiva e do governo estadual do período (Paulo Salim Maluf). A ida do ex-

prefeito compôs uma comitiva com assessores municipais, dirigentes da indústria e do 

comércio, financiada pela Associação Comercial e Sindicato do Comércio Varejista e 

algumas empresas da cidade (não descritas pela comissão), a participação no congresso fazia 

parte do conjunto de ações definidas pelo Escritório Técnico de Planejamento 

(ITAPETININGA, 1979). 

Tal como Darcy Pereira de Moraes, a gestão de Antônio Fernando Silva Rosa também 

foi relacionada à imagem de uma cidade em momento de expansão industrial. A matéria 

intitulada Itapetininga prepara-se para grande industrialização, do Jornal Destaque em 1981, 

é um exemplo dessa situação. Identificando Itapetininga como um “centro polarizador” da 

região, destaca as ações de Fernando Rosa à “corrida do desenvolvimento”, no qual os 

esforços de sua gestão, segundo a matéria, se imprimem na política expansionista levada a 

cabo pelo ex-prefeito municipal. A matéria identifica a gestão de Antônio Fernando Silva 

Rosa como responsável pela formação de um “complexo adequado a garantir um sistema 

eficiente de deslocamento de cargas para qualquer ponto do município por artérias 

asfaltadas”. (JORNAL DESTAQUE, 1981). De fato, considerando a Tabela de Orçamento 

Plurianual de Investimentos no Município de Itapetininga para o Triênio 1978-1980, presente 

no Anexo I, que  apresenta o orçamento do montante de Cr$ 96.196.06045,  para os anos 

citados e cujo 51,27% deste total é orçado para despesas com Habitação e Urbanismo, 

confirma-se, em parte, a atenção dada pelo ex-prefeito ao aspecto do planejamento e execução 

de obras públicas de reestruturação das vias urbanas. 

Considerando que as políticas voltadas à expansão industrial em Itapetininga 

apareceram de forma mais definida a partir da criação do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado, é possível observar, a partir de alguns atos sistematizados acima, que as gestões 

                                                           
45 Equivalente aproximadamente a R$ 97.166.614,53, de acordo com o índice INCC/FGV para novembro de 
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executivas de Darcy Pereira de Moraes e Antônio Fernando Silva Rosa atuaram, de algum 

modo, na execução, adequação e reformulação dessas políticas. Evidentemente, esses atos 

implicam em mudanças concretas para a população, como é o caso da concessão do SAE 

(aumento na tarifa de água), a instalação de novas indústrias (influenciando a mobilidade 

urbana, especulação imobiliária, contratações de mão-obra local etc.). Uma matéria da Folha 

de São Paulo, em 1975, por exemplo, apresenta o problema da falta de habitações relacionada 

à especulação de novos empregos e ao real crescimento das periferias da cidade, pois apesar 

da expansão econômica, “a oferta de moradias não aumenta na mesma proporção”. (FOLHA 

DE SÃO PAULO, 1975). Contudo, do ponto de vista quantitativo, é possível observar 

algumas mudanças concretas deste período. 

3.2.  Visualizando a expansão industrial em Itapetininga e região 1960 – 1980 

Este tópico tem a intenção de apresentar alguns dados quantitativos da expansão 

industrial de Itapetininga e região nas décadas de 1960 e 1970. Para tanto, dois conjuntos de 

ações serão analisados: o primeiro se trata das mudanças na quantidade de instalações 

industriais, bem como as suas implicações (variação da quantidade de pessoal ocupado por 

área; números de estabelecimentos indústrias e comparação desses dados com os dados 

relativos aos municípios da região e da variação dos principais produtos) e o segundo são 

notas sobre prática do reflorestamento, sua expansão, principalmente na década de 1970, e 

influência das políticas do governo federal, estatual, e municipal do período no avanço 

produtivo de uma das principais matérias-primas para as indústrias da região. 

Uma variável que permite visualizar as mudanças no setor industrial em Itapetininga 

nas décadas de 1960 e 70 é o Valor da Produção Industrial (VPI), presente nos Censos 

Industriais de 1960, 1970, e 1980, que foram utilizados para essa pesquisa46.  Além de 

apresentar essa variável por município e zonas fisiográficas, os censos industriais 

descriminam os principais produtos por valor da produção. A variável (Valor da Produção 

                                                           
46 Foram realizados oito censos industriais nos respectivos anos: 1920, 1940, 1950, 1960, 1970, 1975, 1980 e 

1985. Optei por trabalhar com os dados dos anos de 1960, 1970 e 1980 por conta da disposição dos dados, que 

apresentam um padrão mínimo e permite uma melhor sistematização, da variação periódica, considerando 

períodos decenais e por conta do objeto de pesquisa, que tem maior relação com a década de 1960 e 1970. O ano 

de 1980 é fundamental, mas os dados presentes neste censo implicam a comparação com o decênio anterior, 

1970, assim, para falar sobre a década de 1980, necessitava dos dados de 1990, contudo, como delimitei a 

pesquisa entre 1964 e 1982, acredito as informações presentes nos censos utilizados podem auxiliar na 

compreensão da expansão industrial de Itapetininga. Alguns valores completos se encontram no Anexo II. Sobre 

a década de 1970, elaborei a sistematização de dados referentes ao Pessoal Ocupado na área da indústria, 

estabelecimentos e variação de capital dos Dados do Pesquisa Industrial Anual (IBGE) para os anos de 1974, 

1976, 1977, 1978 e 1979, no entanto, não incorporei esses dados na análise, mas fazem parte do Anexo III. 
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Industrial “corresponde ao valor de venda, na fábrica, da totalidade das mercadorias 

produzidas pelos estabelecimentos industriais” (IBGE, XIX, 1966). Outras duas variáveis que 

possibilitam ilustrar mudanças na conjuntura industrial de Itapetininga para o mesmo período 

são: estabelecimentos e pessoal ocupado.  

No entanto, o maior problema relativo à variável estabelecimentos é que esta diz 

respeito apenas sobre a quantidade de estabelecimentos (não apresentando o quanto cada 

estabelecimento produz, emprega, investe etc.), no entanto, como busco explicitar a expansão 

industrial de Itapetininga no período mencionado acima, essa mudança pode dar uma 

visibilidade sobre a instalação de novos estabelecimentos e, comparado com outros 

municípios, pode ainda indicar uma variação regional sobre o assunto. Já a variável Pessoal 

Ocupado, diz respeito à quantidade de pessoas envolvidas no processo de produção industrial. 

Os censos utilizados apresentam Pessoal Ocupado Total e Pessoal Ocupado Operários, assim, 

optei por usar a primeira variável, de modo que seja possível visualizar a mudança no total da 

quantidade de pessoas ocupadas no ramo da indústria em Itapetininga 

3.2.1. Expansão da atividade industrial em Itapetininga entre 1960 e 1980 

Considerando o Valor da Produção Total do estado de São Paulo para o ano de 1960, 

Itapetinga apresenta 0,036% dessa totalidade, comparado a Itapeva, Sorocaba e Tatuí, o 

município assume o último lugar da posição. No entanto, entre os municípios de Angatuba, 

Buri, Guareí, Itaberá, Itararé e Sarapuí, se apresenta em posição superior. O município de 

Sorocaba apresenta, para o mesmo período, 1,715% do valor total da produção do estado de 

São Paulo, comparado ao valor da produção industrial de Sorocaba para 1960, o município de 

Itapetininga atinge 4,68% deste total. A cidade de São Paulo, por sua vez, alcança 51,477% 

do valor da produção do estado, esse dado aponta para a interpretação de uma evidente 

concentração industrial na cidade de São Paulo neste período, bem como no estado em relação 

ao Brasil, como interpretou Cano (2007). 

Já em 1970, Itapetininga supera o Valor da Produção Industrial de Tatuí e mantém-se 

superior aos municípios de Angatuba, Buri, Guareí, Itaberá, Itararé e Sarapuí em relação ao 

mesmo valor, tendência que permanece até 1980. Embora em valor ainda inferior comparado 

a Sorocaba, no qual o valor da produção industrial de Itapetininga é equivalente a 10,39% do 

valor da produção industrial total daquele município, a cidade de Itapetininga apresenta um 

aumento considerável para a variável, atingindo 0,060% do VPI total do estado de São Paulo. 
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E em 1980, Itapetininga atinge 0,123% do VPI total do estado, ultrapassando Itapeva (que tem 

uma queda de 0,076%) e novamente inferior a Tatuí por 0,008%. E ainda em 1980, o VPI de 

Itapetininga alcança a margem de 11,90% comparado ao VPI total de Sorocaba. A tabela 

abaixo representa essa variação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essas variações confirmam um crescimento na atividade industrial no município de 

Itapetininga, que passa de 606 pessoas ocupadas com atividade industrial no ano de 1.960 

para 2.773 pessoas em no ano de 1980 e de 89 estabelecimento para 167, referente ao mesmo 

período. O crescimento da atividade industrial neste período não está restrito ao município de 

Itapetininga, como se pode observar na tabela acima, porém, comparado aos principais 

municípios da região, Itapetininga se destaca na década de 1960 em relação à taxa de 

crescimento anual de pessoal ocupado. Comparado em números totais, a quantidade de 

pessoal ocupado em Itapetininga é inferior a Sorocaba, São Paulo, Tatuí e Itapeva nos anos de 

1960 e 1970, já em 1980, mas mantém se inferior a Sorocaba, São Paulo e Tatuí, e números 

totais. 

 No entanto, considerando a taxa de crescimento anual de pessoal ocupado, 

Itapetininga é um destaque no decênio 1960/70, ultrapassando todos esses municípios, o que 

indica uma acentuação da atividade industrial na década de 1960. Sorocaba é o único desses 

municípios que apresenta uma taxa de crescimento anual negativa, na medida em que, ao 

invés de ampliar seu quadro de pessoal ocupado na atividade industrial, retrocedeu 

consideravelmente. Um importante contraste do crescimento da atividade industrial em 

Itapetininga é que a taxa de crescimento anual para o setor é superior ao estado de São Paulo 

Tabela 12 - valor da Produção Industrial por município referente ao Valor da Produção Industrial do 

estado de São Paulo 

Localidade 1960 (%) 1970 (%) 1980 (%) 

Itapetininga 0,036 0,060 0,123 

Itapeva 0,093 0,147 0,071 

São Paulo 51,477 43,658 30,029 

Sorocaba 1,715 0,581  1,030 

Tatuí 0,080 0,046 0,131 

Fonte: Censo Industrial IBGE 1960;1970;1980.  

[Elaboração própria]. 
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nos períodos de 1960/70 e 1970/80, no primeiro período, o valor da taxa de crescimento anual 

por pessoal ocupado em Itapetinga é maior que o dobro do valor do estado de São Paulo para 

a mesma variável. E no segundo período, Itapetininga se destaca em relação a Itapeva, com 

uma diferença superior de 5,87% da taxa de crescimento anual por pessoal ocupado. 

  

 

 

 

 

 

 

No entanto, considerando a taxa de crescimento anual por pessoal ocupado na área da 

indústria, em relação ao período de 1960 a 1980, Itapetininga apresenta o maior valor das 

cidades comparadas nas tabelas anteriores, o que se pode afirmar que entre 1960 e 1980 

Itapetininga tem um crescimento progressivo de pessoal ocupado na atividade industrial, 

ultrapassando inclusive a taxa de crescimento anual de pessoal ocupado na indústria do estado 

de São Paulo. Este dado expressa que, embora houvesse um processo de expansão industrial 

no interior do estado de São Paulo, a cidade de Itapetininga é um destaque entre os municípios 

da região. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13 - Taxa de crescimento anual por pessoal ocupado 

Localidade 1960/70 1970/80 

Estado de São Paulo 4,53 5,84 

Itapetininga 9,47 6,35 

Itapeva 4,17 0,48 

São Paulo 3,33 3,64 

Sorocaba -4,43 10,46 

Tatuí 1,18 8,66 

Fonte: Censo Industrial IBGE 1960;1970;1980.  

[Elaboração própria]. 

 

 

Tabela 14 - Taxa de crescimento anual por pessoal ocupado 

Localidade 1960/80 

Estado de São Paulo 5,19 

Itapetininga 7,90 

Itapeva 1,83 

São Paulo 3,48 

Sorocaba 2,74 

Tatuí 4,86 

Fonte: Censo Industrial IBGE 1960;1970;1980.  

[Elaboração própria]. 
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Um elemento importante para compreender o aumento da atividade industrial em 

Itapetininga neste período, além do que se apresentou até aqui, é a atuação do governo do 

estado de São Paulo, principalmente entre os anos de 1967 a 1975. Na gestão do ex-

governador do estado de São Paulo Abreu Sodré (1967 -1971) o tema da “desconcentração 

industrial” foi intensificado “com a criação do Grupo de Análise Territorial (GAT) e do 

Grupo de Descentralização Industrial (GDI)”, que tinha como um dos objetivos o incentivo à 

instalação de empresas no interior” do estado (SILVA, 2007, p. 93).  

Entretanto, o aumento progressivo nos estabelecimentos industriais, pessoal ocupado e 

valor da produção do estado de São Paulo não pode ser, de imediato, considerado sobre a 

ótica de um processo de “descentralização” industrial, na medida em que, “as empresas 

mantêm algumas de suas sedes e escritórios jurídicos e administrativos na cidade de São 

Paulo”, como afirma Silva (2011, p. 94), como é o caso da Nisshinbo do Brasil que mantém 

seu escritório central na cidade de São Paulo. Já a política de “interiorização do 

desenvolvimento”, promovida pela segunda gestão estadual do ex-governador Laudo Natel 

(1971 – 1975), aparece com uma atuação mais intensa, o que pode ser observado na criação, 

em 1972, do Plano Rodoviário para a Interiorização do Desenvolvimento (PROINDE), que 

pretendia “dinamizar uma infra-estrutura capaz de atrair os investimentos da iniciativa privada 

e também estimular vocações econômicas regionais” (SÃO PAULO, 1973, p. 49).  

Em Itapetininga, foi possível observar uma relação entre os executivos municipais e 

essas duas gestões de executivos estaduais em práticas relacionadas à expansão de industrias e 

infraestrutura da cidade, ainda que na gestão de Walter Tufik Curi (1969 – 1973) essa relação 

tenha aparecido com maior intensidade, a prática continuou em período posterior, 

principalmente na gestão de e Antônio Fernando Silva Rosa (1977 – 1982), como foi possível 

observar na gestão de Antonio Fernando Silva Rosa e o executivo estadual Paulo Maluf. Um 

dos exemplos é a política de “desconcentração industrial” levado a cabo pelo ex-governador, 

que abre o segundo Congresso de Desconcentração Industrial realizado em São Paulo, no ano 

de 1980, no qual o ex-prefeito Fernando Rosa se fez presente tanto no segundo, quanto no 

primeiro, como mencionado acima. 

De modo geral, considerando o destaque do município de Itapetininga em relação aos 

municípios comparados, é possível afirmar que Itapetininga tem uma relevante expansão na 

atividade industrial entre o período de 1960 e 1980. É importante frisar que algumas ações 
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não resultam em uma resposta sobre esses dados quantitativos, que são produzidos entre 1959 

e 1980, como é o caso do investimento em reestruturação das vias urbanas ou da instalação da 

3M do Brasil (1980), na gestão de Fernando Rosa (1977 – 1980), pois a influência dessas 

ações para a expansão industrial não foram imediatas, refletindo no conjunto de dados 

quantitativos sobre indústria apenas algum período depois. 

 Em 1970, os Produtos de Minerais Não Metálicos eram responsáveis por 53,94% do 

valor da produção industrial do município de Itapeva, em Itapetininga, 27,39% de Produtos 

Alimentares, 23% Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecido e 17,38 Madeira, em Sorocaba, 

a indústria têxtil era responsável por 63% do valor da produção industrial e em Tatuí, também 

a indústria têxtil se sobressaia, no entanto com 50,58% do valor da produção industrial. Já em 

1980, em Tatuí a indústria têxtil é responsável por 59,76% do valor da produção industrial, 

em Itapetininga, 39,02% veio da área Química, 22,63% da Madeira e 24,68% têxtil (categoria 

que não apresentou que valor de produção industrial no Censo Industrial de 1970) e em 

Sorocaba, 25,38% do valor da produção industrial veio da mecânica e 7,73% da indústria 

têxtil. 

De 1970 a 1980 a produção de madeira em Itapetininga apresenta um aumento de 

5,25% do valor da produção industrial, ou seja, a madeira ocupa um espaço maior entre os 

principais produtos industriais, desde a categoria de valor de produção industrial. Comparado 

a Sorocaba, em 1980 o valor da produção industrial originário da madeira em Itapetininga foi 

16,14 vezes maior para o mesmo produto, ou seja, enquanto Sorocaba foi responsável por 

0,24% do valor da produção industrial do estado de São Paulo para a madeira, Itapetininga foi 

responsável por 3,86%.  

Em relação ao pessoal ocupado em Itapetininga no ano de 1980, 20,30% do total 

estava ocupado com a indústria têxtil, 17,56% de Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecido e 

14,78% com a indústria da madeira. Ainda em relação ao pessoal ocupado, a produção de 

madeira teve um aumento de 45,91% em Itapetininga, entre os anos de 1970 e 1980. Gildo 

Morais, correspondente da região de Itapetininga na Folha de São Paulo, verifica que em 1975 

houve um significativo crescimento na atividade de reflorestamento e sua eventual influência 

na economia local de Itapetininga, relacionando essa questão à chegada de novas indústrias 

que beneficiam madeira de reflorestamento (MORAIS, 1975). Neste sentido, apresento abaixo 

uma interpretação sobre a expansão deste setor na região de Itapetininga. 
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3.2.2. Notas sobre o avanço do reflorestamento na região de Itapetininga 

A instituição da Lei Municipal nº 1.728/1973, que dispõe sobre a aprovação das 

diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, na gestão de Darcy Pereira de 

Moraes, inicia apontando diretrizes sobre o “desenvolvimento econômico” de Itapetininga, no 

qual na primeira alínea da referida lei se encontra a seguinte orientação: “incorporação das 

área sub-aproveitadas ou inaproveitadas ao processo produtivo pela prática do 

reflorestamento”. No segundo tópico, sobre o “aumento do produto real bruto por unidade de 

área e de capital”, essa lei orienta à “substituição parcial das culturas ‘tradicionais’ pelas 

culturas ‘modernas’”, embora não defina o que vem a ser “cultura tradicional” e “cultura 

moderna”, deixa entender que cultura tradicional é o gado em pastagem extensiva e cultura 

moderna aquelas de ciclo curto, que permite certa rotatividade. (ITAPETININGA, 1973). 

O segundo tópico da referida Lei trata ainda sobre a “substituição integral das áreas 

com pastagens naturais por pastagens artificiais” e, nas pastagens artificiais que apresentarem 

um baixo rendimento, “deve-se tender para o reflorestamento”. As diretrizes presentes nesta 

lei deixam evidente o interesse das gestões executivas de Walter Tufik Curi e Darcy Pereira 

de Moraes em promover o avanço do “reflorestamento” em Itapetininga, o primeiro pelo 

trabalho de elaboração e sistematização do PDDI e o segundo, por institucionalizar suas 

diretrizes.  

Embora essa prática estivesse pautada em um programa de desenvolvimento regional, 

resultaram em consequências para o avanço das atividades industriais da região, como o 

aumento das atividades industriais que se utilizavam de matérias-primas oriundas do 

reflorestamento, como a resina e a madeira destinada ao setor moveleiro.  A resina produzida 

na região tem como finalidade suprir a demanda industrial pelo produto. A política de 

incentivo ao reflorestamento na região teve um considerável impacto na produção de resina 

do país, na medida em que, em 2016, por exemplo, a região foi responsável por 40% da 

produção de resina no Brasil. 

O sudoeste paulista, onde está localizada a unidade [Estação Experimental de 

Itapetininga], é responsável por cerca de 40% da produção de resina do país e 

de 60% do Estado. A região tem vasta disponibilidade de resíduos agrícolas e 

florestais não madeireiros, os quais podem representar grande parte da 

composição de alimentos e serem destinados à produção de ruminantes. 

Como esses animais são capazes de aproveitar os alimentos de baixo valor 

nutricional quando esses são fornecidos juntamente com outros de alto valor 

energético, a equipe de pesquisadores da unidade conduz esse estudo que 
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substitui parte da dieta dos ruminantes e ainda pode proporcionar uma 

redução de custos na produção animal. (SÃO PAULO, 2016 – grifo nosso).  

A prática do reflorestamento está relacionada à conjuntura da região para o período e 

não apenas do município de Itapetininga. Regina Freire (2000), na dissertação de mestrado 

intitulada Trabalhadores na extração de resina na mesorregião de Itapetininga (SP), 

apresenta alguns elementos sobre o processo de reflorestamento e a atividade resineira na 

mesorregião47 de Itapetininga, possibilitando uma reflexão sobre o avanço da cultura do 

reflorestamento em Itapetininga. 

No estado de São Paulo, a introdução das ferrovias, impulsionado pelo ciclo da cana-

de-açúcar e do café foi responsável pelo aumento no consumo de madeiras nativas do estado, 

utilizadas em “caldeiras das locomotivas, como dormentes e postes”. A madeira nativa se 

tornou um produto escasso, influenciando no “estímulo ao uso de madeiras exóticas de rápido 

crescimento como os gêneros Eucalyptus e Pinus.  (FREIRE, 2000, p. 01 – 02). Uma das 

ações do estado de São Paulo para dar efetividade ao estímulo na produção de madeira exótica 

foi a criação de Estações Experimentais, que visavam elaborar experiências com as espécies 

exóticas para sua melhor adaptação no clima paulista. 

Assim, em 28 de novembro de 1958, foi criada oficialmente a Estação Experimental 

de Itapetininga. Os primeiros plantios tiveram início no ano de 1960, optando-se 

pelo plantio do gênero Pinus, em razão das características de solo e clima 

semelhantes à região de origem dos mesmos, isto é, o Sul dos Estados Unidos da 

América. (FREIRE, 2000, p. 02). 

 A Estação Experimental de Itapetininga (EEI) foi criada por meio do Decreto 

34.082/1958, no governo de Jânio Quadros e, em 1964, o Decreto 44.307/1964 regulamenta a 

criação, no governo de Adhemar Pereira de Barros. Sua área total é equivalente a 6.706,78 ha 

quadrados (67.067.800,00 m²). Os primeiros plantios de Pinus da região foram tanto 

incentivados quanto executados pelo próprio governo estadual do período, como é o caso, 

além da criação da Estação Experimental, da organização do Primeiro Encontro Regional de 

Silvicultura do estado de São Paulo, que ocorreu na Estação Experimental de Itapetininga, 

contando “com a presença de diversas autoridades e políticos cujo objetivo era mostrar os 

primeiros resultados obtidos com a nova cultura.” (FREIRE, 2000, p. 02). 

Américo (1969) defende que a Lei n.º 5.106, de 2/9/66, que dispõe sobre os incentivos 

fiscais concedidos a empreendimentos florestais, estabeleceu um “novo tipo de investimento 

em propriedades rurais”, por conta da redução do imposto de renda, o que permitia a pessoas 

                                                           
47 Sobre a mesorregião de Itapetininga, consultar capítulo I 
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físicas e jurídicas o abatimento de até 50% do valor do imposto de renda das aplicações em 

florestamento e Reflorestamento48. Os requisitos para o acesso às vantagens fiscais era a 

realização do florestamento ou reflorestamento em áreas de terras cujo investidor tivesse a 

posse, submeter um projeto ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) que 

tivesse um plantio anual acima de 10.000 árvores e, após aprovação do projeto, a efetivação 

do abatimento ou desconto no imposto de renda era executada mediante comprovação por 

Certificado do IBDF. (AMÉRICO, 1969, p. 113 – 114). 

Segundo Freire (2000, p. 21), a instituição da Lei 5.106 de 02/09/66 atraiu, 

principalmente na década de 1970, um considerável número de investidores. Contudo, essa 

situação não foi motivada apenas pelo incentivo fiscal, mas pelo “baixo custo da terra e as 

grandes extensões necessárias para a instalação dos reflorestamentos, aliados às condições 

bioclimáticas favoráveis ao desenvolvimento dos Pinus subtropicais, levaram à uma 

concentração da atividade na região” (FREIRE, 2000, p. 03).  

Na década de 1970, a região de Itapeva, Itapetininga e Sorocaba são as maiores 

produtoras da cultura no Estado49. Já em 1974, a indústria paulista consumidora de madeira 

encontrava-se em “notória expansão”, na medida em que, para aquele ano, previa-se o 

consumo de “500.000 metros cúbicos de madeira de pinus e 5 milhões de esteres50 de 

eucalipitus”. (CRUZEIRO DO SUL, 1974, p. 04a). A imprensa local de Sorocaba veiculou 

algumas ações realizadas por empresários do setor, deixando evidente o interesse em 

investimento na área, como é o caso da Ramires Reflorestamento S.A., que em  1974 fretou 

um Boeing 737 para apresentar, aos empresários da região, o reflorestamento realizado pela 

empresa em Três Lagoas, no estado do Mato Grosso. 

 

 

 

                                                           
48 “Para os efeitos do abatimento, entende-se como despesa de reflorestamento e florestamento as importâncias 

que forem aplicadas diretamente pelo contribuinte, ou mediante a contratação de serviços de terceiros: a) na 

elaboração de projeto técnico; b) no preparo das terras; c) na aquisição de sementes; d) no plantio; e) na 

proteção; f) na vigilância; g) na administração de viveiros e florestas; h) na abertura e conservação de caminhos 

e serviços.” (AMÉRICO, 1969, p. 113 – 114). 
49  Observar anexo IV – Mapa da Distribuição de Pinus no estado de São Paulo. 
50  Estere, ou estéreo, é uma unidade de medida equivalente a um empilhamento de madeira que contém um 

metro de comprimento, largura e diâmetro. É diferente da unidade Metro cúbico (m³), pois na pilha estere a 

madeira não tem padrão, fazendo com que esse pilha apenas se aproxime de um metro cúbico. 
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Neste sentido, essas práticas permitem observar como se deram algumas das principais 

ações que resultaram no avanço de uma certa cultura (a madeira e resina de reflorestamento) 

para a região de Itapetininga nas décadas de 1960, 70 e 80. Assim, a Lei Federal n.º 5.106, de 

2/9/66, que dispões sobre a isenção de impostos para o reflorestamento, e a Lei Municipal nº 

1.728/1973, que institui o PDDI, definido diretrizes para o “desenvolvimento econômico”, 

indicam um interesse político para essa expansão.  

Como o objetivo dessa pesquisa está relacionado ao interesse apresentado pelos 

políticos locais de Itapetininga no avanço das atividades industriais para o município entre os 

anos de 1964 a 1982, a estratégia de utilizar os dados comparativos com outros municípios da 

região e a capital, facilitaram na compreensão de que, embora em números totais a quantidade 

de Pessoal Ocupado e VPI de Itapetininga fosse menor que alguns desses município 

(Sorocaba, Tatuí e São Paulo), ao considerar o crescimento interno, tanto pela taxa de 

crescimento anual de Pessoal Ocupado quanto pelo VPI comparativo ao estado, ficou evidente 

a expansão interna de atividades industriais em Itapetininga. Por fim, apresento abaixo 

algumas considerações sobre a chegada de uma das principais indústria de Itapetininga entre 

os anos de 1964 a 1982, a Nisshinbo do Brasil. 

 

Figura 7 - Propaganda de empresa no setor madeireiro em Sorocaba, 1973. 

Fonte: Jornal Cruzeiro do Sul, 1974b. 
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3.3.  A negociação para instalação da Nisshinbo do Brasil: uma ação para pensar o 

interesse político na expansão industrial de Itapetininga  

A negociação da Nisshinbo do Brasil em Itapetininga pode ser vista como uma das 

ações fundamentais para o processo de expansão industrial em Itapetininga. Do ponto de vista 

de instalação de indústrias no município, a chegada da Nisshinbo pode ainda ser considerada 

como a segunda indústria fundamental para o processo de expansão industrial, sendo a Alplan 

S.A. Industria e Comercio de Chapas de Madeira Aglomerada a primeira. Com a instalação 

dessa última, as primeiras ações para um planejamento integrado que tinha como “meta 

principal a industrialização” (COELHO, 1970, p. 24) foram se apresentando como uma 

possibilidade, segundo Walter Curi, a chegada da Alplan no município representa “a 

superação dos obstáculos” responsáveis pelo “atraso” de Itapetininga em gestões executivas 

anteriores. Em entrevista para o jornalista Sérgio Coelho, do jornal O Estado de São Paulo, 

em 1970, o ex-prefeito afirma que: 

A Alplan, fábrica de compensados de madeira, é o símbolo da industrialização do 

município, da chegada de energia elétrica e da implantação de uma política de 

fomento industrial, que já está atraindo o interesse de outras empresas. A 

inauguração da primeira etapa do serviço de água, mostra o início de um plano que 

irá adotar a cidade de condições que amparem e apoiem essa política administrativa.  

Com essas medidas, política de incentivo e melhoramento da cidade estaremos 

atingindo a meta da industrialização. (CURI, 1970 apud COELHO, 1970, p. 24 – 

grifo nosso). 

 Neste capítulo apresento como a negociação e instalação da Nisshinbo do Brasil em 

Itapetininga pode ser considerada um evento fundamental para a compreensão da elaboração 

do processo de expansão industrial no município. Para tanto, minhas principais referências 

neste capítulo são as matérias de jornais locais da época. Após algumas tentativas de contatos 

com a empresa (tanto na sede em São Paulo quanto no escritório da indústria em 

Itapetininga), nas quais não logrei êxito, optei por utilizar a narrativa veiculada na imprensa 

local, que cumpre o objetivo de mostrar como a própria imprensa tratou do assunto. 

Eventualmente, alguns atos executivos, entrevistas (principalmente com Alberto Isaac e José 

Luiz Ayres Holtz) e demais informações resultadas do trabalho de campo compõe essa 

narrativa. 

3.3.1. “Quem dá mais? Procura-se uma cidade no interior de São Paulo” 

Em Bragança, novo mundo está surgindo 

“Neste instante, saiu daqui um empresário, levando para São Paulo toda a 

documentação informativa necessária para que um grupo japonês instale na cidade a 

maior indústria da região. O ramo é o têxtil, o capital é muito grande, o número de 
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novos empregos será mais de mil. Da capital esses documentos irão diretamente de 

avião para Tóquio”. 

A informação veio do sr. Nilo Torres Salema, secretário da Prefeitura Municipal, 

responsável pela remessa dos valiosos papeis. Foi a terça-feira à tarde, antes de 

chegar a confirmação. José Nantala Badue, correspondente deste jornal na cidade, 

diria mais tarde que a empresa é a Nishin Spinning Company Ltda., com sede em 

Tóquio, que mobilizará mais de mil operários na fabricação de tecidos. A decisão 

final, que coroou os entendimentos, partiu do prefeito Hafiz Abi Chedid, do vicê-

prefeito Mauro Del Rolo e do presidente da Câmara Municipal, Celio Lenim. Eles 

estiveram reunidos, semana passada, durante vários dias, com os diretores da 

empresa japonesa. 

O município cederá uma área de 200 mil m², instalações de infra-estrutura (água, 

esgoto, rede telefônica, etc), acesso rodoviário e muitas outras facilidades. O 

levantamento topográfico ficará a cargo da empresa. 

Os japoneses são exigentes. Quiseram (e levaram) um levantamento completo das 

condições socio-economico e educacionais do município e da região, para 

prevenir-se com vistas ao futuro. “Um deles segredou-nos que precisa de uma 

estimativa da população estudantil, dos cursos técnicos e universitários, a fim de eles 

próprios tecerem um quadro de disponibilidade de mão-de-obra especializada nos 

próximos anos” - disse o secretário da Prefeitura. (FOLHA DE SÃO PAULO, 1972, 

p. 21). 

Missão japonesa visitou Salto 

Encontra-se em nosso País uma Missão Japonesa da Cooperação Industrial de 

Maquinarias e Aparelhos Elétricos, procedente de Osaka, Japão. Seus membros são 

administradores elétricos no país do Sol Nascente e sua vinda ao Brasil é 

patrocinada pelo governo japonês e tem como objetivo ver e discutir com as 

autoridades competentes e representantes da indústria, as probabilidades de 

investimentos no Brasil, Argentina e Peru, além de verificar a possibilidade da 

empresa coletiva e a cooperação técnica. 

Terminando o almoço os visitantes foram levados a conhecer diversos locais da 

cidade, inclusive um terreno que a Prefeitura está em condições de doar a 

qualquer indústria japonesa que queira se instalar em Salto. Na Prefeitura 

Municipal, os visitantes tomaram conhecimento da lei municipal que oferece 

inúmeras vantagens para a instalação de novas indústrias, sendo-lhes entregue um 

relatório completo sobre a cidade, além de mapas e gráficos. (CRUZEIRO DO SUL, 

1971a, p. 04). 

Essas duas matérias apresentam, de uma maneira geral, o interesse na aplicação de 

capital no interior do estado de São Paulo, por parte dos empresários japoneses e a intenção 

em facilitar a aplicação de capital do exterior, por parte dos gestores municipais. Como meu 

objetivo aqui é mais mostrar a ação dos agentes políticos municipais relacionada à 

industrialização, friso a maneira pela qual os empresários são recebidos pelos agentes 

políticos. Embora, segundo a matéria, a equipe da gestão executiva do município de Bragança 

Paulista tenha se demonstrado amistosa a Nishin Spinning Company Ltda., esta não instalou 

sua indústria têxtil naquela cidade, mesmo com a prefeitura apresentando a disponibilidade de 

uma área de 200 mil m², serviço de água, esgoto, rede telefônica e acesso rodoviário. 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 1972, p. 21). 
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E no caso do município de Salto, o que chama atenção é o fato de que a matéria 

apresenta a disponibilidade da prefeitura municipal em doar um terreno para “qualquer 

indústria japonesa que queira se instalar em Salto” (CRUZEIRO DO SUL, 1971a, p. 04), 

evidenciando um interesse para a instalação de indústrias naquele município, o que permite 

considerar que este interesse não era, evidentemente, uma especificidade  das gestões de 

Itapetininga naquele período. Os fatores que favoreceram a instalação da indústria têxtil em 

Itapetininga, dentre Americana (município em que os empresários cogitaram a instalação da 

indústria) e Bragança Paulista, como afirmou a matéria no Jornal Aparecida do Sul, foram, 

foram: 

[...] plano diretor, moderno sistema de abastecimento de água, oferta de terrenos e 

incentivos fiscais com base em leis municipais, fartura de energia elétrica, 

proximidade da capital, amplas comunicações, vias asfaltadas e ferrovias, facilidade 

de mão de obra, mais a receptividade encontrada dentre o povo através consultas e a 

constante atenção dispensada pelo prefeito Walter Tufik Curi. (APARECIDA DO 

SUL, 1972). 

 No caso de Itapetininga, que iniciou, após “a efetivação de seu Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado, uma fase agressiva na busca da industrialização municipal” 

(APARECIDA DO SUL, 1972 – grifo nosso), como afirmou o texto jornalístico que 

apresentou dados sobre o potencial industrial do município, a figura do ex-prefeito Walter 

Tufik Curi é crucial para compreender os “esforços” para a consolidação dessa “nova fase”: 

Dentre os entendimentos mantidos por um dos grandes prefeitos que Itapetininga já 

teve, estava a importante firma japonesa, com sede em Tóquim Nisshin Spinnig Co. 

Ltda., que decidiu-se pela implantação de uma indústria têxtil em Itapetininga, a 

funcionar dentro de um ano, proporcionando logo de início 300 novos empregos. Para 

estabelecer os últimos detalhes e providências, estiveram na última quinta-feira nesta 

cidade, reunindo se com a Imprensa e autoridades no Gabinete do Prefeito Walter T. 

Curi, os senhores K Kanegaei, Diretor da Nisshin Spinning, S Fujihira, 

Superintendente da Howa do Brasil e Procurador no Brasil da Nisshin, T Miyake 

Diretor da Cibram S/A e o advogado H. Sat, todos ligados ao empreendimento de 

nosso Município. (APARECIDA DO SUL, 1972b). 

Fundada no Japão em 1907, a Nisshin Spinning Company Ltda., é uma sociedade 

anônima com sede em Tóquio. Em 1972, tinha um faturamento anual de 1 bilhão e 500 

milhões de cruzeiros51 (CRUZEIRO DO SUL, 1972, p. 14). Para a decisão de sua fixação em 

Itapetininga, os técnicos da empresa da Nisshin Spinning Company Ltda selecionaram o 

terreno, dentre os apresentados pela equipe executiva de Walrter Tufik Curi, para sua 

instalação. (APARECIDA DO SUL, 1972b). A partir da primeira visita ao município de 

                                                           
51 Aproximadamente R$ 6.829.978.781,04, de acordo com a atualização de valor INCC/FGV para novembro de 

2019 
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Itapetininga, responsáveis pela Nisshin Spinning Company Ltda se reuniram com uma “certa 

frequência” com o ex-prefeito municipal para acertar detalhes sobre para a instalação de uma 

indústria têxtil no município. A confirmação oficial da instalação da Nisshin Ssinpinnng em 

Itapetininga ocorreu nos últimos meses do mandato de Walter Tufik Curi, que afirmou ser 

“um presente de natal” para a cidade (TRIBUNA POPULAR, 1973b). No entanto, antes dessa 

oficialização, o ex-prefeito participou de uma audiência com o ex-governador Laudo Natel e 

diretores da empresa do Japão e, por fim, antes de encerrar seu mandato recebeu a visita dos 

diretores da Nisshin Spinning Corporation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Roberto de Siquira Filho, ex-chefe de gabinete de Walter Tufik Curi exerceu um 

papel fundamental na “busca por indústrias” para instalação em Itapetininga (APARECIDA 

DO SUL, 1972b) e principalmente na negociação para a instalação da Nisshin Spinning 

Company. A oficialização do documento de escritura para a doação de aproximadamente 

200.000 m² à empresa japonesa acontece em março de 1973, já na gestão executiva de Darcy 

 

Figura 8 - Visita dos diretores da Nisshin Spinning Co. em Itapetininga. O ex-prefeito Walter 

Tufick Curi, o segundo da esquerda para a direita com diretores, técnicos da empresa e seu chefe 

de gabinete. Fonte: Jornal Aparecida do Sul, 1972. 
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Pereira de Moraes (TRIBUNA POPULAR, 1973b). Neste mesmo período, a Nisshin Spinning 

Company passa a denominar-se Nisshinbo do Brasil Industria Textil Ltda. Lavrado no 

cartório do 1º ofício pelo procurador da empresa em São Paulo, Seigui Fujihara e pelo ex-

chefe de gabinete da gestão anterior, José Roberto de Siquira Filho, que assume o cargo de 

assessor de diretoria da Nisshinbo do Brasil. 

3.3.2. A inauguração da Nisshinbo do Brasil: a “festa” dos atores do projeto de 

industrialização para Itapetininga 

Até aqui a sistematização dessa dissertação tinha como objetivo apresentar a 

construção de um projeto de industrialização para uma cidade sem “vocação para indústrias”, 

descrevendo de que modo alguns gestores políticos atuaram em prol desse projeto. Dois 

eventos relacionados à Nisshinbo do Brasil reuniram atores e apoiadores do projeto de 

industrialização municipal, o lançamento da pedra fundamental de início das obras e a 

inauguração da referida indústria em Itapetininga. No entanto, algumas ações para a iniciação 

das obras foram realizadas na gestão de Darcy Pereira de Morais. 

O ex-prefeito Darcy Pereira de Moraes deu continuidade à negociação para a 

instalação da Nisshinbo do Brasil em Itapetininga, seguindo a política de doação do terreno, 

como citei acima, e cumprindo o acordo firmado entre empresa e ex-prefeito municipal sobre 

a preparação do terreno doado. Darcy Pereira de Moraes também se reuniu algumas vezes 

com diretores e técnicos da empresa, em uma dessas reuniões, acompanhada pelo assessor de 

diretor da Nisshinbo do Brasil para acertar detalhes sobre a instalação da indústria, 

principalmente sobre os serviços de terraplanagem, instalações elétricas e abastecimento de 

água (TRIBUNA POPULAR, 1973c). 

O trabalho para a preparação do terreno de 200.000 m² doados para a empresa foi 

iniciado em meados de julho de 1973, acompanhado inclusive pelo ex-prefeito municipal 

Joaquim Aleixo Machado, responsável pelo setor de máquinas e estradas da prefeitura na 

gestão de Darcy Pereira de Moraes. (TRIBUNA POPULAR, 1973d). Após a execução, por 

parte da prefeitura municipal, das obras de preparação do terreno para a Nisshinbo do Brasil, 

o primeiro ato festivo que reuniu políticos interessados na expansão industrial de Itapetininga 

foi o lançamento da pedra fundamental de início das obras da empresa do Japão. 

O coordenador do evento foi o diretor administrativo e ex-chefe de gabinete de Walter 

Tufik Curi, José Roberto de Siqueira Filho, que a princípio havia assumido o cargo de 
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assessor de diretoria. O ex-prefeito Darcy Pereira de Moraes iniciou o discurso com o 

agradecimento aos responsáveis pela instalação da indústria têxtil em Itapetininga à 

cooperação dos antigos proprietários do terreno doada para a instalação da indústria, sendo 

um deles Paulo Ayres de Oliveira, descendente da família de Paulo Ayres de Aguirre e ao 

trabalho do ex-prefeito Walter Tufik Curi.  

Posteriormente o presidente da empresa, Koju Matsui, agradeceu pala recepção do 

projeto da Nisshinbo em Itapetininga e o Secretário do Trabalho e Administração, ex-

deputado estadual e ex-prefeito municipal Ciro Albuquerque, discursou sobre a política de 

“interiorização do desenvolvimento” levada a cabo pelo ex-governador Laudo Natel. Os 

documentos de lançamento das obras da indústria têxtil receberam “a benção” do Cônego 

Luiz de Almeida Moraes, o pároco da primeira igreja católica da cidade, a Catedral Nossa 

Senhora dos Prazeres de Itapetininga. Os dirigentes da Nisshinbo do brasil ofereceram um 

coquetel aos convidados, no qual discursaram o ex-presidente da câmera municipal, Francisco 

Alves Vei. Esteve presente também no lançamento da pedra fundamental de início das obras 

da Nisshinbo do Brasil o ex-deputado estadual e ex-prefeito municipal José Ozi. (TRIBUNA 

POPULAR, 1973, julho). 

E no aniversário de 204 anos da fundação de Itapetininga, foi inaugurada a Nisshinbo 

do Brasil, esta cerimônia também foi coordenada por José Roberto Siqueira Filho, diretor 

administrativo da empresa. Estiveram presentes no ato de inauguração o ex-governador Laudo 

Natel, o ex-secretário do trabalho e administração Ciro Albuquerque, o prefeito daquele 

período, Darcy Pereira de Moraes, o ex-prefeito Walter Tufik Curi e o ex-presidente da 

Camara Municipal, Francisco Alves Vei. O ato contou ainda com dirigentes de entidades de 

classe de Itapetininga, bem como com as autoridades civis e militares do estado de São Paulo 

e diretores de indústrias de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Essa proporção de convidados 

aponta para a visibilidade que a inauguração da Nisshinbo do brasil resultou para Itapetininga 

entre a comunidade de empresários da região. Contudo, o elemento mais importante aqui é 

que estes dois atos sintetizam em um evento, o conjunto de relações políticas estabelecido no 

interesse da expansão da atividade em Itapetininga. (TRIBUNA POPULAR, 1973e). 

Por fim, meu objetivo em apresentar essas solenidades reside na interpretação de que 

os agentes políticos fundamentais na elaboração de ações integradas com o fim da expansão 

industrial em Itapetininga não atuaram isoladamente, indica a continuidade dada por Darcy 
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Pereira de Moraes e Antônio Fernando Silva Rosa na política de negociação para a instalação 

de novas indústrias para o município. Observar algumas determinações concretas para a 

expansão das atividades industriais em Itapetininga no período de 1964 a 1982 me permitiu 

compreender quais ações e quais atores políticos forame fundamentais para este processo. 

Neste sentido, posso afirmar que a elaboração do PDDI foi uma das principais ações para a 

fixação do interesse pela expansão industrial na pauta política municipal, se caracterizando 

como um conjunto de diretriz para um interesse específico: a expansão das atividades 

industriais. 
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CONCLUSÃO 

Procurei descrever nessa dissertação um conjunto ações políticas relacionadas ao 

processo de expansão industrial do município de Itapetininga entre 1964 a 1982. A primeira 

parte desta pesquisa, sistematizada no capítulo I, consistiu na apresentação de uma narrativa 

sobre a fundação da cidade de Itapetininga – desde 1770 – até a manifestação contra a 

Empresa de Eletricidade Sul Paulista, em 1958. Nesse momento da pesquisa, o maior desafio 

foi tentar definir, dentre os múltiplos processos e elementos presentes nesse material 

empírico, quais dentre eles eu iria privilegiar na minha descrição. 

Outro elemento que merece destaque foi a presença do tema “atuação da família 

Prestes de Albuquerque em Itapetininga”. Este assunto foi recorrente em alguns casos, sendo 

tanto um tema gerador, que iniciou algumas conversas, quanto um tema polêmico, que 

impediu o avanço de outras. Dessa maneira, na medida em que compreendia melhor essas 

interpretações, visualizava uma dualidade entre “atraso” e “desenvolvimento” e, quanto mais 

adentrava na compreensão dessa dualidade, mais me distanciava da sistematização do 

conjunto ações políticas relacionadas ao processo de expansão industrial, pois a questão da 

atuação da família Prestes de Albuquerque demanda uma pesquisa histórica centrada neste 

objeto específico, dado a sua complexidade na especificidade da política local em 

Itapetininga. Em algumas situações, porém, essa mesma dualidade acionava uma comparação 

com o município de Sorocaba, que trazia à tona a questão da industrialização no município. 

Essa dissertação poderia ter um capítulo específico sobre a comparação de Itapetininga 

com outros municípios, pois essa questão aparece em diversos momentos, tanto na construção 

de uma narrativa sobre a fundação da cidade, quanto na justificativa sobre um “atraso” que 

Itapetininga viveu por diversos motivos. Do ponto de vista prático, a disputa pela divisão 

administrativa regional do estado de São Paulo tem como finalidade uma independência 

administrativa de Sorocaba reivindicada por atores políticos de Itapetininga e à centralização 

administrativa de outros municípios, como descrevi no capítulo II. Essa disputa é um exemplo 

eficiente de como a busca por industrialização foi justificada por um “atraso” e uma 
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necessidade de se “desenvolver” e, como essa justificativa apresenta o principal objeto de 

comparação de um padrão de desenvolvimento buscado pelos atores políticos: o município de 

Sorocaba. A elaboração do PDDI de Itapetininga também teve Sorocaba como uma referência 

comparativa: 

[O PDDI] traçou um comparativo das atividades industriais do município com a 

Região Administrativa de Sorocaba, analisando dados sobre a indústria, onde os 

ramos que predominavam eram vestuário, têxtil, alimentos e minerais não metálicos. 

Outras informações foram coletadas, como o valor da produção, emprego industrial, 

abastecimento de matéria prima e perspectivas de crescimento por ramo industrial. 

(VIZIOLI, 1998, p. 90 – grifo nosso). 

Essa comparação com o município de Sorocaba também é recorrente na “propaganda” 

feita pela imprensa, principalmente na década de 1970, sobre a expansão industrial em 

Itapetininga, a propósito disso, a imprensa aqui se comporta como um agente, tomando 

partido nas ações relacionadas ao processo de expansão das atividades industriais no 

município, se configurando como um “agente histórico” que participa dos processos sociais 

(NEVES, 2006, p.10). A imprensa local, inclusive, por vezes apresentou narrativas que 

integraram ações pontuais sendo interpretadas como um objetivo, ou como uma fase. 

Itapetininga inicia o novo ano com duas conquistas industriais de importância, 

prenunciando a palmável e inegável expansão econômica no setor, que passou a 

ganhar corpo com a vinda da empresa japonesa que ergue no bairro Chapadinha, o 

grande complexo têxtil da Nisshinbo do Brasil. 

A nova fase industrial, pela qual se dedicou o ex-prefeito Walter Tufik Curi, 

inclusive na implantação do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, teve os 

esforços e continuidade do atual prefeito, Prof. Darcy Pereira de Moraes. E o 

trabalho, já produz novos efeitos, de grande importância para o município, não para. 

(TRIBUNA POPULAR, 1974 – grifo nosso). 

A princípio, eu havia compreendido este conjunto de ações como um “projeto de 

industrialização”, considerando principalmente a função exercida pela elaboração e 

continuidade das diretrizes do PDDI nas gestões de Walter Tufik Curi, Darcy Pereira de 

Moraes e Antonio Fernando Silve Rosa. Contudo, mesmo com uma evidente continuidade 

nessas diretrizes, principalmente no que diz respeito à expansão industrial, não pude sustentar 

a ideia de que essas ações poderiam ser visualizadas em um projeto, em primeiro lugar 

porque, apesar de o PDDI evidenciar um conjunto de metas para a industrialização, o que 

caracteriza-o mais como um projeto do que como um plano, não há um documento que 

sistematize essas ações acerca de um objeto. Segundo, porque a ideia de continuidade de 

projeto extrapola a transição entre os poderes executivos municipais do período, ou melhor, 

eles não compõem um grupo orgânico, organizado com um mesmo fim. Terceiro porque a 
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busca pela industrialização é mais que um projeto político, ainda que essa dissertação tenha se 

restringido ao campo político, outros elementos poderiam somar-se a essa descrição, a 

exemplo da pesquisa elaborada por Lima (2005), sobre Porto Real52. 

O potencial articulador do PDDI no processo de expansão industrial ficou evidente, na 

medida em que ele frisou como meta a “especial atenção ao fomento da industrialização no 

Município” (ITAPETININGA, 1971). No entanto, embora não tenha direcionado quais 

práticas deveriam ser tomadas, algumas delas estão intimamente relacionadas às diretrizes do 

PDDI, como é o caso da Lei Nº 1.759/1973, que “dispõe sobre a isenção de impostos às 

indústrias que vierem a se instalar no Município”, ação que dialoga com o artigo 10º da Lei nº 

1.651/1971 (que implementa um sistema permanente de planejamento, “tendo como base o 

Plano Diretor de Desenvolvimento”): “o Município adotará a política e incentives fiscais e de 

outra natureza, para o desenvolvimento das atividades dos chave da economia”.  

Dessa maneira, é importante frisar que as práticas de “incentivo” à expansão industrial 

não são equivalentes imediatos da continuidade ou da absorção de alguma diretriz do PDDI. 

Porém, nas gestões de Darcy Pereira de Moraes e Antonio Fernando Silva Rosa algumas 

continuidades são evidentes por três motivos: o primeiro, porque as vezes o PDDI é citado 

como referência nas leis e projetos de leis executivos. O segundo, porque algumas estruturas 

administrativas previstas no PDDI são mantidas com as mesmas características. E o terceiro, 

porque algumas ações seguem as exatas diretrizes presentes do PDDI, como é o caso da 

doação de terras à empresa concentradas em uma localidade (principalmente na gestão de 

Darcy Pereira de Moraes). 

Outro exemplo de ação que segue as diretrizes do PDDI é o caso Lei 2.109/1979 que 

“dispõe sobre a reorganização parcial da estrutura administrativa”, mantendo o Escritório de 

Planejamento Técnico (a mesma estrutura usada para a elaboração do PDDI), criada ainda na 

gestão de Joaquim Aleixo Machado, vide Lei a Lei Nº 1.159/1965 e retificando a sua 

competência com a promoção do “desenvolvimento integrado do Município de Itapetininga 

                                                           
52 A pesquisa de Raphael Lima reconstituiu a trajetória do chamado do município de Porto Real, no interior Sul 

Fluminense, descrevendo, desde uma perspectiva da sinergia entre público e privado, como empresários e 

políticos, na constituição de uma rede sócio-política, influenciaram na construção de “um novo município” 

durante uma trajetória de aproximadamente 30 anos. O resultado é a participação efetiva de Porto Real na 

reconfiguração da região Sul Fluminense como um em polo automotivo. Essa descrição descontruiu a imagem 

de propagada de Porto Real como um “município modelo”, na medida em que evidencia essa corrida na 

construção de um “novo município” como desde uma perspectiva processual. (LIMA, 2005). 
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coordenando o planejamento e orientando o controle das obras públicas de caráter sócio-

econômico necessários ao desenvolvimento e bem estar social”. 

O Serviço de Água e Esgoto (SAE), foi criado na gestão de Joaquim Aleixo Machado, 

pela Lei n° 1.317/1967, porém, o “reconhecimento” pela implantação do serviço foi à gestão 

de Walter Tufik Curi (NOGUEIRA, 2005, p. 203), cumpriu uma importante função no que 

diz respeito à expansão industrial em Itapetininga, pois, além da reestruturação do 

fornecimento de água e do tratamento de esgoto municipal, garantiu, enquanto uma autarquia 

municipal, os serviços de distribuição de água e saneamento básico para as indústrias, 

integrando uma política de incentivo à instalação de indústrias, que, ofereceu, na década de 

1970, “água e luz na porta da empresa, assim como pavimentação de acessos”. (ISAAC, 1973 

– grifos do autor). Ou como mostra a Lei nº1.97/1974, que obriga a Prefeitura de Itapetininga 

garantir, no terreno doado a Vigorelli do Brasil S.A. Comércio e Indústria, através do SAE, 

“um suprimento constante e ininterrupto de água em quantidade suficiente”. 

Porém, a concessão do SAE à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo (SABESP) na gestão de Antônio Fernando Silva Rosa, em 1980, vide Lei nº 

2.193/1980, traz a mesma consequência da tentativa de melhoramento no fornecimento de 

energia elétrica no final da década de 1950, que resulta na manifestação de outubro de 1958: o 

aumento da tarifa de serviço púbico à população local. No entanto, mesmo que tenha ocorrido 

um “descontentamento” por parte dos usuários do serviço, dado que, como afirmou Campos 

(2029): “a gente já estava acostumado a pagar uma tarifa fixa”. 

Não houve, como em 1958, uma manifestação ou reivindicação por parte dos usuários 

afetados com a mudança na tarifa. Outra questão de destaque aqui é que, enquanto em 1973 

ocorreu um conjunto de ações para a estatização dos serviços de energia elétrica, no qual 

alguns políticos reivindicavam que as Centrais Elétricas de São Paulo (CESP) adquirissem a 

concessão da Empresa de Eletricidade Paulista, em 1980 também existiu o movimento, vindo 

da classe política, de estatização dos serviços de água, no entanto, essa estatização resultaria 

em uma desmunicipalização. 

Um elemento potencial para pensar outros aspectos da descrição apresentada nessa 

dissertação é como a categoria “vocação” é utilizada para designar o “lugar” de Itapetininga 

na economia. A ideia de que Itapetininga é uma “cidade com vocação agrícola” (ISAAC, 

2019) apareceu diversas vezes, em entrevistas, conversas, textos de jornais locais, tanto da 
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época quanto de períodos mais atuais. George Oliven (2010), mostra que alguns políticos 

tinham confiança na ideia de que o Brasil tinha uma “vocação agrária”, e dentre estes político 

estava Júlio Prestes de Albuquerque, afirmando, no início do século XX, que “o fazendeiro é 

o tipo representativo da nacionalidade e a fazenda é ainda lar brasileiro por excelência, onde o 

trabalho se casa com a doçura da vida e a honestidade dos costumes completa a felicidade” 

(PRESTES DE ALBUQUERQUE Apud OLIVEN, 2010, p. 60). 

É evidente que um dos sentidos atribuídos à ideia de vocação agrária em Itapetininga 

está relacionada ao fato de a cidade ter historicamente uma parte considerável de sua 

economia advinda das atividades agrícolas. No entanto, na década de 1970 essa noção quase 

desapareceu dos noticiários, quando utilizada, servia apenas como “antecedentes” de uma 

nova fase. Assim, a negação da categoria “vocação” denota que as atividades agrícolas não 

deixaram de ser entendidas como a vocação de Itapetininga, mas sim que houve uma espacial 

atenção às ações políticas voltadas à indústria na configuração de uma nova situação 

econômica para o município, o que se justifica pelo fato de não substituir, por exemplo, a 

ideia de “vocação” agrícola por “vocação” industrial. 

As repetidas ações com fins para a expansão industrial em Itapetininga foram 

constituindo um cenário favorável para essa finalidade, de modo que a busca pela 

industrialização se tornou uma das principais pautas políticas do período descrito nessa 

dissertação (1964 – 1982). Um elemento fundamental para compreender essa premissa é que 

não foi possível verificar em nenhuma das ações ou gestões aqui descritas um limite ou 

definição para a expansão industrial, isto é, não havia uma meta de industrialização, um limite 

a ser alcançado: expandir quanto e até quando?  

Por fim, a entrada do município de Itapetininga em “uma fase agressiva na busca da 

industrialização municipal” pós elaboração do PDDI (APARECIDA DO SUL, 1972 – grifo 

nosso) e a continuidade de ações visando a expansão de indústrias são também reflexos de 

uma noção de desenvolvimento ligada à industrialização. Assim, a chegada de novas 

indústrias para o município, principalmente na década de 1970, configura uma diferenciação 

no discurso sobre desenvolvimento veiculados por políticos e pela imprensa local. Essa 

conjuntura possibilita uma mudança na compreensão do que seria o desenvolvimento local em 

uma cidade com “vocação” agrícola, no qual a busca pela expansão industrial se cristaliza na 

pauta política municipal de tal modo que, em 1979, mesmo com a evidente expansão 
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industrial em Itapetininga, a industrialização ainda é interpreta por Vancley Sacco, ex-

vereador do município, como um projeto que ainda não havia sido realizado 

(ITAPETININGA, 1979). Isso denota, portanto, que o caráter da busca pela expansão 

industrial em Itapetininga se cristalizou na pauta política municipal a ponto de se tornar o fim 

último das ações voltadas ao desenvolvimento local naquele período. 
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ANEXO I 

Tabela de Orçamento Plurianual de Investimentos no Município de Itapetininga para o Triênio 1978-1980 

Despesas por Funções 1978 (Cr$) % 1979 (Cr$) % 1980 (Cr$) % Total (Cr$) % 

Legislativa 30.000,00 0,1 150.000,00 0,47 220.000,00 0,67 400.000,00 0,42 

Administração/Planejamento 1.327.700,00 4,58 1.467.360,00 4,6 1.521.000,00 4,58 4.316.060,00 4,59 

Agricultura 100.000,00 0,34 110.000,00 0,34 110.000,00 0,33 320.000,00 0,34 

Comunicações 305.000,00 1,06 144.000,00 0,45 50.000,00 0,15 499.000,00 0,53 

Defesa Nacional e Segurança Pública 130.000,00 0,45 101.600,00 0,32 50.000,00 0,15 281.600,00 0,3 

Educação e Cultura 4.335.600,00 14,91 3.951.000,00 12,39 4.216.000,00 12,69 12.502.600,00 13,27 

Habitação e Urbanismo 13.940.000,00 47,95 16.913.800,00 53,02 17.443.000,00 52,49 48.296.800,00 51,27 

Indústria, Comércio e Serviço 2.300.000,00 7,91 2.000.000,00 6,27 2.000.000,00 6 6.300.000,00 6,69 

Saúde e Saneamento 280.000,00 0,96 320.000,00 1,01 350.000,00 1,06 950.000,00 1,01 

Transporte 6.320.000,00 21,74 6.740.000,00 21,13 7.270.000,00 21,88 20.330.000,00 21,58 

Total 29.068.300,00 100 31.897.760,00 100 33.230.000,00 100 94.196.060,00 100 

Extraída de Lei municipal de Itapetininga nº 2.047 de 24 de novembro de 1977 (Reelaborada com a inserção do valor em porcentagem). 
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ANEXO II 

Tabela com dados sobre Estabelecimentos, Pessoal Ocupado e Inversão de Capital de alguns municípios (1974, 1976 e 1977) 

 Fonte: Censo Industrial IBGE 1960;1970;1980; Pesquisa Industrial Anual 1974; 1976; 1977). Elaboração própria. 

 

 1974 1976 1977 

 Localidade Est. Pessoal 

ocupado 

Inversão de 

Capital 

Est. Pessoal 

ocupado 

Inversão de 

Capital 

Est. Pessoal 

ocupado 

Inversão de 

Capital 

Estado de São Paulo 31081 1782812 18987527 40249 190954 40665891 41695 1978833 53910545 

Angatuba 3 114 X 4 100 67329 5 259 2868 

Apiaí 15 621 205419 18 X X 17 523 13746 

Capão Bonito 10 87 192 21 286 977 26 472 168870 

Capela do Alto 2 X X 3 28 X 2 X X 

Itapetininga 33 1588 76103 46 2001 24110 47 1947 56042 

Itapeva 40 2154 20759 56 1663 36080 48 1625 46649 

Itararé 27 410 3587 26 478 5633 33 465 4203 

Registro 30 639 2662 42 711 3376 39 750 11490 

Ribeira 4 X X 4 21 X 5 37 850 

Sarapuí X X X 1 X X 2 X X 

Sorocaba 243 16985 172202 340 20786 613327 370 23730 568953 

Tatuí 58 1992 16587 63 2144 22919 60 1802 19891 
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Cont... 

Tabela com dados sobre Estabelecimentos, Pessoal Ocupado e Inversão de Capital de alguns municípios para os anos de 1978 e 1979 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Censo Industrial IBGE 1960;1970;1980; Pesquisa Industrial Anual 1978; 1979). Elaboração própria

 1978 1979 

Localidade Est. Pessoal ocupado Inversão de Capital Est. Pessoal ocupado Inversão de Capital 

Estado de São Paulo 43157 2096320 71169368 41399 2166715 93078830 

Angatuba 4 279 3959 4 290 1106 

Apiaí 17 611 20141 17 609 64591 

Capão Bonito 35 738 110832 31 789 29857 

Capela do Alto 3 X X 2 X X 

Itapetininga 64 1752 35581 56 2037 29458 

Itapeva 46 1527 27631 45 1491 48991 

Itararé 36 600 X 31 489 4556 

Registro 39 817 X 40 982 40978 

Ribeira 3 49 351 3 X X 

Sarapuí 2 X X 2 X X 

Sorocaba 385 27146 862846 367 29586 1561271 

Tatuí 68 3158 61578 70 3566 150504 
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ANEXO III 

Pessoal Ocupado e Estabelecimentos Industriais no estado de São Paulo e alguns 

municípios da região de Itapetininga, Sorocaba, Itapeva e Vale do Ribeira para os anos 

de 1960, 1970 e 1980 

 1960 1970 1980 

Localidade Pessoal 

ocupado 

Pessoal 

ocupado 

Est Pessoal 

ocupado 

Est Pessoal 

ocupado 

Estado de 

São Paulo 

36254 831339 50556 1295810 62426 2287045 

Angatuba 20 120 44 245 42 470 

Apiaí 12 59 15 38 29 887 

Capão Bonito 45 156 49 144 70 1591 

Capela do 

Alto 

Criado em 1963 8 24 17 88 

Itapetininga 89 606 129 1498 167 2773 

Itapeva 120 1405 109 2115 131 2220 

Itararé 51 223 64 426 62 711 

Registro 22 69 76 705 82 1272 

Ribeira - - 5 X 10 X 

Sarapuí 2 3 2 X 14 77 

Sorocaba 269 19904 458 12643 573 34207 

Tatui 92  1631 118 1835 122 4212 

Fonte: Censo Industrial IBGE 1960;1970;1980. Elaboração própria.
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ANEXO IV 

Distribuição de Pinus do estado de São Paulo em 1973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Extraído de Freire, 2000, p. 21. 


