.
XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA
ECONÔMICA & 15ª CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS
VARGINHA, 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021

BRASIL E AMÉRICA – SÉCULOS XX-XXI

Proposta de periodização da construção histórica do rodoviarismo no
Brasil (1893-1985)
Proposal for the periodization of the historical construction of rodoviarismo in Brazil
(1893-1985)

Daniel Monteiro Huertas1

RESUMO: O objetivo deste artigo é sugerir uma periodização da construção histórica do rodoviarismo no
Brasil que não se enquadre em uma análise strictu sensu da dicotomia entre ferrovia e rodovia, trilho e
asfalto, trem e caminhão – ponto que merece um longo debate de cunho estrutural, embora insuficiente para
uma compreensão da totalidade do processo de inflexão do sistema de transportes brasileiro. A proposta
apresentada, dividida em cinco recortes temporais (primórdios, institucionalização, ápice, reestruturação e
alavancagem) que abrangem o período 1893-1985, está focada nos eventos e ações (normas, papel do
Estado e da iniciativa privada, políticas públicas, ciclos de investimento, etc) diretamente relacionados ao
que concebemos como rodoviarismo. Uma questão fundamental é adotar uma parte do caminho já trilhado
por Accorsi (1996), Paula (2010) e Grandi (2016), que colocam a política e o conflito como ponto central,
levando-se em consideração o contexto histórico e o posicionamento dos agentes.
Palavras-chave: Rodoviarismo. Periodização. Agentes.

ABSTRACT: The purpose of this article is to suggest a periodization of the historical construction of
rodoviarismo in Brazil that does not fit into a strictu sensu analysis of the dichotomy between rail and
highway, rail and asphalt, train and truck – point that deserves a long debate of a structural nature, although
insufficient for an understanding of the entire inflection process of the Brazilian transport system. The
proposal presented, divided into five time cuts (beginnings, institutionalization, apex, restructuring and
leverage) covering the period 1893-1985, is focused on events and actions (norms, role of the State and
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private initiative, public policies, investment cycles, etc) directly related to what we conceive as
rodoviarismo. A key issue is to take part of the path already taken by Accorsi (1996), Paula (2010) and
Grandi (2016), that pose politics and conflict as the central point, taking into account the historical context
and positioning of agents.
Keywords: Rodoviarismo. Periodization. Agents.

Introdução
O Brasil não seria mais o mesmo. A partir da década de 1930, profundas alterações
empreendidas pelas dinâmicas territoriais ligadas à inserção e expansão do modal
rodoviário em boa parte do território nacional transformariam substancialmente a sua
organização espacial, forjada desde o período colonial no que se convencionou chamar
de “arquipélago econômico”2. Com o advento das estradas de rodagem e dos veículos
automotores, esta antiga determinação seria finalmente rompida, ao mesmo tempo causa
e consequência de um rápido processo de urbanização e industrialização pelo qual o Brasil
seria submetido – mesmo que de forma desigual e combinada, agravando-se as crônicas
e históricas desigualdades regionais.
A aventura rodoviária brasileira fortaleceu laços antigos de fluidez territorial, é verdade,
mas em pouco tempo também atingiu os cerrados do Planalto Central, ligou o sertão
nordestino à Amazônia Oriental, conectou a nova capital federal aos quadrantes do país
e penetrou na imensa floresta, numa epopeia fantasiosa que chamou a atenção do mundo.
Em apenas meio século foi enraizada no território uma imbricada rede rodoviária que já
passa de um milhão de quilômetros, aliando a parcela federal (as “BRs”) às rodovias
estaduais e estradas vicinais, estas sob responsabilidade municipal.

O chamado “arquipélago econômico” pode ser compreendido como o ponto de partida na dimensão
territorial brasileira. Trata-se de uma compartimentação territorial na qual as várias “porções” são
direcionadas para o exterior (em um primeiro momento para Lisboa), cujo comércio e povoamento eram
comandados pelos interesses econômicos de grupos ligados à exportação (Andrade, 1995). Essa lógica
implicou em um determinado funcionamento do conjunto do território colonial, pouco alterado ao longo
do Império: uma coleção de células agroexportadoras justapostas (e cada qual drenada por uma ou mais
“bacias de drenagem”) e um mosaico de regiões quase autônomas, com pouca comunicação entre si, exceto
pela navegação de cabotagem (ao longo da costa) e, mais tarde, pelo Rio São Francisco.
2
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De Washington Luís a à ditadura militar, gradativamente todos os governos mantiveram
íntimas relações com a empreitada rodoviária, em detrimento da rede ferroviária
alicerçada entre 1870 e 1930 – trucidada por uma espiral de crescentes déficits
operacionais, entre outros fatores – e da navegação de cabotagem, reduzida a poucos
movimentos pela imensa costa brasileira. Afinal, era preciso ocupar e integrar o território
nacional, ampliando o seu raio macroeconômico e levando aos confins do país novos
nexos e racionalidades. A partir de 1927, foi sendo forjada em parcelas das estruturas
públicas do país, em maior ou menor escala, a “impossibilidade da definição de uma nova
política ferroviária no jogo concreto dos interesses econômicos estabelecidos” (Natal,
1991, p.154), mais intensamente com a instalação da chamada Era Vargas. Mais por
opção do que por destino, este papel coube ao caminhão – e ao caminhoneiro, chamado
por Pierre Monbeig de “bandeirante do asfalto”.
É de conhecimento geral que, no que diz respeito aos transportes, o rodoviarismo emergiu
no Brasil no seio de uma conjuntura amplamente dominada pelo sistema ferroviário. Mas
uma questão se coloca de imediato: o que entendemos por rodoviarismo, um conceito que
praticamente desapareceu da literatura em meados dos anos 1970? Por rodoviarismo,
conceituamos todo o conjunto de ações e objetos direta e indiretamente relacionados aos
vários elementos componentes do modal rodoviário (construção e pavimentação de
estradas de rodagem, veículo, petróleo, políticas públicas, investimento, base normativa,
engenharia, mentalidade, entre outros), cuja compreensão demanda a análise de aspectos
conjunturais e estruturais, técnicos e políticos, que tornaram possível a sua emergência,
expansão e consolidação no país, com profundos impactos em sua configuração
territorial.
Accorsi (1996, p.25), em trabalho de fôlego sobre as relações entre Estado e grupos
econômicos com o advento das políticas rodoviárias a partir de 1930, define o
rodoviarismo como um movimento capaz de reunir legisladores, administradores e
funcionários públicos, engenheiros, técnicos, empreiteiros, entidades empresariais
diversas relacionadas ao setor automobilístico e setores das Forças Armadas, que
“consegue se firmar e se articular visando a defesa dos interesses específicos de entidades
ligadas direta ou indiretamente ao setor rodoviário”. Para o autor, a manifestação dessa
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teia de relações encontrava-se “latente” desde a realização do I Congresso Nacional de
Estradas de Rodagem, realizado em 1916. Para Campos (2012, p.244), que estudou
profundamente as relações das empreiteiras no Brasil (e muitas delas ligadas à construção
de estradas de rodagem), o rodoviarismo nada mais é do que “a defesa da rodovia como
a melhor forma de integrar o território nacional e avaliação de sua superioridade sobre
outras formas de transporte, como a ferroviária”.
Seja o que for, é preciso fazer justiça ao termo, cunhado pelo ex-presidente da República
Washington Luís. Para ele, o rodoviarismo exprime “o estabelecimento de uma nova
política de transportes, já vitoriosa, à época, em outros países, com a utilização do ‘novo
veículo’ autônomo, automotor, permitindo a ultrapassagem, transportando de ‘porta-aporta’, livremente, sem privilégios, (...) sem os rigores da disciplina de horários, a não ser
o da conveniência do dono da mercadoria” (Bittencourt, 1960, p.47, grifos do autor). A
rodovia, assim, significa “um novo estágio da evolução dos ‘caminhos’ e ‘estradas’, onde
o ‘automóvel’ transporta pessoas ou mercadorias com rapidez, conforto e segurança”
(Bittencourt, 1960, p.47-49, grifos do autor).
Em 9 de fevereiro de 1950, Washington Luís recebeu em mãos o diploma de sócio
honorário da Associação Rodoviária do Brasil (ARB), condecorado como o rodoviário nº
1 do país. Quatro anos mais tarde, já com idade avançada, enviou uma carta à comissão
organizadora do IX Congresso Nacional de Estradas de Rodagem para justificar a sua
ausência no evento. De modo humilde, reconheceu as referências que a ele foram feitas
no programa do congresso e que a sua participação na construção de estradas “foi bem
pequena”, pois ocupou o exercício do poder “no tempo em que o automóvel começou a
ser útil”, sendo “auxiliado por funcionários distintos e honestos, por engenheiros
competentes e devotados, pela quase totalidade dos paulistas, que não fizeram estradas
por imitação ou lisonja, mas por uma necessidade inelutável”3. Ele viria a falecer em 4 de
agosto de 1957.
O objetivo deste artigo – um dos resultados do nosso recente trabalho de pósdoutoramento em História Econômica – é sugerir uma periodização da construção
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histórica do rodoviarismo no Brasil. É função da História procurar compreender os
fenômenos humanos na escala do tempo, que pode ser subdividida em recortes temporais.
Ao longo da pesquisa, identificamos apenas uma periodização que levasse em conta o
rodoviarismo, mas em correlação direta com o ferroviarismo, ambos inseridos em uma
análise de suas articulações espaciais entre 1850 e 1990, em seis períodos distintos, no
âmbito do padrão de desenvolvimento capitalista presente à época (Natal, 1991).
Sem discordar da proposta de Natal, entendemos ser exequível apresentar uma outra, mas
focada nos eventos e ações (normas, papel do Estado e da iniciativa privada, políticas
públicas, ciclos de investimentos, agentes de pressão etc) diretamente relacionados ao que
concebemos como rodoviarismo. A sugestão que será apresentada não se enquadra em
uma análise strictu sensu da dicotomia historicamente construída no Brasil entre ferrovia
e rodovia, trilho e asfalto, trem e caminhão. Esse ponto até merece um longo debate de
cunho estrutural, embora, sob nosso ponto de vista, ensejaria um modo reducionista de
enxergar e enfrentar a problemática, pois a lente analítica precisa se expandir para outros
elementos, com a inclusão de outras variáveis.
Uma questão fundamental é adotar uma parte do caminho já trilhado por Accorsi (1996),
Paula (2010) e Grandi (2016), cujas análises colocam a política e o conflito como ponto
central, sempre se levando em consideração o contexto histórico e o posicionamento dos
agentes. Assim, de acordo com os fatos, dados e reflexões obtidos, deixaremos uma
sugestão de periodização da construção histórica do rodoviarismo no Brasil em cinco
períodos, explicados a seguir.

1. Primórdios do rodoviarismo (1893-1927):
O aparecimento do primeiro veículo automotor no Brasil (um Peugeot Phaéton importado
da França), em 1893, na capital paulista, pode ser considerado o marco inicial do
rodoviarismo. Nesta etapa inicial, é preciso destacar o papel pioneiro das iniciativas
particulares, em longas jornadas sob péssimas condições de trafegabilidade, e das
entidades promotoras do rodoviarismo-automobilismo, concentradas no eixo Rio-São
Paulo (QUADRO 1). Automóvel Club do Brasil (ACB), de 1907; Automóvel Club
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Paulista (ACP), de 1908; e Associação Permanente de Estradas de Rodagem (APER), de
1917 – transformada em Associação de Estradas de Rodagem (AER), em 1923, e
Associação Paulista de Boas Estradas (APBE), em 1927 –, foram responsáveis pela
organização e propagação do rodoviarismo nesta fase, sobretudo com a realização de
congressos e a veiculação da mentalidade rodoviarista com revistas especializadas e
exposições automobilísticas.

QUADRO 1. Iniciativas em prol do rodoviarismo-automobilismo (1907-27)
Ano
1907

1908

1909
1911
1913
1916
1917

1919
1921
1922
1923

1924

1925

1926

Iniciativa
Fundação do Automóvel Club do Brasil (ACB)
Fundação do Automóvel Club Paulista (ACP)
Viagem Rio-São Paulo
Viagem São Paulo-Santos
Circuito de Itapecerica
Viagem São Paulo-Alto da Serra
Circuito de São Gonçalo
Revista dos Automóveis
Viagem São Paulo-Curitiba
1º Congresso Nacional de Estradas de
Rodagem (CNER)
1º Congresso Paulista de Estradas de Rodagem
(CPER)
2º CPER
Fundação da Associação Permanente de
Estradas de Rodagem (APER)
Revista A Estrada de Rodagem
2º CNER
3º CPER
1ª Exposição de Automobilismo e Rodoviação
do Brasil
2ª Exposição de Automobilismo e Rodoviação
do Brasil
3º CNER
Revista Boas Estradas
Revista Automóvel-Club
Bandeira automobilística São Paulo-Rio
1ª Exposição de Automobilismo, Estradas de
Rodagem e Auto-propulsão
Bandeira Washington Luís (Rio-São Paulo)
Prova geral de eficiência para autocaminhões
(São Paulo-São José dos Campos-São Paulo)

Promotor (instituição ou particular)
Antônio Santos Dumont
Conde Lesdain
Antônio Prado Júnior, Clóvis Glicério,
Bento Canabarro e Mário Cardim
ACP
Washington Luís
ACB
ACB
Washington Luís e Antônio Prado Jr.
ACB
Governo estadual
Governo estadual

APER
ACB
APER
APER
AER
ACB
AER
ACB
AER
ACB e AER
AER
AER
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1927

Prova de turismo coletivo para automóveis pelo
interior paulista
Livro Caminhos para o Brasil
4ª Exposição de Automobilismo e Rodoviação
do Brasil
Fundação do Club dos Bandeirantes do Brasil
Revista A Bandeira
4º CNER

AER
D. L. Derron e Americo R. Netto
APER
Washington Luís
Club dos Bandeirantes
ACB

Fonte: Elaboração própria.

Ao longo da República Velha, uma série de leis federais incumbiu os governos estaduais
a implementar as suas próprias redes rodoviárias, mas muito pouco foi feito nesse sentido.
Nesse momento inicial do rodoviarismo, comprova-se que não havia uma coordenação
para a construção e conservação das estradas de rodagem, configurando uma miscelânea
de caminhos abertos para atender aos interesses imediatos dos municípios, obedecendo a
padrões técnicos deploráveis e generalizados (com pouco movimento de terra e no
aspecto do menor custo) e sem a devida preocupação com a formação de uma malha de
cunho regional e, muito menos ainda, estadual.
No exagerado municipalismo característico da República Velha, as estradas de rodagem
eram percebidas por boa parte dos políticos locais como complementares às vias férreas
e, diante de extrema precariedade geral das finanças municipais, pouca ou quase nenhuma
verba sobrava para a construção e/ou melhoria das estradas. Mas alguns poucos Estados
(Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás,
Bahia e Pernambuco), na medida do possível, acompanharam o desenvolvimento
rodoviário e passaram a regulamentar, mesmo que às vezes de forma incipiente, os
serviços de estradas de rodagem.
Entretanto, para uma pequena (mas influente) elite, a construção de uma desejada visão
modernista misturou “ideias historiográficas com modismos de consumo e tecnologia
automotiva de ponta” e celebrou “uma forma de fazer política que é muito característica
de São Paulo e que se espalhou pelo país afora”, destacando-se figura de Washington Luís
com a sua política de grandes obras “voltadas para a dinamização dos fluxos automotivos”
(Sávio, 2014, p.232). Para o historiador Joel Wolfe, o automóvel apareceu no Brasil como
7
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uma “ferramenta perfeita para conseguir o progresso com ordem”, ou seja, “um ícone do
crescimento de um Estado democrático, desenvolvido e moderno”, cuja tecnologia
“serviria para quebrar as barreiras da integração nacional de forma pacífica e ordeira” 4.
Esse ímpeto e desejo pela modernidade, atrelados a uma possível e correlata nova ordem
social por parte das elites em questão, não podem ser desprezados na análise, mas outras
variáveis precisam ser buscadas para uma aproximação razoável de uma questão
importante: por qual motivo o rodoviarismo deixou de ser um caso de iniciativa particular
para se tornar política de Estado? Afinal, entendemos como institucionalização do
rodoviarismo a inserção de sua mentalidade e de seus ideais na máquina pública,
tornando-se, efetivamente, alvo direto de políticas públicas. Para além do
cosmopolitismo, da simbologia de modernidade (“Há liras de Orfeu em todos os
automóveis”, na frase do poeta Luís Aranha, apud Sávio, 2014) e do privilégio burguês,
outros interesses foram se entrecruzando e, por que não, se retroalimentando entre São
Paulo e Rio de Janeiro. Aqui seguem algumas hipóteses:
(i) O crescente sentimento de esgotamento do sistema ferroviário como peça-chave do
sistema de transportes do país. Mesmo de importância vital para a exportação de produtos
agrícolas, no início da República já era evidente uma crise ferroviária no Brasil,
decorrente da baixa rentabilidade das empresas, encampações recorrentes pelo Estado,
fim da garantia de juros (em 1901) e críticas pela ausência de uma política nacional que
fosse capaz de racionalizar a implantação das ferrovias e integrar territorialmente o país
(Natal, 1991).
(ii) O interesse por uma demanda reprimida de construção (e conservação) de estradas de
rodagem em um país de dimensões continentais e na sua intrínseca relação com os planos
urbanísticos de cunho rodoviarista. Em meados da década de 1920, entre os sócios do
ACB estavam Octavio da Rocha Miranda (vice-presidente na gestão Guinle), proprietário
da Construtora Ipanema; Paulo de Frontin, dono da Cia. Edificadora Nacional; Henrique
Lage; da Civilhidro; Eduardo Pederneiras, da Companhia Construtora Pederneiras e José
Colagrossi Filho, da Companhia Auxiliar de Viação e Obras (CAVO). Apresentada como
4

Extraído de HAAG, Carlos. Fé na modernidade e pé na tábua: a polêmica relação que o Brasil criou com
o automóvel, in Revista Pesquisa Fapesp, n.179, jan. 2011, p.83.
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incorporadora da agência brasileira da empreiteira suíça The Neuchatel Asphalte Co., a
CAVO foi a responsável pelo projeto e construção da maior parte da estrada RioPetrópolis (apenas o trecho entre os rios Saracura e Tapera foi construído pela empresa
Meande Curty), que ficou conhecida por Estrada do ACB, pois financiada com a banca
organizada por Guinle.
Uma estrada particular, que seria encampada pelo Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem (DNER) no final dos anos 1930, mas que já indicava o potencial construtivo de
estradas de rodagem e de futuros loteamentos urbanos. A própria família Guinle, cujo
epicentro empresarial era a concessão do Porto de Santos, ramificou os seus negócios em
outras atividades, inclusive com a construção de avenidas e venda de lotes (“chacrinha”),
como no Parque Nova Iguaçu, “lugar saudável e ótimo para a pequena lavoura,
principalmente para a cultura da laranjeira” 5, em sociedade com a Construtora
Pederneiras. O boletim semanal da Comissão Técnica do Club dos Bandeirantes do Brasil
trazia informações sobre as excursões dos associados pela capital federal e arredores e
anúncios de venda de lotes no Recreio dos Bandeirantes, então uma praia deserta e muito
distante do centro da cidade, mas de grande potencial imobiliário.
(iii) O elemento “nacional” posto logo no 1º CNER, de 1916, como pedra angular do
rodoviarismo, que gradativamente encontraria ressonância em setores específicos da
máquina pública da União – que, por dever do ofício, era impelida a pensar o país em seu
conjunto, mesmo que de acordo com as possibilidades e conveniências de cada momento
político. ACB, APER e Club dos Bandeirantes do Brasil emprenharam-se desse
“sentimento de unidade nacional” desde o início, defendendo a unhas e dentes a ideia de
que o desenvolvimento do país só seria alcançado sobre quatro rodas.
(iv) A estreita ligação entre o binômio rodoviarismo-automobilismo com o turismo, que
começou a despontar no Brasil com a fundação da Sociedade Brasileira de Turismo, em
1923, alterada para Touring Club do Brasil, em 1926, ganhando maior visibilidade e
internacionalização. “Tanto o turismo quanto o automóvel significavam progresso, algo
almejado pela elite política e social paulista” (Silva, 2019, p.111). O desenvolvimento de

5

Extraído de um anúncio da Revista do Automóvel-Club, n.117-18, dez. 1933-jan. 1934, p.4.
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uma cultura da atividade turística ocorria de forma simultânea com o incremento da
infraestrutura de transportes, sobretudo a rodoviária. Como afirmou Downes (apud Silva,
2019, p.37), o automóvel fez surgir novos clubes sociais que, entre outros objetivos,
funcionaram como grupos de pressão em prol do rodoviarismo, enquanto seus membros
participavam de “animados finais de semana de aventuras em automóveis”.
Cabe destacar que a 1ª Guerra Mundial (1914-18) havia paralisado as tradicionais viagens
da elite para a Europa, valorizando os passeios internos, de curta distância – atividade
que, nos primórdios, ainda não era conhecida como turismo. Assim, gradativamente as
abastadas famílias de São Paulo e Rio de Janeiro passaram a buscar banhos de mar
(Guarujá e atual faixa Barra da Tijuca-Recreio dos Bandeirantes) e tratamentos nas
estâncias hidrominerais e climáticas de Minas Gerais (Caxambu, São Lourenço, Poços de
Caldas, Lambari e Cambuquira) e São Paulo (Águas da Prata, Águas de São Pedro e
Águas de Lindóia), estimulando a fuga para momentos de prazer e deleite e hospedagem
em outros lugares (Silva, 2019). A APBE inseriu o turismo como uma de suas metas,
amplamente difundido em sua revista.
Em 1931, a seção de rodoviarismo da 2ª Convenção Turística Interestadual, realizada no
Rio de Janeiro pelo Touring Club do Brasil, discutiu um conjunto de quatro temáticas,
das quais destacamos dois: (i) Desenvolvimento e conservação de rodovias; coordenação
da ação política dos governos federal, estadual, municipal e de particulares e (ii) Lei
federal e leis estaduais para construção, melhoramento e conservação de estradas de
rodagem; melhoras de financiamento que mais se adaptam no Brasil; distribuição
equitativa do custo das obras rodoviárias entre os beneficiados direta e indiretamente
(Revista Automóvel-Club, n.79-81, out-dez. 1931). Em tempo: o presidente do Touring
Club era Octavio Guinle, irmão de Carlos e fundador do Copacabana Palace.
(v) A inserção da variável geopolítica na temática dos transportes, fato que de certa forma
aproximaria bastante os militares do rodoviarismo. Este ponto parece ter sido
minuciosamente arquitetado pelos agentes do rodoviarismo a fim de angariar simpatia e
apoio de figuras de renome nas Forças Armadas. Uma das cinco sessões do 1º CNER foi
a “militar”, que contou com um representante do Ministério da Guerra e teve como missão
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avaliar e eleger as estradas de rodagem estratégicas. Em outras palavras, o rodoviarismo
franqueava a voz dos militares ao debate sobre a questão.
Todos esses indícios parecem apontar para um mesmo caminho: a insuficiência das
iniciativas particulares para, de fato, enraizar, expandir e consolidar o rodoviarismo como
uma das alavancas de desenvolvimento do Brasil. Consequentemente, seria necessário
levá-lo para o âmago da máquina pública, única perspectiva real e possível de conjugação
dos recursos necessários à elevação do rodoviarismo. Ou, como bem colocado por Sávio
(2014, p.233-34), “para se levar à frente o projeto de recolonizar o Brasil e recontar a
história das bandeiras, agora sobre rodas, era necessário muito mais do que aliados, eram
necessárias políticas que resultassem em avanços significativos do automóvel pelas
antigas trilhas do sertão”. Mas exatamente aqui desponta outra inquietação: havia, de fato,
um interesse em ampliar o desenvolvimento nacional ancorado no rodoviarismo? Ou, por
trás dessa narrativa, escondiam-se outros objetivos?
Primeiramente é preciso levar em consideração que a associação entre rodoviarismo e
automobilismo começava “a envolver grupos de interesse cada vez mais heterogêneos,
embora a causa fosse comum e talvez por isso mesmo, a rapidez e dimensão com que no
país elites econômicas, políticas ou técnicas abraçaram a defesa de um tema ou de outro
e às vezes de ambos” (Costa, 2006, p.152). Dessa simbiose, pode-se advogar a tese, como
apregoa Reis (apud Silva, 2019), de que os agentes do rodoviarismo almejavam
convencer o nascente empresariado paulista a empreender em uma tecnologia totalmente
nova (e desconhecida para muitos deles) e obter o apoio de fazendeiros para a construção
de rodovias no interior do Estado, principalmente com a valorização das terras que
estavam situadas longe das ferrovias.
Ou, do lado fluminense, de que a Rio-Petrópolis, “vendida” pela CAVO como a “chave
de ligação para o interior do país” (como disposto em sua peça publicitária na edição nº
1 da revista Automóvel-Club, de abril de 1925), tinha como objetivo apenas facilitar o
acesso da ricaça às suas ostentosas e bucólicas fazendas da Serra Fluminense, não
dependendo mais do “passe ferroviário” para o embarque de seus veículos ou do
transbordo estação de trem-fazenda de carruagem (ou até mesmo de automóvel). A lógica
também pode ter validade para os fazendeiros abastados do interior paulista, como se o
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automóvel os “libertasse” da rigidez e do coletivismo do trem. São questões em aberto e
que merecem pesquisas mais aprofundadas.

2. Institucionalização do rodoviarismo (1927-45):
A criação da Comissão de Estradas de Rodagem Federais (CERF) e do Fundo Especial
para Construção e Conservação de Estradas de Rodagem Federais, ambos em 1927,
durante o governo de Washington Luís, marcam o início da segunda etapa. Assim, o
rodoviarismo penetrou com força nas engrenagens do Estado e passou a ser alvo constante
de políticas públicas e investimentos, em maior ou menor escala. Durante o Estado Novo,
tal premissa foi concretizada com a criação do DNER, em 1938, a quem coube o papel
de esteio do rodoviarismo em uma conjuntura demarcada de modo contraditório pela
confusão e pelo entrosamento entre técnica e política. Também despontaram nesse
período a questão do petróleo e os interesses estadunidenses ligados ao rodoviarismo no
âmbito estatal e corporativo. A revista Rodovia, lançada em 1938 sob a chancela do
DNER, tornou-se o principal porta-voz dos agentes do rodoviarismo.
Durante o governo constitucional, entre 1934 e 1937, ocorreu uma fase de grande
investimento federal em rodovias. Mas essa expansão é causa apenas da facilitação das
importações e da melhora econômica dos níveis gerais da economia do país? Não, pois
outro fator deve ser levado em consideração: as elites estatais ligadas diretamente aos
órgãos e conselhos que pensavam o país, principalmente do ponto de vista econômico, já
estavam se convencendo de que um sistema rodoviário robusto seria o melhor caminho,
na perspectiva dos transportes, para deslanchar o impulso à urbanização e industrialização
do Brasil.
Getúlio tinha um projeto nacional. Um projeto nítido, claro, que foi
colocado no programa da Aliança Liberal (...). (...) Nesse texto, ele
coloca muito claramente a sua importância, num programa de governo
que deveria fortalecer o mercado interno do país. Getúlio era gaúcho,
Getúlio via o país do pampa, vamos dizer assim, de trás para a frente.
Dos rios para o mar, e não do mar para o interior. É uma visão
completamente diferente do Brasil (entrevista de Celina Vargas in
Dines, Fernandes Jr. e Salomão, 2000, p.36).
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O objetivo de interiorizar a ocupação e integrar o território encontrou no
transporte rodoviário uma solução. A rede territorial formada pelas
rodovias tornou-se uma possibilidade materializada de realização dos
fluxos de mercadoria entre os estados da federação (Xavier, 1997, p.36-7).

Como explica Natal (1991, p.103), “às economias insulares correspondia um transporte
também capsulado”, esgotado e inadequado “frente aos novos e crescentes fluxos de
comércio inter-regionais que vão se estabelecendo”. Ou, como diz Dain (apud Natal,
1991, p.104) de forma mais incisiva, “a integração regional pela via férrea rapidamente
se constituiu em atividade antieconômica”. O rodoviarismo, portanto, aparece no período
varguista mais como um reflexo da intervenção do Estado na economia (e da consequente
busca por centralização política e administrativa) e que, aos poucos, foi se tornando um
elemento nevrálgico para o projeto nacional que estava sendo desenhado. Não se
enquadra em uma simples quimera competitiva entre trem e caminhão, ferrovia e rodovia,
trilho e asfalto – um modo muito reducionista de enxergar e analisar a questão, que é
muito mais profunda e complexa.
Industrialização requer circulação e mercado interno, que apareceria com o crescimento
do emprego e da renda, alavancados pelo processo de urbanização que já havia se
iniciado6. E o projeto do Estado Novo, que viria em seguida como um projeto nacional
com contornos autoritários, chegou à conclusão de que o sistema ferroviário instalado no
país não seria adequado para cumprir essa função. “É dessa conjugação entre
autoritarismo e industrialismo que começa a surgir no cenário político nacional uma nova
fração de classe que vai, cada vez mais, interferir nos rumos da política de transporte na
passagem dos anos trinta para o quarenta” (Grandi, 2013, p.148).
Além disso, já havia uma percepção, desde meados da República Velha, de crescente
preocupação em relação à saúde financeira das ferrovias, “transformando-se, com o
tempo, em problema crônico que jamais veio a ser adequadamente resolvido” (Galvão,
1996, p.192). Tanto que, em 1945, a situação financeira (relação receita-despesa) do
6

Foi registrado um forte crescimento industrial no decênio 1930-39, com elevação considerável da
produção de bens de consumo como produtos alimentícios, bebidas, vestiário e calçados, entre outros, e
também do setor de bens de produção. Entre 1932 e 1937, aumentou expressivamente a produção de ferro
gusa (240%), aço em lingotes (123%), laminados (142%) e cimento (282%) (Fonseca apud Silveira, 2003).
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sistema ferroviário nacional chegou ao limite, com a passagem de um quadro geral
superavitário para um deficitário (Natal, 1991).
A pobreza do mercado interno e o estado geral de subdesenvolvimento
do país, de um lado, e, de outro, a enorme dificuldade de o Tesouro
Nacional gerar receitas fiscais em uma economia politicamente
dominada por uma elite agrária que resistia fortemente ao pagamento
de tributos, começavam a ser vistos como os fatores limitativos
principais, tanto em termos da capacidade de investimentos do governo
quanto em termos da própria saúde financeira dos diversos e precários
sistemas de transportes já em operação (Galvão, 1996, p.192).

Velocidade, capilaridade territorial (o transporte porta-a-porta e para qualquer lugar, com
amplas condições de configurar uma rede verdadeiramente nacional), flexibilidade nas
operações de coleta e entrega e relação custo-benefício na amortização dos investimentos
(a construção da infraestrutura rodoviária é mais barata do que a ferroviária) foram as
principais variáveis que colocaram a rodovia em vantagem no planejamento do qual o
país seria submetido até 1945, tendo o Estado como o principal artífice, com visão de
conjunto aliada às condições gerenciais e executivas que estavam sendo gestadas para
quase todos os setores da vida econômica nacional.
Também é necessário mencionar que a partir de 1930 os planos ferroviários tornam-se
cada vez mais escassos – em 1932 houve o plano desenhado pelo engenheiro Eugênio
Souza Brandão – e o uso intensivo da malha ferroviária nos anos 1940, por causa da
redução brutal da cabotagem pelos riscos de bombardeio de navios alemães na costa
brasileira, teve como resultado o seu desgaste excessivo pelo regime de sobrecarga,
sobretudo na ligação norte-sul. Por outro lado, o principal incremento na malha (a linha
Vitória-Minas) é explicado pelo interesse conjuntural dos EUA derivado do conflito
bélico mundial, ou seja, o suprimento de metais para viabilizar a produção de armamentos
(Natal, 1991).
Com a situação econômica mais bem equacionada, a demanda dos rodoviaristas foi
atendida com a criação do DNER – parcialmente, é verdade, pois o órgão ainda não
contava com autonomia financeira e administrativa. E juntamente com o DNER vieram
outras políticas correlatas, como o Conselho Nacional do Petróleo (CNP), o Plano
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Rodoviário Nacional (PRN) e o Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes
(IUCL) para compor o Fundo Rodoviário dos Estados e Municípios. Com o Estado Novo,
o Brasil entrava em uma fase de profunda diversificação econômica de verve nacionalista,
com a implantação de uma nova estrutura administrativa para enfrentar os desafios
econômicos, emoldurada por uma ditadura eminentemente modernizadora do ponto de
vista econômico (Iglésias, 2004).
Pode-se dizer, com isso, que o DNER é um dos representantes de um fato explícito no
Estado Novo, que foi a “desagregação das políticas estatais em muitas direções
diferentes” (NUNES, 1997, p.48). E na questão dos transportes, havia chegado a hora da
rodovia receber mais apoio administrativo, técnico e financeiro. O sistema ferroviário,
apesar de contar com pouco mais de 30 mil km, estava fragmentado em várias linhas e
empresas – algumas delas já deficitárias, inclusive –, e não oferecia ao país, portanto, a
visão de conjunto de que tanto necessitava o projeto varguista.
Em meados de 1937, verificou-se uma crise econômica aguda nos EUA, com impactos
no Brasil, e o governo decretou a suspensão total do pagamento do serviço da dívida,
pois, caso contrário, a escassez de divisas (o país perdia reservas com uma política
cambial frouxa em relação às remessas de lucros) poderia comprometer o
reaparelhamento da economia e das Forças Armadas. Assim, foi reintroduzido o sistema
de monopólio cambial e de licenciamento de importações. Abreu (2004, p.63) explica
que, novamente, “os preços se tornaram irrelevantes, e o governo decidiu pela alocação
de divisas entre usos competitivos”, configurando nova intervenção importante do Estado
na economia.
Estava aberto o caminho para a importação maciça de bens de capital para a construção
e conservação de rodovias (retroescavadeiras, patrolas, usinas de asfalto, ferramentas,
britadeiras etc). Desde 1938, o DNER vinha adquirindo máquinas para os serviços de
terraplanagem, mas de forma moderada, com o intuito de formar a mão de obra necessária
a esse tipo de serviço. Em 1941, o órgão recebeu a sua primeira grande encomenda do
exterior, com um total de 112 máquinas, entre tratores, guindastes, pavimentadoras e
escavadoras, entre outras (Silva, 1941).
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Apesar da retração de obras rodoviárias entre 1942 e 1945 por causa da Segunda Guerra
Mundial, o fato é que o rodoviarismo cresceu substancialmente durante o Estado Novo
no aspecto técnico, administrativo, político e simbólico, indicando que ônibus e caminhão
desempenhariam papel crucial no futuro do Brasil. Naquele contexto de início da
industrialização, a rodovia tornou-se uma “tendência espontânea”, e “não havia nenhuma
opção a fazer, mas sensatamente organizar o movimento espontaneamente imposto pela
vida” (Rangel, 2005, p.518).

3. Ápice do rodoviarismo (1945-61):
A instituição do Fundo Rodoviário Nacional (FRN) pelo decreto-lei nº 8.463, de 27 de
dezembro de 1945, foi um ponto de inflexão não apenas para o rodoviarismo, mas para a
política nacional de transportes como um todo. A partir desse momento, a maximização
das verbas destinadas a construção de estradas de rodagem, com a correlata intensificação
das normas e políticas públicas – destaque para o Plano Quinquenal de Obras Rodoviárias
Federais (PQORF), do governo JK – ligadas à temática, imprimiu um ritmo alucinante ao
binômio automóvel-estrada de rodagem. O período de quase 11 anos compreendido entre
a queda do Estado Novo e a posse do presidente Juscelino Kubitscheck representa um
ponto de inflexão para o sistema de transportes brasileiro, pois é exatamente quando o
modal rodoviário se impõe na matriz de transportes do país. Em 1950, a composição da
matriz de transporte de carga do país já evidenciava o fato, com 38% do total
movimentado pelo modal rodoviário, 32% pela cabotagem e 29% pelo ferroviário (Silva
Jr., 2004).
Além disso, é preciso salientar que o FRN inaugurou uma “onda rodoviária” em todo o
país, pois, a partir de sua implantação, todos os Estados – à exceção dos seis que já
dispunham de alguma autarquia estadual de competência rodoviária – foram obrigados a
constituir os seus próprios departamentos de Estradas de Rodagem (DERs), com a
elaboração de seus respectivos planos rodoviários estaduais, sob pena de não cumprirem
as exigências para recebimento de sua cota-parte do FRN. Nesse aspecto, o ano de 1946
é bastante elucidativo (QUADRO 2).
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QUADRO 2. Constituição dos órgãos rodoviários estaduais (1933-55)
Ano
1933
1934
1937
1940
1941
1943
1946

1947
1955

Órgão1/UF
DER-SC2
DER-SP
DAER-RS
DER-MA
DER-RN
DER-RJ
DER-PR, DER-MG, DER-ES,
DER-BA3, CER-SE4, DER-PE,
DER-PB, DER-CE, DER-PA5,
Cera-AM6, CER-MT7 e Cerg-GO8
DER-AL
DER-PI

Fonte: Elaboração e organização própria com base em revista A Rodovia e sítios dos órgãos.
Obs.: 1.Outros nomes além de DER: Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER),
Comissão de Estradas de Rodagem (CER), Comissão de Estradas de Rodagem do Amazonas (Cera) e
Comissão de Estradas de Rodagem de Goiás (Cerg); 2.Extinto em 2003 e absorvido pelo Departamento
Estadual de Infraestrutura (Deinfra); 3.Extinto em 1998 e absorvido pelo Departamento de Infraestrutura
de Transportes da Bahia (Derba); 4.Transformada em DER-SE em 1949; 5.Extinto em 2003 e absorvido
pela Secretaria Executiva de Transportes (Setran); 6.Transformada em DAER em 1953; 7.Transformada
em Dermat em 1966, extinto e absorvido em 1992 pelo Departamento de Viação e Obras Públicas (DVOP),
novamente extinto e transformado em Secretaria de Infraestrutura (Sinfra) em 2004; 8.Transformada em
Dergo em 1952, extinto e absorvido pela Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) em 1999,
alterada para Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) em 2019.

Grandi (2016, p.389) tem razão ao afirmar que, no final do governo Dutra, o setor
ferroviário perdeu a primazia nas prioridades dos órgãos do governo responsáveis pelas
políticas públicas de transportes, cuja orientação, ao longo dos anos 1950, “pôs em xeque,
de uma vez por todas, o predomínio exercido até então pelas ferrovias, particularmente
no transporte de cargas a longas distâncias”. Sua principal justificativa assenta-se na
análise do Plano de Viação Nacional (PVN) de 1951, oriundo do imbróglio político que
tinha como objetivo inicial a revisão do Plano Geral Nacional de Viação (PGVN), de
1934, depois alterado para o reexame do PRN (de 1944), que acabaram sendo
amalgamados em um só documento – mas nunca votado pelo Legislativo.
Relegam-se os papeis político, militar e de integração territorial, antes
conferidos às ferrovias no primeiro Plano de 1934, e enfatiza-se, quase
que exclusivamente, o determinante da viabilidade econômica das
linhas férreas, o que, a nosso ver, corresponde a uma inversão
considerável da concepção política do governo sobre os transportes ao
final da década de 1940.
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(...)
A tônica da política nacional de transporte desse período passa a ser a
de incentivar a construção de rodovias, enquanto às ferrovias caberia
apenas a função de complementar o transporte rodoviário naquelas
regiões onde se observasse maior densidade de tráfego (Grandi, 2013,
p.165).

Para Galvão (1996, p.197), o reconhecimento oficial do modal rodoviário como
modalidade prioritária de transporte no Brasil veio com a aprovação do novo PVN, que
colocou “um ponto final” nas controvérsias anteriormente discutidas. O texto especifica
claramente que a “função pioneira, outrora exclusiva das estradas de ferro”, seria
assumida pelas rodovias, e que o desenvolvimento da rede ferroviária seria substituído
por estradas de rodagem.
Ademais, agentes do rodoviarismo reforçaram a sua força política com o papel assumido
pelo DNER, que a todo custo procurou manter um grau substancial de insulamento
burocrático diante da conturbada conjuntura política da época. O órgão teve as suas
competências ampliadas, deixando de ser essencialmente técnico e de caráter apenas
executivo e consultivo. E a partir do já citado decreto 8.463, mais do que nunca ficou
credenciado para a execução de atividades de ordem política, já que agora também lhe
cabia uma parcela legisladora, pelo menos no que diz respeito à elaboração e revisão de
leis de seu escopo de interesses. Há, ainda, um adensamento de suas funções técnicas,
evidenciado pela incorporação de serviços estatísticos e cartográficos e pela revisão
quinquenal do PRN. Ademais, na prática acabou substituindo o antigo ACB no papel de
organizar e gerenciar os congressos nacionais. Ficou constituída, assim, uma verdadeira
“máquina rodoviarista”, cujas engrenagens penetrarão ainda com mais força no
imaginário social, no jogo político e na estrutura estatal do país, seja no nível federal,
estadual ou municipal.
Accorsi reconhece que foi um processo de transição, combinando antigas estruturas
decisórias arquitetadas no Estado Novo, mas “amoldadas à nova situação política, à
dispersão das forças políticas”. Um cenário, prossegue, que teria favorecido ações que
“contornavam a eventual influência” dos partidos “através da hegemonia política do
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getulismo” (Accorsi, 1996, p.51). Ora, por isso a vinculação fisiológica, embora com viés
apartidário, do PSD com o DNER. O rodoviarismo estava entranhado de getulismo, na
ideia do nacional, da modernidade e da mudança de paradigma urbano-industrial do país,
e o DNER, portanto, também estava entranhado de getulismo. Afinal das contas, como
explica Abreu (2004), Vargas havia renunciado ao poder em outubro de 1945, mas deixou
a máquina pública federal bem ajustada e bem montada, tanto que o candidato apoiado
por ele nas eleições, o general Dutra, venceu o pleito com ampla facilidade.
O contexto da época também advogava a favor do rodoviarismo. Como bem colocado por
Nunes (1997, p.103), a “consciência do atraso econômico e da necessidade de se
alterarem os rumos econômicos do Brasil atingiram uma massa crítica”, pois a Segunda
Guerra havia acentuado a “consciência da vulnerabilidade do país”. O rodoviarismo, com
seus mecanismos de persuasão e legitimidade, conseguiu penetrar com força nos meios
intelectuais, políticos, econômicos, midiáticos, estatais e militares, quando ainda não
havia uma burguesia sólida no país. E o DNER foi o fio-condutor desse processo, do
início ao fim.
A partir da nova conjuntura política do país, o DNER muito mais concentrou do que
dispersou, muito mais somou do que subtraiu. Foi, desde sempre, o porto seguro do qual
o rodoviarismo precisaria dispor, procurando sempre funcionar à distância do sistema
político tradicional – por isso uma “bancada rodoviária” que estrategicamente se colocou
como apartidária, representante legítima de uma classe (a dos rodoviários). E esse
fenômeno não ficou restrito ao rodoviarismo, pois a “administração das políticas
econômicas, assim como as decisões estratégicas, acabou sendo feita fora dos órgãos
representativos do sistema partidário” (Nunes, 1997, p.98).
Driblar os partidos foi a principal fórmula utilizada pelas elites
desenvolvimentistas. Após a redemocratização, funcionários públicos
pró-desenvolvimento enfrentaram um sistema partidário baseado no
clientelismo e uma burocracia que aparentemente tinha resistido com
sucesso aos esforços universalizantes de reforma (Nunes, 1997, p.97).

Para o rodoviarismo, portanto, o DNER representou a expressão perfeita do insulamento
burocrático típico daquele período sincrético, na definição de Nunes (1997), que mesclou
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a permanência do tradicional clientelismo com tentativas de formação de “bolsões de
eficiência” na máquina estatal. Como um “bolsão de eficiência” altamente funcional ao
rodoviarismo, o esquema operado pelo DNER atuou em quatro frentes:
(i) Política: representada pela atuante “bancada rodoviária” no Congresso;
(ii) Estatal: consubstanciada no sistema DNER/DERs e nos grupos de influência
localizados no Ministério de Viação e Obras Públicas, Assessoria Econômica da
Presidência e meio militar;
(iii) Institucional/simbólico: composto pela Associação Rodoviária Brasileira (ARB),
ACB, Clube de Engenharia, revista Rodovia e realização de eventos rodoviários;
(iv) Internacional: congrega o crescente interesse da Federação Rodoviária Internacional,
US Bureau of Public Roads (equivalente ao DNER nos EUA) e Confederação PanAmericana de Estradas de Rodagem.
Uma quinta “frente”, a do capital privado nacional, estava sendo forjado na relação cada
vez mais orgânica do DNER com o segmento da construção civil de execução de obras
rodoviárias, mas que amadureceu em sua plenitude apenas a partir do governo JK, quando
a indústria automobilística e de máquinas e equipamentos para construção rodoviária e as
empreiteiras tornaram-se vetores para o crescimento do rodoviarismo.
A “meta do transporte rodoviário”, como ficou indicado no Plano de Metas, teve como
base o PQORF, cujo anteprojeto para o período 1956-60, parte integrante do PRN, fora
elaborado pelo DNER e aprovado pelo CRN em 1955 após percorrer um longo caminho.
Em linhas gerais, acabou sendo uma consequência da lei nº 1.787, de 1952, que ampliou
as chamadas “obras rodoviárias de primeira urgência”, e da lei nº 302, de 1948, que
ordenou as ações prioritárias em períodos quinquenais, com aplicação dos recursos do
FRN “não ao sabor momentâneo das necessidades da administração em dado exercício”,
facilitando, assim, a execução de futuros programas anuais no âmbito do DNER com a
adoção de “uma continuidade vantajosa para os serviços em causa” 7.

7

Extraído da revista Rodovia, n.197, 1956, p.42.
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No plano, Rio de Janeiro, São Paulo-Santos, Porto Alegre-Rio Grande, Feira de SantanaSalvador, Recife, Fortaleza e Belém foram tidos como os centros principais de interesse
socioeconômico, com a função de polarizar e articular a circulação rodoviária do país. Para
a tarefa de obras de construção e melhoramentos, foram indicados 10.453 mil km em 25
estradas, ampliados posteriormente para 12.424 km – equivalente a 51,2% dos custos totais
da meta (MAPA 1). O plano ainda previa inicialmente a pavimentação de 3.778 km – total
considerado modesto pelo DNER por conta das “necessidades prementes” –, restringida às
estradas cujo volume diário de trânsito era superior a 250 veículos/dia. Após revisão, esse
total foi estendido para 5.656 km, perfazendo 48,8% dos custos totais da meta.
Com a aprovação da construção de Brasília – o Plano de Metas já estava em andamento
–, JK concebeu um “cruzeiro rodoviário” para servir a futura capital, fato que poderia
significar, física e simbolicamente, o rompimento definitivo com a velha concepção da
vocação agrícola do Brasil. Direcionada para todos os quadrantes do imenso território
nacional, aquele ponto encravado nos sertões do Planalto Central, ou no coração do país,
seria invadido por novos nexos técnicos e informacionais. O trem8 e o avião seriam
insuficientes para tornar o futuro Distrito Federal um dos principais nós viários de todo o
território nacional, e uma rede de estradas era “indispensável à afirmação do Estado sobre
o conjunto do território” e “imprescindível para a expansão do consumo do que era
produzido internamente” (Santos & Silveira, 2001, p.45).

8

A Estrada de Ferro de Goiás (EFG) findava em Anápolis, e seus trilhos desempenharam importante papel
no transporte de pesado material de construção aos canteiros de obras de Brasília.
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MAPA 1. Rodovias do Plano de Metas (1956)

Organização: Daniel M. Huertas.
Elaboração cartográfica: Giuliano Tostes Novais.
Fonte: Brasil (1956b).

Trata-se de uma decisão de planejamento estatal com enorme ênfase territorial e de
grandes implicações ao transporte, pois separa a sede do governo federal dos principais
centros de população, comércio e cultura.
Construída num ponto estratégico, as estradas que a servem – um
verdadeiro tecido conjuntivo de artérias e veias de intercomunicação
interna – realizam, com perfeição, uma verdadeira costura do Brasil por
dentro, aproximando os Estados que, embora geograficamente
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limítrofes, viviam tão distanciados, uns dos outros, como se
pertencessem a países diferentes (Kubitschek, 2002, p.13-14).
É uma região que reúne todas as características essenciais à implantação
de uma cidade moderna. A escolha torna-se mais evidente quando se
verifica que o problema das vias de acesso ao futuro centro
administrativo e político do país teria pronta solução com a rodovia,
permitindo-se ficasse ele ao alcance de todas as capitais dos Estados e
dos Territórios brasileiros9.

Esse novo sistema rodoviário (MAPA 2) deveria atravessar áreas ermas do território
nacional e algumas das principais capitais estaduais, em distâncias superiores aos três
dígitos, marcando o Distrito Federal como um ponto de apoio entre o litoral e o sertão. Para
que a empreitada se tornasse exequível, acréscimos e alterações deveriam se impor ao
Plano de Metas, já que o PQORF fora elaborado sem a previsão da transferência da capital
federal. A BR-14, que passou a se chamar Belém-Brasília em direção ao norte, e as BRs
29 (Cuiabá-Rio Branco) e 59 (Curitiba-Florianópolis-Porto Alegre) haviam sido
planejadas pelo PRN de 1944. A Brasília-Acre já tinha trechos finalizados ou em obras
em Mato Grosso e Goiás, e foi preciso incorporar os 160 km entre Brasília e Anápolis.
Do projeto rodoviarista de JK, Belém-Brasília e Brasília-Acre seriam imensos troncos
que cortariam boa parte do Centro-Oeste para alcançar as bordas oriental e ocidental da
Amazônia, numa tarefa considerada impossível por alguns técnicos da época.
Com o Plano de Metas de JK, porém, a já citada “quinta frente” de atuação do DNER foi
adicionada na estreita relação com as empreiteiras, alterando completamente a lógica
praticada até então. Antes disso, o modus operandi do DNER já vinha sendo impactado
desde a redemocratização de 1946 pela entrega gradativa das obras rodoviárias à
iniciativa privada – um dos traços da “coalização de patronagem” liderada pelo PSD e,
“a despeito de seu programa e de sua retórica pública”, também integrada pela UDN
(Nunes, 1997, p.96) –, mas, com JK, foi consumada a retirada do aparelho de Estado da
atividade construtora rodoviária.

9

Extraído da revista Rodovia, n.218, 1958, p.21.
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MAPA 2. ‘Cruzeiro rodoviário’ de JK (1956-58)

Organização: Daniel M. Huertas.
Elaboração cartográfica: Giuliano Tostes Novais.
Fonte: Brasil (1956a; 1956b; 1958).

É nesse momento que, para avançar a industrialização brasileira, coexistiu a combinação
do uso do insulamento burocrático em larga escala com o clientelismo, cujo êxito foi
possível em razão da estabilidade da aliança PSD-PTB (fortemente baseada na
patronagem, eventualmente suplementada pela UDN) 10, de um amplo consenso sobre o
10

O apoio do Congresso ocorreu pela coalização entre os quatro maiores partidos da época (PSD, PTB, UDN
e PSP), que votaram juntos em 42% de todas as votações. Com o PSD no centro da coalização de apoio, houve
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desenvolvimento nacional, da disposição do governo em determinar pesados
investimentos para infraestrutura e de decisões instrumentais vantajosas para um quadro
econômico favorável, interno e externo, pelo menos em um primeiro momento. Dessa
forma, a velocidade na aprovação e implementação de políticas públicas
desenvolvimentistas não tinha precedentes no Brasil (Nunes, 1997).
A expansão industrial (em seu setor mais dinâmico, realizado pelas multinacionais) e o
gasto público eram condizentes com os interesses imediatos das classes produtoras
domésticas, mas, no caso específico do rodoviarismo, o setor de construção,
pavimentação e manutenção de estradas de rodagem ficara reservado a uma seleta casta
de empreiteiras. “(...) havia uma articulação entre os investimentos públicos e privados,
cujo arranjo tinha uma coerência interna definida pelo Estado, como, por exemplo, a
relação das indústrias de base com os setores de transporte (autopeças e montadoras),
petróleo e obras públicas de pavimentação” (Nonnemberg apud Campos, 2009, p.63-64).
A configuração do mercado para atender à “meta rodoviária” e à “meta-síntese” de
Brasília evidenciou um grupo concentrado de empresas de São Paulo, Rio de Janeiro e
Minas Gerais. Pela proximidade com a sede do poder central e como centro irradiador do
primeiro sistema rodoviário brasileiro (Rio-São Paulo, Rio-Juiz de Fora e Rio-Bahia), o
Rio de Janeiro foi o berço das empreiteiras brasileiras, já capitalizadas por conta do
mercado de obras públicas do antigo Distrito Federal. Inicialmente bastante atreladas ao
Clube de Engenharia (fundado em 1880 pela primeira geração de engenheiros brasileiros,
formados na Escola Polytechnica), “as firmas cariocas sempre tiveram atuação forte no
âmbito da sociedade civil e junto ao aparelho de Estado” (Campos, 2012, p.105).

4. Reestruturação/reorganização do rodoviarismo (1961-69):
No conturbado triênio 1961-63 (posse e renúncia de Jânio Quadros e o titubeante governo
de Jango até o golpe militar de 1964), houve problemas de continuidade em boa parte do

a adesão de pelo menos outros dois partidos citados em 84% dos casos. Para as decisões que concediam
créditos especiais ao Executivo, indispensáveis à execução do Plano de Metas, 72% foram apoiadas pelos
quatro partidos (Santos apud Nunes, 1997).
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conjunto das obras públicas do país, com carência de recursos, problemas administrativos
e súbitas paralisações, inclusive no setor de transportes. O quadro político desfavorável,
entretanto, não evitou a elaboração do Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e
Social, que no setor rodoviário efetuou uma revisão do PQORF do governo JK,
procurando concentrar esforços na conclusão de empreendimentos com maiores e mais
rápidos benefícios sociais. No total, foram finalizados 4.366,5 km de implantação de
rodovias, 3.210 km de pavimentação e 9,13 km de obras de arte (Neto, 2001).
Inicialmente, o golpe de 1964 não desarticulou o modus operandi que vinha sido
praticado pelos agentes do rodoviarismo, mas o DNER, como quase toda a máquina
pública federal, foi reestruturado em termos administrativos e operacionais. Uma das
consequências foi a entrada ainda maior das empreiteiras nas suas atividades executivas.
A criação do Grupo Executivo de Integração da Política de Transportes (Geipot), em
1965, também contribuiu para a redefinição da política nacional de transportes, que
privilegiou ainda mais o modal rodoviário.

5. Alavancagem do rodoviarismo (1969-85):
A retomada da aceleração do rodoviarismo foi possível por dois eventos. O primeiro, de
1969, pelo acordo Geipot-Banco Mundial, que garantiu os recursos necessários (US$ 400
milhões) para a pavimentação de cerca de 8 mil km em 13 Estados. O outro pelos
programas regionais de desenvolvimento inseridos no âmbito dos planos nacionais de
Desenvolvimento (PNDs), que reservaram boa parte de seus respectivos orçamentos à
implantação de rodovias nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, dotando o território
nacional com eixos troncais que acabaram consolidando a materialização física do
mercado nacional. Esses programas – Programa de Integração Nacional (PIN); Programa
de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste
(Proterra); Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Prodoeste); Programa
Especial para o Vale do São Francisco (Provale); Programa de Corredores de Exportação
e Programa de Recuperação do Contorno da Baía de Guanabara – acabariam sendo
agrupados, na rubrica dos transportes, em Programas Especiais de Investimento (MAPA
3), sendo uma das molas-mestras do I PND (1972-74).
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MAPA 3. Rodovias incluídas nos Programas Especiais (1970-72)

Organização: Daniel Monteiro Huertas.
Elaboração cartográfica: Giuliano Tostes Novais.
Fonte: Adaptado de Andreazza (1972).

A sua importância reside no fato de alterar de modo significativo a distribuição regional
dos recursos, ampliando a participação substancial das regiões supracitadas. Em outras
palavras, as rodovias teriam como destino os confins do Brasil e os chamados “vazios
demográficos”, estimulando a manobra de integração nacional com projetos
geoeconômicos e geopolíticos sob a chancela da chamada Doutrina de Segurança Nacional,
“que no caso servia à acumulação de capitais das construtoras e de equipamento e materiais
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rodoviários” (Vizentini apud Campos, 2012, p.399). Afinal das contas, a “potência”
precisaria amarrar todas as pontas de seu imenso território com petróleo e caminhão.
Todo esse conjunto, tido como símbolo máximo de progresso e modernidade, recebeu
tratamento de farta propaganda (sobretudo a Transamazônica), e, do ponto de vista
político, foi planejado em outros termos – sem debate no Legislativo e alheio ao sistema
DNER/DERs até então vigente. Mesmo diante da crise energética dos anos 1970 e da
retomada dos investimentos ferroviários, a ditadura militar buscou, na medida do
possível, manter a programação rodoviária prevista no final da década de 1960,
principalmente a malha inserida na expansão da fronteira agrícola.
De 1964 a 1971, o total de rodovias federais pavimentadas pulou de 12.157 km para
23.551 km, e apenas a previsão de pavimentação de 11 mil km em 1973 equivalia a todo
o volume obtido durante o Plano de Metas (Camargos apud Campos, 2012). Segundo
Natal (1991), o período 1967-73 foi quando a solidariedade Estado-indústria
automobilística atingiu o seu ápice, em uma conjuntura de grande aumento da demanda
por transportes no país pela aceleração do processo de integração nacional (com as suas
rodovias troncais), da urbanização (com destaque para o aparecimento de várias cidades
de porte médio ao longo do território nacional), da consolidação de um mercado interno
e das safras descomunais para a época.

Considerações finais
De 1931 a 1985, o total de estradas de rodagem no Brasil saltou de 113.252 km para
1.583.172 km, dos quais 287.154 km pavimentados e 1.296.018 km sem pavimentação;
1.202.821 km municipais, 149.895 km estaduais e 64.532 km federais 11. A frota nacional
de veículos, por sua vez, saltou de 131.757 unidades para 13.184.450 unidades entre 1927
e 198512. E o consumo de derivados de petróleo cresceu de 917.308.000 litros em 1945
para 38.793.130.000 litros em 1985 (Gusmão, 1933; Brasil, 1948; Geipot, 1986). Por trás

11

Para 1931, inclui concreto, concreto asfaltado, macadame, pedra britada, terra melhorada e terra não
melhorada. Para 1985, inclui trechos em obras.
12
Para 1927, inclui automóveis comuns, auto-ônibus, motociclos, auto-caminhões e outras espécies. Para
1985, inclui automóveis, caminhões, ônibus e demais veículos.
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desses números superlativos, entretanto, existe uma miríade de fatos e eventos históricos
cuja trama analítica não cabe no espaço deste artigo. Essa expansão não ocorreu sem a
exposição de suas contradições, mas acabou desbancando os modais ferroviário e
marítimo da condição de principais elementos na matriz de transportes de carga e
passageiros do país, com todos os erros e acertos relacionados.
Nesta proposta de periodização do constructo histórico do rodoviarismo brasileiro,
definimos como elementos de inflexão fatos e/ou eventos que impactaram diretamente as
políticas públicas ligadas ao binômio automóvel-estradas de rodagem, que desde o início
do século XX já vinha obtendo destaque, prestígio e crescimento tanto nos Estados
Unidos quanto na Europa. O chamado primórdios do rodoviarismo no Brasil, segundo o
ponto de vista aqui defendido, foi iniciado com o desembarque do primeiro veículo
automotor no país, em 1893. A fase de sua institucionalização teve como elemento central
a criação da Comissão de Estradas de Rodagem Federais (CERF) e do Fundo Especial
para Construção e Conservação de Estradas de Rodagem Federais, em 1927, garantindo
um fluxo mínimo de recursos e um órgão de nível federal para o seu desenvolvimento.
Em 1945, a lei nº 8.463, que implantou o Fundo Rodoviário Nacional (FRN),
proporcionou a autonomia financeira do DNER e um novo ciclo de expansão do modal
em todo o território nacional. Depois de uma fase de reorganização, entre 1961 e 1969,
um empréstimo de US$ 400 milhões entre o Geipot e o Banco Mundial provocou uma
etapa de alavancagem, cujo resultado foi o incremento da malha rodoviária nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Cabe ressaltar que este apontamento carrega a atuação e o peso da União como diretriz
estrutural da construção histórica do rodoviarismo. Isso, entretanto, não impede que cada
Estado da Federação, responsável pela implantação de planos e sistemas rodoviários de
nível estadual, resguarde as suas particularidades, tanto no aspecto político quanto
econômico. Dessa forma, cada ente federativo apresentará a sua própria periodização em
relação ao objeto de estudo aqui colocado, tornando ainda mais complexa e rica a
compreensão desse fenômeno histórico de imenso impacto para o território nacional a
partir dos anos 1930. Os agentes privados, na quase sempre conflituosa relação com o
interesse público, também possuem o seu quinhão de responsabilidade no processo de
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implantação e expansão do rodoviarismo brasileiro, mas advogamos a tese de que o papel
central e estruturador desse fenômeno no país coube ao Estado, mas sem desconsiderar
os grupos de pressão ao seu redor.
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