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“A pobreza é a expressão direta das relações sociais vigentes 

na sociedade e certamente não se reduz às privações 

materiais. Alcança o plano espiritual, moral e político dos 

indivíduos submetidos aos problemas da sobrevivência.” 

(YASBEC, 1993). 
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PERIFERIAS NA CIDADE DE SÃO PAULO: O CASO DO 
JARDIM ÂNGELA E DO JARDIM RIVIERA 

 

 Resumo 

Este trabalho analisou a questão do território/territorialidades e suas relações 

com o poder, o Estado e a criminalidade, que se coloca como parte do poder nas 

periferias. 

Por meio de um estudo de caso nos bairros do Jardim Ângela e Jardim 

Riviera, consideram-se os fatores socioeconômicos para refletir sobre as 

contradições nas periferias atualmente. Apresentam-se relatos e discussões sobre 

questões educacionais, culturais e de lazer nos bairros em pauta, de modo a deixar 

margens para pensar com maior amplitude nesses temas. 

Para validar as considerações do estudo de caso, examinam-se questões 

mais especificas sobre o ordenamento da periferia. Trata-se de temas como os 

condomínios fechados, a lógica do capital, o papel das classes sociais e uma 

abordagem sobre as favelas por serem componentes importantes da formação 

urbana atual. 

Apresenta-se, ainda, olhar específico sobre a geografia da história da Região 

Metropolitana, de modo a entender a formação das periferias na atualidade e 

também as implicações do crescimento da cidade e da Região Metropolitana. Assim, 

explicam-se alguns processos que ocorreram desde as últimas décadas do século 

XIX até a década de 1990.  

 

Palavras-chave: periferia, urbano, território, cidade. 

 



 Suburbs in the city of São Paulo: the case of Jardim Angela and the 

Jardim Riviera  

 

    Abstract 

 This study examined the question of territory / territoriality and its relationship 

with power, the state and crime, which arises as part of the power in the suburbs. 

Through a case study in the districts of Jardim Angela & Jardim Riviera, we 

consider the socioeconomic factors to reflect on the contradictions in the suburbs 

today. Presents reports and discussions on educational issues, cultural and leisure 

activities in the districts in question, so leave the banks to think more broadly in these 

themes. 

To validate the considerations of the case study, we examine more specific 

questions about the ordering of the periphery. These are topics such as 

condominiums, the logic of capital, the role of social classes and an approach in the 

slums because they are important components of contemporary urban education.  

It presents also specific look on the geographical history of the Metropolitan 

Region, in order to understand the formation of the suburbs nowadays and also the 

implications of growth of the city and the Metropolitan Region. Thus, to explain some 

processes that have occurred since the last decades of the nineteenth century until 

the 1990. 

 

Keywords: suburbs, city, territory, city. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O estímulo para dissertar sobre a periferia da cidade de São Paulo partiu de 

observações diretas e de discussões sobre o tema em salas de aula de uma escola 

pública localizada em uma dessas periferias. A justificativa para analisar o assunto 

tem como base uma realidade específica e, a partir dela, surge a tentativa de 

entender seus diversos processos de formação e composição. A ideia inicial era 

simplesmente entender o que era a periferia na atualidade, ou seja, entender o 

conceito de periferia. Contudo, logo nas primeiras aproximações com o tema, 

ganhou importância o entendimento das mudanças ocorridas nas periferias ao longo 

das décadas, assim, o problema conceitual deixou de ser o tema norteador da 

pesquisa, pois parecia ser uma questão por demais simplista. Dessa maneira, 

ganharam importância as modificações gradativas e os processos que 

transformaram ou originaram os territórios periféricos, que lhes dão as suas 

configurações atuais.  

Por envolver a experiência vivida nos últimos dez anos em uma região 

periférica, o trabalho não contou com “distanciamento” do objeto de pesquisa, ou 

seja, o tema está intimamente ligado a minha vivência, de modo que tornei-me parte 

integrante do processo de pesquisa. Por esse motivo, utilizou-se o método de 

pesquisa participante, no qual o sujeito também integra a pesquisa.  

Há cerca de dez anos parti do Estado de Minas Gerais em busca de melhores 

condições de vida, assim como milhares de imigrantes. Logo na chegada à cidade 

de São Paulo, a paisagem surpreendeu, com aquele amontoado de casas 

extremamente próximas umas das outras e, principalmente, a quantidade de 

pessoas que moravam na mesma propriedade. Minha cidade de origem tinha em 

torno de 10.000 habitantes (Gouveia, MG), casas amplas, vida sossegada e em 

geral apenas uma família em cada casa ou terreno. A nova realidade era muito 

estranha, e surpreendia-me com cada local ou bairro que conhecia. A partir das 

observações de como funcionava a rotina do novo lugar e das tentativas de me 

adequar a essa nova realidade, acabei por me tornar, no decorrer desta década, 

parte dela. 
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Há aproximadamente seis anos conheci a Riviera Paulista, onde se localizava 

a Escola Estadual Leila Sabino, novo local de trabalho. A primeira impressão foi de 

estar de volta a minha cidade em Minas Gerais. A partir daquele instante, porém, 

minhas impressões sobre a periferia mudariam muito. 

Em 2005, como professor de uma escola localizada na extrema zona sul do 

município de São Paulo, realizei um trabalho com alunos repetentes do último ano 

do ensino fundamental II que envolvia diretamente a questão da periferia. Existia 

uma problemática no desenvolvimento das atividades propostas pela Secretaria de 

Estado de Educação – SEE, pois os alunos mostravam-se desmotivados e 

revoltados por estarem em uma sala de repetentes. Sentiam-se excluídos e, 

indisciplinados, apresentavam extrema dificuldade de aprendizagem. Outro 

agravante era o material adotado pela SEE para o desenvolvimento do projeto, pois 

este não tinha relações estreitas com a realidade dos alunos, o que dificultava ainda 

mais o desenvolvimento das aulas. 

Os educandos inicialmente mostraram desinteresse total em estudar aqueles 

assuntos. A partir daí comecei a desenvolver com eles um projeto específico sobre 

suas próprias realidades, como último recurso disponível, pois todas as propostas 

apresentadas eram rejeitadas (de forma nada sutil). A proposta foi simples, estudar 

a realidade a partir dos aspectos geográficos e cartográficos. O grande “risco” era: 

os alunos queriam fazer o trabalho fora da sala de aula, ou seja, mapear e debater a 

realidade do bairro onde a escola se localizava. O risco existia porque até aquele 

momento não havia se estabelecido uma relação de confiança com os alunos. 

Estes, porém, corresponderam à confiança neles depositada e participaram das 

aulas como nunca tinham feito antes. Os debates sobre o bairro tiveram início de 

forma bastante fervorosa e, posteriormente, debateu-se a situação de bairros 

vizinhos. Surgiu, assim, a discussão a respeito do conceito de periferia. Na 

realidade, passamos a discutir quais bairros faziam parte da periferia e os motivos 

para tanto. Intrigou sobremaneira o fato de todos os alunos concordarem que o 

Riviera Paulista integrava a periferia, já que não era habitado por pobres, ou não se 

enquadrava no nível de pobreza exibido por outros bairros próximos.  
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Ao fim desse trabalho com os alunos, não me senti satisfeito com as 

conclusões a que havia chegado sobre a conceituação de periferia e sobre a 

composição da mesma. Resolvi, assim, aprofundar o conhecimento sobre o assunto. 

A periferia foi, então, tema do Trabalho de Conclusão de Curso da 

Especialização em Ensino de Geografia. Na ocasião, busquei respostas para um 

longo ano de um complexo relacionamento com os alunos em sala de aula, assim 

como procurei dar conta de minha própria busca por respostas claras sobre um 

conceito (periferia) dentro da realidade. 

Terminado o curso de especialização, ainda havia uma grande lacuna a ser 

preenchida referente ao tema do trabalho de conclusão de curso. Naquela 

oportunidade, trabalhei com alunos de uma escola pública em um projeto específico 

voltado para a sua realidade. Em diversas oportunidades, os estudantes referiam-se 

à periferia como lugar de pobreza, de favelados. Na sala de aula, tentava 

exemplificar considerações sobre as outras realidades periféricas, porém, as 

discussões persistentes e principalmente as constantes afirmações da periferia 

como lugar negativo levaram-me a buscar conceituações teóricas a respeito do 

tema. De forma bastante surpreendente, a cada texto lido, os conceitos negativos a 

respeito das periferias eram reforçados. Diversos autores tratavam da periferia da 

mesma forma que os alunos. Busquei, então, o conceito na geografia e acabei me 

deparando com outras questões. Verifiquei que o aspecto social não participava de 

maneira direta do conceito, já que este mantém estreita relação com a questão da 

localização ou de distâncias, sendo a periferia aquilo que está à margem, nas 

bordas de uma centralidade. 

A disparidade entre o conceito e o senso comum acabou por me levar a 

pesquisar a composição da periferia, a relação do Poder Público com essa classe 

pobre e, ainda, como são formadas na atualidade. 

Como é relevante para a geografia o estudo do espaço urbano, é importante 

refletir sobre o conceito ou a forma usualmente utilizada para caracterizar esses 

espaços, o que deve levar a um estudo voltado para aquilo ou para aqueles que 

formam as diversas periferias. Ou melhor, o objeto de trabalho passam a ser as 
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transformações ocorridas nas periferias, pois a partir dessas modificações pode-se 

entender melhor “o que são as periferias”.                

 Para tanto, reflete-se neste trabalho sobre os territórios periféricos, 

partindo de uma análise da periferia e do processo de formação destes espaços. 

Discutem-se as ações geradas pelo capital imobiliário, a questão da renda da terra e 

o papel do Poder Público diante dos problemas habitacionais, entendendo como tais 

questões refletem-se sobre a participação das diversas camadas sociais nos 

territórios periféricos. Finalmente, analisam-se os motivos e consequências das 

mudanças ocorridas na cidade de São Paulo, ou seja, o que leva o rico a se retirar 

do centro e partir para áreas mais afastadas, ou o “oportunismo” da classe 

trabalhadora em ocupar áreas centrais. 

Debatem-se, no presente estudo, os territórios ilegais, como as favelas, e as 

ocupações de terrenos públicos e privados na formação das periferias, considerando 

a forma de vida das pessoas. Como exemplo dos processos aqui analisados, trata-

se dos casos do Jardim Ângela e do Riviera Paulista, bairros vizinhos, mas com 

características socioeconômicas muito distintas.       

 Trata-se, a seguir, do processo de urbanização da cidade de São 

Paulo, que acabou por criar a periferização e segregação das camadas populares. 

Nesse sentido, a temática da periferia e de seus ocupantes será analisada a partir 

da perspectiva das formas de uso do território, do papel que o Poder Público deveria 

exercer sobre essas áreas, principalmente diante das situações extremas, como 

favelas, cortiços, falta de infraestrutura, ocupações ilegais e degradação de áreas de 

preservação ambiental. Nessa perspectiva, farei uma breve reflexão sobre o 

conceito de território para compreender como as relações de poder se dão nesses 

locais. 

Este estudo tratará também das condições sociais de vida da população que 

vive nas periferias de São Paulo, partindo do processo de sua formação e de um 

apanhado histórico. 

Integram o estudo de caso dois bairros que expressam situações de periferias 

distintas: o Jardim Ângela e o Jardim Riviera, que se localizam na zona sul da 

cidade de São Paulo. Por apresentarem características distintas quanto aos 
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processos de ocupação histórico e socioeconômico, constituem exemplos da 

formação periférica atual, uma contradição entre a concentração de riqueza e a luta 

popular por melhorias de condições de vida.  

O trabalho organiza-se em quatro capítulos, no primeiro reflete-se sobre o 

território e territorialidades com ênfase nas questões sobre o poder, o que ajuda a 

compreender melhor a formação dos bairros a serem analisados, Jardim Ângela e 

Jardim Riviera. O território está intimamente ligado ao poder e este tem fortes 

relações com o Estado, assim, aborda-se diretamente a questão do território/poder e 

Estado/território. Como exemplo de realidade periférica, insere-se nesse capítulo o 

tema do trabalho em prol do poder criminal. 

O segundo capítulo discute as contradições periféricas, observadas a partir de 

estudo de dois bairros específicos da periferia da cidade, Jardim Ângela e Jardim 

Riviera. Aborda-se o crescimento da região a partir de levantamento sobre a 

formação do M’Boi Mirim. Apresenta-se uma leitura dos bairros a partir de sua 

formação, de dados socioeconômicos e das diferenças existentes entre eles. A partir 

de experiência pessoal e profissional em escolas públicas, também são 

apresentadas questões referentes a cultura, trabalho e lazer referentes ao cotidiano 

e à problemática dos bairros.   

No terceiro capítulo trata-se da formação e caracterização das periferias 

urbanas, refletindo a respeito de diversas questões, como a lógica do capital no 

processo de urbanização, os condomínios fechados, os moradores das periferias e 

as favelas. 

Para concluir, no quarto capítulo elabora-se breve histórico sobre a formação 

e o crescimento da cidade e das periferias, partindo de 1872, quando foi realizado o 

primeiro recenseamento do município, até o final da década de 1990, abordando as 

relações entre a urbanização e o crescimento da cidade e as consequências disso 

para os pobres, ou seja, o nascimento e crescimento das periferias. 
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CAPÍTULO I – TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADE, ESTADO E 
PODER 

 

Por meio do território e das territorialidades é possível configurar a análise de 

determinada realidade espacial, em diversas escalas, inclusive a formação e 

organização de um bairro. Por esse motivo, no presente trabalho, a questão do 

território e das territorialidades vem para se discutirem as múltiplas periferias e os 

dois bairros pesquisados: Jardim Ângela e Jardim Riviera. A seguir apresentam-se 

essas duas categorias, a partir da análise de seu arcabouço conceitual, a partir do 

qual foi possível compreender o processo de formação dos bairros analisados. Ainda 

será discutido como o território se liga às relações de poder; como há, nesse 

contexto, relação entre o Estado e o território; e como, nos casos estudados, esses 

territórios estão vinculados a relações de poder que se expressam nas formas do 

trabalho informal. 

 

 1.1 Território 

   

Território1 é um conceito importante para a geografia, forma um dos pilares 

dessa disciplina e atende de maneira objetiva os aspectos que permitem entender o 

que são as periferias. 

 

[...]O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma 
ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um 
programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, 
concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator 
‘territorializa’ o espaço. Lefebvre mostra muito bem como é o 
mecanismo para passar do espaço ao território: ‘A produção de um 
espaço, o território nacional, espaço físico, balizado, modificado, 
transformado pelas redes, circuitos e fluxos que aí se instalam: 
rodovias, canais, estradas de ferro, circuitos comerciais e bancários, 

                                            

1  O termo território que é usado no presente texto não tem a função de abarcar toda a discussão sobre o 
conceito, mas tenta satisfazer a relação deste com a periferia e com o urbano. 
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auto-estradas e rotas aéreas etc.’ O território, nessa perspectiva, é 
um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, 
e que, por conseqüência, revela relações marcadas pelo poder. O 
espaço é a ‘prisão original’, o território é a prisão que os homens 
constroem para si. (RAFFESTIN, 1993, p. 143-144).  

 

Espaço e território são termos diferentes. Raffestin faz esse destaque, 

retratando o território como uma porção do espaço. O território apresenta-se como o 

local onde existem relações estruturais determinadas (por exemplo, fronteiras 

determinadas, políticas de uso do solo, etc.), mas é especificado também por 

relações de poder. Estas, por sua vez, podem ser muito diferentes de um território 

para outro, mas sempre ocorrem. 

O espaço, nessa concepção, é o que dá vazão à criação dos territórios, ou 

seja, a delimitação de um espaço específico é que dá forma ao território. 

 

Para um Marxista, o espaço não tem valor de troca, mas somente 
valor de uso, uma utilidade. O espaço é portanto anterior, 
preexistente a qualquer ação. O espaço é, de certa forma, “dado” 
como se fosse uma matéria-prima. Preexistente a qualquer ação. 
'Local' de possibilidades, é a realidade material sem preexistente a 
qualquer conhecimento e a qualquer prática dos quais será objeto a 
partir do momento em que um ator manifeste a intenção de dele se 
apoderar. Evidentemente, o território se apoia no espaço, mas não é 
o espaço. É uma produção, a partir do espaço. Ora, a produção, por 
causa de todas as relações que envolve, se inscreve num campo de 
poder. Produzir uma representação do espaço já é uma apropriação, 
uma empresa, um controle portanto, mesmo se isso permanece nos 
limites de um conhecimento. Qualquer projeto no espaço que é 
expresso por uma representação revela a imagem desejada de um 
território, de um local de relações (RAFFESTIN, 1993, p. 144).  

 

Fica claro que o espaço é a primeira feição do natural, aquilo que não tem 

valores agregados, evidenciando que não há confusão entre os dois conceitos, já 

que o território vai se formar a partir do espaço, desde que estabeleça relações de 

poder nesta parte. 

A partir daí é possível refletir sobre as relações que vão formar o território.  
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[...]Pode ser uma interação política, econômica, social e cultural que 
resulta de jogos de oferta e procura que provêm dos indivíduos e/ou 
dos grupos. Isso conduz a sistemas de malhas, de nós e redes que 
se imprimem no espaço e que constituem, de algum modo, o 
território (RAFFESTIN, 1993, p. 150). 

 

Delimitar o que venha a ser o território não é tarefa das mais fáceis, uma vez 

que as relações podem ocorrer de variadas formas. Os nós e as redes, então, 

chamam a atenção, pois esses estabelecem, de fato, algumas das relações 

importantes, sendo a principal delas o poder. 

 

Esses sistemas de tessituras, de nós e de redes organizadas 
hierarquicamente permitem assegurar o controle sobre aquilo que 
pode ser distribuído, alocado e possuído. Permitem ainda impor e 
manter uma ou várias ordens. Enfim, permitem realizar a integração 
e a coesão dos territórios. Esses sistemas constituem o invólucro no 
qual se originam as relações de poder. Tessituras, nós e redes 
podem ser muito diferentes de uma sociedade para outra, mas estão 
sempre presentes. Quer sejam formados a partir do princípio da 
propriedade privada ou coletiva, nós os encontramos em todas as 
práticas espaciais. (RAFFESTIN, 1993, p. 151).[...] 

 

Por meio desses sistemas de nós e redes aprofunda-se significativamente a 

reflexão sobre o conceito de território e sua significação no mundo, pois tinha-se o 

território que se formara a partir do espaço, porém sem as relações que estabelece.2 

Portanto, as relações é que vão dar sentido ou realmente formar o que é o território. 

             

As 'imagens' territoriais revelam as relações de produção e 
conseqüentemente as relações de poder, e é decifrando-as que se 
chega a estrutura profunda. Do Estado ao indivíduo, passando por 
todas as organizações pequenas ou grandes, encontram-se atores 
sintagmáticos que 'produzem' o território. (RAFFESTIN, 1993, p. 
152).[...]  

                                            

2  As relações usadas neste trabalho afirmam que existem várias possibilidades de ligações, entre setores 
econômicos, sociais, urbanos ou entre todos eles e outros mais, mas principalmente estas várias ligações 
levam à questão do poder.    
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A produção dos territórios pode ser efetuada de formas diversas, desde 

pequenos espaços, eles serão gerados se houver uma forma de poder estabelecida. 

O pequeno espaço, como uma casa, pode ser considerado um território, como 

também quando o Estado interfere na estrutura do território ou o modifica.  

 

De fato, o Estado está sempre organizando o território nacional por 
intermédio de novos recortes, de novas implantações e de novas 
ligações. O mesmo se passa com as empresas ou outras 
organizações, para as quais o sistema, para as quais o sistema 
precedente constitui um conjunto de fatores favoráveis e limitantes. O 
mesmo acontece com o indivíduo que constrói uma casa ou, mais 
modestamente ainda, para aquele que arruma um apartamento. Em 
graus diversos, em momentos diferentes e lugares variados, somos 
todos atores sintagmáticos que produzem 'territórios'. Essa produção 
de território se inscreve perfeitamente no campo do poder de nossa 
problemática relacional [...] (RAFFESTIN, 1993, p. 152-153). 

 

A constituição do território é possibilitada pela influência de poder que este 

sofreu, ou seja, as relações de poder que se estabelecem em determinado território, 

pequeno ou grande, estabelecerão a grandeza de influência que ele sofre.    

Sposito apoia-se em algumas figuras para discutir o conceito de território, 

entre eles Johnston, em The Dictionary of Human Geography (1994, p. 620), que 

afirma: 

 

[...] é um termo geral utilizado para descrever uma porção do espaço 
ocupado pela pessoa, grupo ou Estado. Quando associado com 
Estado o termo tem duas conotações especificas. A primeira é 
aquela da soberania territorial, através da qual um Estado reivindica 
controle de legitimidade exclusivo sobre uma dada área definida por 
fronteiras claras. A segunda conotação refere-se ao fato de que uma 
área não está inteiramente incorporada na vida política de um 
Estado, como acontece com território “colonial” do nordeste da 
Austrália, ou os territórios do norte do Canadá. Em muitas formas de 
uso em Geografia Social, o território refere-se a um espaço social 
definido ocupado e utilizado por diferentes grupos sociais como 
consequência de sua prática de territorialidade ou o campo de força 
exercitado sobre o espaço pelas instituições dominantes. 
(JOHNSTON, 1994 apud SPOSITO, 2004, p. 111).[...] 
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O território abarca dentro da geografia abordagens distintas, entre elas está 

sua relação com o Estado, com lugares específicos e também com a sociedade, 

porém Sposito não deixa explícito o que quer dizer com territorialidade, o que 

acarreta problema conceitual. Porém, se se entender territorialidade por relações de 

poder estabelecidas dentro de um determinado território, isso satisfaz as relações 

entre ambos.  

Quando a questão do território relaciona-se com o Estado, possui amplitude 

muito extensa, ou seja, trata do todo, do conjunto de terras delimitadas por 

fronteiras, com legislação própria, com um povo, portanto, o território seria o lugar 

onde o poder do Estado é legitimado. Tanto no âmbito mais amplo, como no mais 

específico, o território trata das relações de poder.           

Sposito afirma que nem sempre é necessária a presença de fronteiras físicas, 

dependendo do domínio tecnológico de um grupo ou de uma nação. Neste ponto o 

autor coloca em pauta a análise e discussão do espaço geográfico mundial através 

das redes, com suas inconfundíveis marcas, principalmente sobre o mercado 

mundial capitalista: 

 

Atualmente, podemos, com as mudanças que ocorrem 
mundialmente, procurar dois caminhos para a compreensão do 
território. O primeiro refere-se ao estabelecimento de redes de 
informação, que com rápido desenvolvimento tecnológico, permitem 
a disseminação de informações em frações de tempo, tornando-se 
significativas por romperem com a barreira da distância – elemento 
fundamental para apreensão do território em sua escala individual. 
Dessa maneira, os territórios perdem suas fronteiras, mudam de 
tamanho dependendo do domínio tecnológico de um grupo ou de 
uma nação, e mudam, consequentemente, sua configuração 
geográfica. (SPOSITO, 2004, p. 114). 

 

A partir dessa exposição deve-se considerar que nem sempre os territórios 

perdem suas fronteiras, ou seja, mesmo com uso das tecnologias de informação a 

fronteira nacional existe, que também é uma barreira para transmissão de dados e 

acesso às informações, conforme ilustram os casos de Irã, China e dos servidores 

dos Estados Unidos. 
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Esse mesmo autor descreve ainda a consolidação e a expansão do sistema 

capitalista, permanecendo o território como suporte e como materialização das 

relações sociais de produção, exprimindo espacialmente ou politicamente certo 

domínio, evidentemente em sociedades sem guerras. 

Sposito afirma que o território condiciona também as relações de produção: 

 

O território, ausente das preocupações geográficas até 
recentemente, retorna com insistência na última década do século 
XX como elemento que condiciona as relações de produção. 
(SPOSITO, 2004, p. 119).  

 

As relações de produção estão sempre vinculadas às discussões e 

considerações geográficas sobre a questão do território, e o modelo de produção 

capitalista teria forçado a definição das fronteiras nacionais para ordenar o mercado.   

 

 1.2 Territorialidade 

 

A territorialidade difere do território, apesar de ambos manterem fortes 

relações entre si. No contexto do presente trabalho, entende-se que: 

 

A territorialidade tem sido mais empregada para identificar as 
relações sociedade/espaço/tempo em que os limites territoriais 
avançam, recuam, se superpõem em redes conforme a influência e 
liderança do grupo: político partidário, associações de moradores, 
paróquias, oficineiros, narcotráfico e outros. (BUITONI, 2004, p. 169).  

 

A territorialidade se realiza também nos territórios em um espaço de tempo 

específico. Sendo assim, pode ser considerada como o conjunto das atividades 

realizadas pela coletividade, ou a totalidade de fenômenos que transformam um 

dado espaço. Na sociedade capitalista atual, corresponderia às modificações 
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provocadas pelas pessoas atuando sobre o território, sendo assim representada 

pelo processo produtivo. Podem ser consideradas também outras dimensões da 

relação da sociedade com o território, transformando-o, como as dimensões cultural 

e política. 

Raffestin considera que: 

 

De acordo com a nossa perspectiva, a territorialidade adquire um 
valor bem particular, pois reflete a multidimensionalidade do ‘vivido’ 
territorial pelos membros de uma coletividade, pelas sociedades em 
geral. (RAFFESTIN, 1993, p. 158). 

 

As análises anteriores permitem afirmar que a territorialidade existe a partir 

das relações da sociedade com o território, ou melhor, seria a própria vivência do 

sujeito que transforma a área territorial em territorialidade. Raffestin faz outras 

considerações, que podem ser importantes para o entendimento do conceito. 

 

Os homens “vivem”, ao mesmo tempo, o processo territorial e o 
produto territorial por intermédio de um sistema de relações 
existenciais e/ou produtivas. Quer se trate de relações existenciais 
ou produtivas, todas são relações de poder, visto que há uma 
interação entre os atores que procuram modificar tanto as relações 
com a natureza como as relações sociais. (RAFFESTIN, 1993, p. 
158-159). 

  

As relações existentes “formam” a territorialidade. Pode-se considerar, como 

afirmou Raffestin, que o processo produtivo leva a interferências do capital no 

território, consequentemente, as relações de poder são inseridas com ele. Assim, 

territorialidades acontecem pela lógica do poder estabelecido sobre determinado 

território, como complemento das relações que ocorrem na sociedade quando essas 

agem sobre o território.  

Raffestin sistematiza territorialidade de forma bastante elucidativa: 
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[...] um conjunto de relações que se originam num sistema 
tridimensional sociedade – espaço – tempo em vias de atingir a 
maior autonomia possível, compatível com os recursos do sistema. 
[...] essa territorialidade é dinâmica, pois os elementos que a 
constituem [...] são suscetíveis de variações no tempo. É útil dizer, 
nesse caso, que as variações que podem afetar cada um dos 
elementos não obedecem às mesmas escalas de tempo. Essa 
territorialidade resume, de algum modo, a maneira pela qual as 
sociedades satisfazem, num determinado momento, para um local, 
uma carga demográfica e um conjunto de instrumentos também 
determinados, suas necessidades em energia e informação.  
(RAFFESTIN, 1993, p. 161). 

 

A territorialidade pode ser definida, portanto, como conjunto de relações 

variadas. Evidentemente, é possível considerar seus agentes formadores, sociedade 

– espaço – tempo, para fortalecer o conceito. Dessa forma, tem-se a territorialidade 

como conjunto de relações que ocorrem no território, a partir de uma configuração 

espacial, sobre o qual a sociedade age em períodos de tempos mais ou menos 

longos. Considerando as reflexões sobre territorialidades, no decorrer deste texto, 

utiliza-se apenas o termo relação/relações, pois são elas os elementos formadores 

da territorialidade. 

 

 1.3 Território e poder   

 

O poder é uma dimensão fundamental da ideia de território e apresenta-se de 

forma ambígua em diversas relações que se possa discutir. “O poder é parte 

intrínseca de toda relação. Multidimensionalidade e imanência do poder em 

oposição à unidimensionalidade e à transcendência” (RAFFESTIN, 1993, p. 52).[...] 

Ele se expressa sobre todos os lugares, todas as relações, não é o todo, porém, é a 

manifestação de controle, de liderança, de comando. 

O termo poder toma para si certo sentido de negatividade “[...]Por quê? Por 

consistir em atos, decisões, ele se representa mal.” (RAFFESTIN, 1993, p. 51).[...] 

Raffestin destaca a ambiguidade do termo poder:  
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[...]Marcado por uma maiúscula resume a história de nossa 
equiparação a um 'conjunto de instituições e de aparelhos que 
garantem a sujeição dos cidadãos a um Estado determinado. 
(RAFFESTIN, 1993, p. 51).[...] 

 

Mas e o poder? 

 

[...]O poder, nome comum, se esconde atrás do Poder, nome próprio. 
Esconde-se tanto melhor quanto maior for a sua presença em todos 
os lugares. Presente em cada relação. Na curva de cada ação: 
insidioso, ele se aproveita de todas as fissuras sociais para infiltrar-
se até o coração do homem. (RAFFESTIN, 1993, p. 52).[...]  

 

Temos, portanto, dois poderes, ou duas interpretações do poder, aquele que 

é a representação do Estado e das instituições públicas e aquele das relações 

sociais. Nas periferias, por exemplo, a relação de poder que o Estado estabelece 

sobre a classe trabalhadora manifesta-se na forma de serviços ou de benefícios 

para seu território (sistema viário, equipamentos sociais, serviços públicos, etc.). 

Quando o Estado não fornece esses serviços, “surge” outra face do poder (das 

relações), da ajuda mútua (para construir, por exemplo). Por vezes, surge o poder 

dos “fora da lei”, quando não há interferência do Estado. 

Raffestin continua: 

 

Numa tentativa de precisar o poder, Foucault fez uma série de 
proposições. Elas não o definem, mas são mais importantes que uma 
definição uma vez que visam a natureza do poder. 
O poder não se adquire; é exercido a partir de inumeráveis pontos; 
as relações de poder não estão em posição de exterioridade no que 
diz respeito a outros tipos de relações (econômicas, sociais etc.), 
mas são imanentes a elas; 
o poder vem de baixo; não há uma oposição binária e global entre 
dominador e dominados; 
as relações de poder são, concomitantemente, intencionais e não 
subjetivas; 
onde há poder há resistência e no entanto, ou por isso mesmo, esta 
jamais está em posição de exterioridade em relação ao poder. 
(RAFFESTIN, 1993, p. 53). 
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Certamente, precisar o que é o poder é extremamente complexo, por sua 

vasta amplitude, pois o poder surge da relação ou mais precisamente “Toda relação 

é o ponto de surgimento do poder, e isso fundamenta a sua multidimensionalidade.” 

(RAFFESTIN, 1993, p. 53).[...] Assim, o poder ou os poderes são um “do Estado” e 

outro das relações.   

 

É intrigante analisar o território a partir das relações de poder. Souza (1995, p. 

78-79) deixa clara uma defesa, ou análise, para provar que território tem ligações 

intensas com o poder e que pode ser esse o verdadeiro sentido de território. 

 

O território, objeto deste ensaio, é fundamentalmente um espaço 
definido e delimitado por e a partir de relações de poder. A questão 
primordial, aqui, não é, na realidade, quais são as características 
geoecológicas e os recursos naturais de uma certa área, o que 
produz ou quem produz em um dado espaço, ou ainda quais as 
ligações afetivas e de identidade entre um grupo social e seu espaço. 
Estes aspectos podem ser de crucial importância para compreensão 
da gênese de um território ou do interesse por tomá-lo ou mantê-lo, 
como exemplificam as palavras de Sun Tzu a propósito da 
conformação do terreno, mas o verdadeiro Leitmotiv é o seguinte: 
quem domina ou influencia esse espaço? Este Leitmotiv traz 
embutida, ao menos de um ponto de vista não interessado em 
escamotear conflitos e contradições sociais, a seguinte questão 
inseparável, uma vez que o território é essencialmente um 
instrumento de exercício de poder: quem domina ou influencia quem 
nesse espaço, e como? (SOUZA, 1995, p. 78-79).[...] 

 

É inegável que Souza defende em seu trabalho as múltiplas relações de 

poder no território. Ganha relevância a idéia de Arendt quando trata da violência com 

relação ao poder, destacando que sobre o território dominado isso pode acontecer 

com frequência, principalmente quando ele está sendo perdido por qualquer motivo. 

Quem comanda, na última instância, recorre à violência para tentar manter o 

controle sobre o território. 
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[...] toda diminuição de poder é um convite à violência – quando 
pouco porque aqueles que detêm o poder e o sentem escorregar por 
entre as mãos, sejam eles o governo ou os governados, encontraram 
sempre dificuldades em resistir à tentação de substituí-lo pela 
violência. (ARENDT apud CASTRO, 2006, p. 78). 

 

A violência constitui, assim, o grande meio para que um imponha sua vontade 

sobre o outro. Em situações cotidianas o domínio pela violência é habitual, praticado 

desde os períodos mais remotos da civilização até os dias de hoje.   

Haesbaert reafirma a ideia de território a partir das relações de poder, 

acrescentando a ela a questão da territorialidade como uma derivação. 

  

Entre os geógrafos que mais aprofundaram essa discussão, a fim de 
tornar o conceito de território mais rigoroso e operacional, destaca-se 
Robert Sack (1986), em seu livro Human Territoriality. Sack define 
territorialidade como a ‘tentativa por um indivíduo ou um grupo de 
atingir, influenciar ou controlar pessoas, fenômenos e 
relacionamentos, através da delimitação e afirmação do controle 
sobre uma área geográfica’. Ele enfatiza, portanto o controle da 
acessibilidade, o território definido, sobretudo, através de um de seus 
componentes, a fronteira, forma por excelência de 'controlar o 
acesso. (HAESBAERT, 2006, p. 119). 

 

O referido autor, ao discutir o território a partir das relações de poder, 

considera a territorialidade como forte expressão de poder, ampliando então essa 

discussão para a questão da territorialidade e das fronteiras, dando credibilidade e 

coerência ao termo.     

Souza (1995) discute o território nas diversas escalas, da mais acanhada 

(uma rua) à internacional (Otan), sem deixar de citar o Estado como grande gestor 

do território, quando a relação é feita com o plano nacional: 

 

A bem da verdade, o território pode ser entendido também à escala 
nacional e associado ao Estado como grande gestor (se bem que, na 
era da globalização, um gestor cada vez menos privilegiado). No 
entanto, ele não precisa e nem deve ser reduzido e essa escala ou à 



32 

associação com a figura de Estado. Territórios existem e são 
construídos (e desconstruídos) nas mais diversas escalas, da mais 
acanhada (p. ex., uma rua) à internacional (p. ex., a área formada 
pelo conjunto dos territórios dos países membros da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte-OTAN); territórios são construídos (e 
desconstruídos) dentro de escalas temporais as mais diferentes: 
séculos, décadas, anos, meses ou dias, territórios podem ter caráter 
permanente, mas também podem ter uma existência periódica, 
cíclica. (SOUZA, 1995, p. 81). 

 

No início dos anos 1990, Sposito acreditava que o Estado perderia terreno ou 

influência diante das questões globais, porém, nesta década, verifica-se que o 

Estado fortaleceu-se, sendo atuante no mundo globalizado.  

Assim, Sposito traz outras perspectivas a respeito de território:  

Juridicamente, podemos dizer que o território se refere à base 
geográfica de um Estado, sobre o qual ele exerce a sua soberania e 
que abrange o conjunto dos fenômenos físicos (rios, mares, solos) e 
dos fenômenos decorrentes das ações da sociedade (cidade, portos, 
estradas...). (SPOSITO, 2004, p. 112). 

 

Apesar de o referido autor não mencionar diretamente o poder, fica explícita a 

relação, quando Sposito fala do exercício da soberania para ter o domínio, mesmo 

que físico, do território. 

Uma cidade pode ter diversos territórios distintos, ou seja, sofrer a influência 

de vários focos de poder. Nas áreas centrais do município de São Paulo, como o 

centro velho ou a Estação da Luz, predominam territórios dominados pelas drogas, 

como é o caso da “cracolândia”. Há também a dominação territorial exercida pelos 

camelôs, na Rua 25 de março, que lá se estabeleceram e exercem seu comércio à 

revelia do Poder Público. Outros exemplos podem ser citados, como os “territórios 

do poder” dos agentes financeiros, ou o mercado de imóveis.  

Na periferia de São Paulo, territórios dos mais distintos coexistem. Muitas 

favelas são controladas por traficantes, caracterizando os territórios ilegais, 

dominados por grupos diferentes. Existe aí uma divisão territorial na própria favela, 

porém não é esse o movimento mais característico, normalmente existe um grupo 

dominante para cada território/favela dominado, que chega a exercer influência 
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sobre bairros próximos. O fato está na relação entre esse território e a “soberania” 

dos grupos dominantes, já que a configuração de território se consolida quando se 

tem o local físico e a ação de dominação de um grupo criminoso, que estabelece a 

relação de poder e influência sobre os moradores locais. Essa ação somente é 

possível pela falta de outra ação de poder em contraposição, que é a ação coercitiva 

do Estado, por meio de seus aparatos legais.  

Ainda na periferia, os bairros/terrenos irregulares são dominados por líderes 

que exercem influência sobre o restante da comunidade. A diferença entre um bairro 

tradicional e outro irregular reside na interferência do Estado. Ressalta-se, porém, 

que algumas áreas supostamente “ilegais” são também consideradas territórios, 

devido ao fato de serem ocupadas e manterem relações de poder. Uma das 

lideranças exercidas sobre os moradores locais corresponde ao líder comunitário, 

que pode ser legítimo. 

O sentido de território está presente nas periferias desde que se tenham os 

ingredientes certos, quais sejam, espaço físico, pessoas e relações de poder entre 

esses. Considera-se, ainda, que em várias oportunidades o poder exercido não é 

democrático e sim brutalizante. 

Para entender melhor a questão dos territórios, as relações entre o território e 

o Estado serão analisadas a seguir. 

 

 1.4 Estado e território  

 

Território e Estado se complementam. As perspectivas do território e suas 

relações com o Estado são analisadas por Santos, que conceituou o termo e foi 

além, destacando conceitos que se relacionam entre si:    

 

Um Estado-Nação é essencialmente formado de três elementos: 1. o 
território; 2. um povo; 3. a soberania. A utilização do território pelo 
povo cria o espaço. As relações entre o povo e seu espaço e as 
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relações entre os diversos territórios nacionais são reguladas pela 
função da soberania. 
O território é imutável em seus limites, uma linha traçada de comum 
acordo ou pela força. Este território não tem forçosamente a mesma 
extensão através da história. Mas em um dado momento ele 
representa um dado fixo. Ele se chama espaço logo que encarado 
segundo a sucessão histórica de situações de ocupação efetiva por 
um povo – inclusive a situação atual – como resultado da ação de um 
povo, resultado do trabalho realizado segundo as regras 
fundamentadas do modo de produção adotado e que o poder 
soberano torna em seguida coercitivas. É o uso deste poder que, de 
resto, determina os tipos de relações entre as classes sociais e as 
formas de ocupação do território. Retomamos aqui o argumento 
desenvolvido antes.   
A ação das sociedades territoriais é condicionada no interior de um 
dado território por: a) o modo de produção dominante à escala do 
sistema internacional, sejam quais forem as combinações concretas: 
b) pelo sistema político, responsável pelas formas particulares de 
impacto do modo de produção; c) mas também pelos impactos dos 
modos de produção precedentes e dos momentos precedentes ao 
modo de produção atual. (SANTOS, 1980, p. 189-190). 

 

A afirmação de Santos revela que o espaço está no interior do território, 

dessa forma o espaço é o “território utilizado” pelo povo. Esses pontos se 

entrecruzam e se complementam. 

O Estado por si mesmo não deveria ser confundido ou usado por sinônimo de 

território, porque a dimensão espacial de um Estado é o território. 

Quando se cita Estado-Nação, fica claro que a intenção não é substituir o 

termo território, mas usar um termo que tenha em seu significado outras 

perspectivas, mesmo porque nem todo território é Estado.   

Souza (1995) traz na conclusão de seu ensaio algumas afirmações 

pertinentes sobre a questão territorial: 

 

Da introdução e da primeira seção deste trabalho extraiu-se que, 
assim como poder não se circunscreve ao Estado nem se confunde 
com violência e a dominação (vale dizer, com a heteronomia), da 
mesma forma o conceito de território deve abarcar infinitamente mais 
que o território do Estado Nação. Todo espaço definido e delimitado 
por e a partir de relação de poder é um território, do quarteirão 
aterrorizado por uma gangue de jovens até o bloco constituído pelos 
países-membros da OTAN. (SOUZA, 1995, p. 111). 
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Como foi exposto, é importante não confundir Estado-Nação e território. 

Sobre as áreas pobres e/ou periféricas é inevitável não estabelecer tal relação com 

o poder e é justamente sobre essa vertente que se discute a periferia no presente 

trabalho. 

É interessante que a questão do território seja discutida, inclusive para afirmar 

que a geografia preocupa-se com ela: 

 

[...]Geografia, justamente aquela que em princípio deveria dispor de 
conceituações bastante ricas da territorialidade e de um arsenal 
variado de tipologias territoriais, tenham estado excessivamente 
fixadas na escala do ‘território nacional’. (SOUZA, 1995, p. 83).  

 

Souza afirma na sequência: 

 

[...] O território surge, na tradicional Geografia Política, como o 
espaço concreto em si (com seus atributos naturais e socialmente 
construídos), que é apropriado, ocupado por um grupo social [...]. E 
mais; os limites do território não seriam, é bem verdade, imutáveis – 
pois as fronteiras podem ser alteradas, comumente pela força bruta  
(SOUZA, 1995, p. 84). 

 

O mundo mudou e, com ele, as formas de configuração dos territórios, pois as 

fronteiras mudam, dependendo de fatores ou negociações políticos, econômicos, 

culturais e pela força. A configuração territorial de qualquer lugar está sujeita a 

mudanças. Atualmente não é tão importante dominar territórios, ou seja, não é mais 

necessário ter o maior território para ter mais poder. A organização econômica 

mundial atual com suas redes, a eliminação de distâncias e a quebra de barreiras 

conectam o “mundo” através de seus meios modernos. Como exemplo, citam-se as 

bolsas de valores, que realizam negócios 24 horas por dia.   

A análise da configuração mundial de forma generalizada mostra, então, os 

Estados-Nação com as configurações atuais, com suas fronteiras bem estabelecidas 

e defendidas.  
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Deve-se considerar também e principalmente o Estado regulador do território, 

ou seja, o Estado analisado internamente, inclusive tratando de regiões específicas. 

Lojkine faz considerações sobre a questão do Estado válidas na discussão sobre o 

papel do mesmo no urbano. 

 

[...] Menos que nunca, o Estado não deve ser reduzido a um simples 
‘aparelho’ de repressão e de organização pertencente 
exclusivamente à classe dominante: ele também é objeto de disputa 
social, é cena política que pode se abrir à representação de 
interesses contraditórios, contanto que as classes dominadas tenham 
a capacidade cultural de construir novas racionalidades, mais dignas 
de crédito do que a racionalidade capitalista baseada na 
rentabilidade e na delegação de poder. (LOJKINE, 1981, p.29). 

 

Nota-se que o autor não deixa de considerar as relações de poder com 

referência ao Estado, mesmo que sejam baseadas na lógica do capital. 

A estruturação do “mundo capitalista” leva a considerar que a classe 

dominante são os ricos, porém destaca-se o poder mutável, ou seja, que o pobre ou 

a classe dominada pode criar uma cultura diferente, que a faça passar de dominada 

a dominante, ou melhor, deixar de ser objeto da classe dominante. Pode-se 

exemplificar essa relação nos novos moldes que estão se ordenando em São Paulo, 

ou melhor, em territórios paulistas, em que os jovens das periferias estão se 

inserindo em eventos pela cidade, mostrando sua capacidade de adaptação ao 

novo. Visualiza-se um processo de mudança na mentalidade da juventude, que não 

se contenta mais em ser coadjuvante do processo global, e agora se coloca como 

“ator principal”, abandonando a mentalidade de “coitadinho”. 

Outra mudança que ocorre nas periferias refere-se às organizações em prol 

de objetivos específicos ou gerais. Para melhorar sua condição de vida, a classe 

dominada tende a se unir e formar associações de moradores, fortalecendo os 

líderes comunitários. Ou seja, essa classe está organizando estratégias para 

atenuar condições adversas ou mesmo superá-las, sem depender parcial ou 

totalmente do poder estatal ou, ao menos, de modo que  suas reivindicações sejam 

atendidas. Acredita-se que as cobranças sejam feitas ao Estado, porém, existem 



37 

diferenças entre protestar/cobrar, lutar por objetivos específicos individualmente ou 

apresentar reivindicações em grupo bem organizado e reconhecido pelo 

representante do poder. A organização leva à pressão, que por sua vez força a 

consideração das cobranças apresentadas. Como exemplo, cita-se a manifestação 

na Estrada do M’boi Mirim por melhorias na circulação na via, movimento 

comandado por líderes comunitários. 

As relações citadas entre o urbano e o Estado são construídas a partir do e 

sobre o trabalho, sendo estruturadas por bases capitalistas. 

 

Nossa hipótese é a de que a urbanização, como forma desenvolvida 
da divisão social do trabalho, é um dos determinantes fundamentais 
do Estado. (LOJKINE, 1981, p. 41).  

 

As bases sólidas para o Estado são constituídas pelas múltiplas relações, ou 

melhor, pelas territorialidades que ocorrem na sociedade e são, portanto, relações 

de poder. A sociedade faz ou dá poder ao Estado, valoriza-o, por meio das 

relações/territorialidades. Pode-se considerar, então, o processo de urbanização 

como um forte aliado da territorialização do Estado, desde que, para isso, considere-

se que os processos que podem valorizar ainda mais o poder do Estado ocorrem no 

urbano, dessa maneira, a cidade seria um conjunto de relações divergentes em seu 

espaço, ou ainda funcionaria como suporte da materialização das condições gerais 

do processo produtivo.  

O Estado pode exercer a função de solucionador para problemas/serviços 

complexos, porém não consegue intervir ou acompanhar a evolução urbana e o 

crescimento urbano, quando isso ocorre rapidamente. 

Entre as condições/serviços oferecidos pelo Estado, constam a regulação do 

solo urbano, construção/manutenção de escolas, hospitais, rede de água, energia 

elétrica, pavimentação, entre outros. A questão é que mesmo com o oferecimento de 

tais serviços o Estado muitas vezes nãos consegue acompanhar o desenvolvimento 

e a ampliação das cidades. Tal fato leva à deterioração ou à criação de territórios 
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precários nas bordas da mesma, consequentemente as contradições urbanas 

tendem a aumentar.  

Mesmo considerando as dificuldades de acompanhamento do crescimento 

das cidades, o Estado tem forte influência na “promoção” dos seus territórios, 

inclusive as periferias. Assim, interfere ou deixa de interferir na forma de 

urbanização, nos modelos de construções, na sua distribuição e na infraestrutura.  

 

Em realidade, segundo A. Samsom, o Estado dispõe de um conjunto 
de instrumentos que pode empregar em relação ao espaço urbano. 
São os seguintes, entre outros: 
f) direito de desapropriação e precedência na compra de terras ; 
g) regulamentação do uso do solo; 
h) controle e limitação dos preços das terras; 
i) limitação da superfície da terra de que cada um pode se apropriar; 
j) impostos fundiários e imobiliários que podem variar segundo a 
dimensão do imóvel, uso da terra e localização; 
k) taxação e terrenos livres, levando a uma utilização mais completa 
do espaço urbano; 
l) mobilização de reservas fundiárias públicas, afetando o preço da 
terra  e orientando especialmente a ocupação do espaço; 
m) investimento público na produção do espaço, através de obras de 
drenagem, desmontes, aterros e implantação de infraestrutura; 
n) organização de mecanismos de crédito à habitação; e 
o) pesquisas, operações-teste sobre materiais e procedimentos de 
construção, bem como o controle de produção e do mercado deste 
material. (SAMSOM apud CORRÊA, 2004, p. 25). 

 

O responsável pelas ocupações desordenadas nas áreas de riscos, de 

mananciais e áreas públicas pode ser o Estado e seus representantes, pois são os 

reguladores do uso do solo. Ele poderia ser um agente transformador, mas, acima 

de tudo, um agente de equidade, diante das questões pertinentes à habitação, 

regulação do solo urbano e questões sociais. 

Ainda sobre o Estado e sua interferência no modelo de urbanização adotado, 

ou no modo com que as pessoas acabam por conquistar terrenos e interferir no 

urbano, outras questões podem ser ressaltadas: 
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A intervenção do Estado, quer direta, quer indiretamente, se torna 
necessária. Indiretamente, através do financiamento aos 
consumidores e às firmas construtoras, ampliando a demanda 
solvável e viabilizando o processo de acumulação capitalista. 
Diretamente, através da construção, pelo próprio Estado, de 
habitações. A sublocação de residências deterioradas constitui-se 
em outra alternativa ao como morar por parte daqueles que não 
conseguem entrar no mercado capitalista de habitação; outras 
alternativas referem-se à autoconstrução na periferia urbana, e outra, 
ainda, à construção de barracos em favelas.  (CORRÊA, 2004, p. 
63). 

 

A questão de como o crédito imobiliário pode facilitar a aquisição de casas e 

apartamentos pode ser ilustrada pelo recente programa do governo federal Minha 

Casa, Minha Vida. Apesar de ele ter nascido para beneficiar os pobres, beneficia 

sobremaneira a classe média, pois o programa pretende financiar imóveis novos, 

apartamentos de até R$ 52.000 e casas de até R$ 48.000, para pessoas com renda 

de até três salários mínimos. Porém, na cidade de São Paulo, dificilmente há 

empreendimentos com valores aproximados a esses. Outro fator é a baixa renda do 

trabalhador, que algumas vezes não chega a um salário mínimo, ou, no caso 

daqueles que trabalham de maneira informal, não há como comprovar renda, 

impedindo sua participação do programa. Desse modo, quem tem interesse e 

consegue atender às normas para o programa é a classe média, capaz de dar um 

valor como entrada e financiar o restante. Com essas condições, a classe média 

encontra empreendimentos com valores que se encaixam perfeitamente em seus 

orçamentos  e subsidiados pelo referido programa do governo: as transações 

chegam a R$130.000, dos quais o governo subsidia até R$ 23.000. 

A valorização das localidades onde serão construídos os empreendimentos 

atende aos requisitos básicos de infraestrutura e de saneamento. Além disso, as 

áreas já estão pavimentadas e os meios de transportes em pleno funcionamento, 

além de terem a seu favor setores privados e públicos, tais como escolas, rede de 

saúde, supermercados, farmácias, grandes avenidas, o que facilita para os 

empreendedores imobiliários a venda destes imóveis. É interessante observar que a 

classe média, de certa maneira, acaba valorizando ou agregando mais valores a 

essas localidades, pois algumas pessoas abrem comércios de vários tipos, 

empregam outras pessoas e vão estabelecendo meios de sobrevivência local.  
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Dessa forma, as periferias são representações daquilo que se teoriza ser o 

território, são a porção de uma localidade específica, e são relacionadas de diversas 

maneiras ao poder e também ao Estado, já que o poder pode ser exercido por 

líderes comunitários, ou por traficantes ou ainda pelo próprio Estado, quando este se 

dispõe a fazê-lo.   

Cada bairro periférico, ou mesmo determinada área de um bairro, pode ser 

um território especifico, podendo ser a manifestação de um agente do poder, seja 

ele legal ou ilegal. O papel que o Estado estabelece nos territórios pode direcionar 

para a maior ou menor manifestação do poder por parte dos agentes ilegais 

(especialmente traficantes), no caso dos bairros periféricos de São Paulo. A questão 

do poder do crime é analisada mais especificamente a seguir, pois o crime tem 

atuação cada vez maior na sociedade atual, estabelecendo relações de poder com o 

Estado e também com os territórios. Analisam-se, ainda, a questão do trabalho e do 

“envolvimento” da sociedade com o mundo criminal.    

  

 1.5 Trabalho e poder criminal  

  

Um dos aspectos que pode ser considerado para o aumento da criminalidade 

na Região Metropolitana de São Paulo e em outras localidades no Brasil, mesmo 

que discutíveis, é a falta de trabalho. Levadas pela necessidade, pessoas 

desempregadas envolvem-se no mundo do crime para buscar algum ganho. O 

Poder Público poderia ser culpado por essa situação, porém, apesar da ineficiência 

deste em diversas situações, não se pode deixar de observar que também a 

população tem sua parcela de responsabilidade na manutenção do crime, já que 

pobres e ricos envolvem-se com a criminalidade. Enquanto o pobre é mais 

vulnerável a essa condição, o rico é o que sustenta tal mundo, em especial o tráfico 

de drogas. O papel do rico nas questões referentes ao crime não será abordado 

especificamente, mas são eles os financiadores e, ainda, em algumas 

oportunidades, os organizadores da ordem estabelecida neste “mundo”; outros 

logicamente serão vítimas dele. 
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O pobre será estimulado a entrar no mundo da criminalidade por motivos 

variados, mas o principal deles, em se tratando do individuo adulto, é a falta de 

perspectiva na vida, a falta de trabalho, o desespero de não ter o que comer e ainda, 

a ambição de conseguir melhorar de vida rapidamente. 

 

O mal é algo associado à natureza humana, algo a que qualquer um 
é vulnerável. No entanto, como os pobres são vistos como mais 
próximos da natureza e da necessidade e mais distantes da razão e 
do comportamento racional que as outras pessoas, e como estão 
fisicamente mais próximos dos espaços do crime, 
conseqüentemente, são tidos também como outro grupo que corre o 
risco de ser infectado pelo mal. (CALDEIRA, 2000, p. 90-91). 

 

Caldeira traz um novo ingrediente à reflexão sobre o papel do pobre no crime, 

que nada mais é do que a questão da proximidade deste com o que ela chama de 

espaços do crime. Pensar por essa ótica é interessante e pode ser verídico, porém 

não leva em consideração as motivações para que as classes média e rica cometam 

crimes, mas especificamente sustentem o tráfico. O pobre, de fato, pode ser mais 

facilmente influenciável, porém não se pode afirmar categoricamente que estão mais 

distantes da razão, mesmo considerando que também são reféns da necessidade. 

 

No que constitui uma concepção bastante difundida da ordem social, 
autoridade, instituições, trabalho, razão e controle são vistos como as 
armas contra o mal. Quando as pessoas vêem o crime aumentando, 
elas freqüentemente culpam as instituições públicas e diagnosticam 
a necessidade de uma autoridade forte. Quando as instituições 
públicas falham, as pessoas sentem que têm que resolver os 
problemas por seus próprios meios. (CALDEIRA, 2000, p. 91). 

 

A necessidade é o ponto principal para que as pessoas mais pobres se 

envolvam no mundo da criminalidade, o que não justifica tal envolvimento, mas deve 

ser considerado. As evidências levam a considerar que os pobres têm papel 

fundamental nestas redes de criminalidade, especificamente as crianças, 

adolescentes e jovens, que ocupam papel mais relevante ainda nesta rede. Eles 

crescem “vendo o mundo” como se o crime fosse natural, logo, seu envolvimento 
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com a criminalidade não constitui uma escolha, mas uma forma “natural” de 

sobrevivência. 

 

Além de afetar cada vez mais os jovens, e mais rapazes do que 
moças, há indicações de que o homicídio também afeta 
desproporcionalmente as pessoas pobres. Um estudo recente do 
Núcleo de Estudos de Seguridade e Assistência Social, que compara 
taxas de homicídio e indicadores socioeconômicos nos 96 distritos da 
cidade de São Paulo, mostrou que os distritos com incidência mais 
alta de homicídios têm uma má qualidade de vida e uma 
predominância de famílias de baixa renda. De acordo com 
informações do Pro-aim (Programa de Aprimoramento de 
Informações de Mortalidade no Município de São Paulo) para 1995, a 
maioria dos distritos da cidade de São Paulo com taxas altas de 
homicídio doloso era muito pobre (96,87 no Jardim Ângela, 88,44 no 
Grajaú, 83,20 em Parelheiros, 76,86 no Jardim São Luís, 75,28 em 
Capão Redondo). Outros com taxas elevadas estavam entre os 
distritos deteriorados da área central da cidade (87,93 na Sé e 79,51 
no Brás). As taxas mais baixas eram de distritos de classe média e 
alta nas áreas centrais (2,87 em Perdizes, 11,50 em Moema, 12,54 
na Vila Mariana, 13,52 na Bela Vista, 13,78 em Pinheiros). 
(CALDEIRA, 2000, p. 123). 

 

As informações de Caldeira permitem comparar um crime específico 

(homicídio) e indicadores socioeconômicos, e exemplificam a participação do jovem 

pobre nas redes do crime. Notadamente, é verídica tal percepção sobre as taxas de 

homicídio, como no caso do Jardim Ângela, onde a taxa de homicídio doloso 

praticado por pessoas muito pobres é de 96,87 para mil pessoas. Tal número é 

interessante, mesmo considerando que as menores taxas se concentram em bairros 

mais ricos. Porém, é importante observar que tais dados referem-se a um período 

em que não existiam lideranças locais como acontece atualmente, o poder local 

passava por processo de formação ou aperfeiçoamento, como ocorreu em quase 

todas as áreas pobres da cidade de São Paulo. No presente trabalho adota-se como 

exemplo a região do M’boi Mirim, mais especificamente o Jardim Ângela, pois este 

apresenta em sua história fatos e números de interesse para esta dissertação e para 

o assunto em pauta.   
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Gráfico 1: Taxa de mortalidade por agressão 

Jardim Ângela – 1995-2008 
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Fonte: Fundação Seade. 

A comparação dos dados mais recentes com os de 15 anos atrás (Gráfico 1) 

mostra grande redução nos homicídios,3 ao mesmo tempo em que surgiram 

lideranças que se apropriaram do poder de maneiras diversas. Entre tais lideranças, 

citam-se o Poder Público, a igreja e, de maneira específica, o poder paralelo do 

tráfico. O que havia antes, portanto, era uma “bagunça desorganizada” do crime, 

com enorme disputa sobre os mercados, reproduzindo a lógica do modo de 

produção capitalista. Assim, o que ocorria era a configuração das relações de poder 

nas periferias, que se expressava nas guerras das gangues. Se o motivo fosse 

apenas o dinheiro, as taxas de homicídios deveriam ser outras, já que as vítimas 

seriam as pessoas que possuíssem dinheiro e essas não residem nas periferias nem 

as frequentam. Assim, o período de 1980 ao início de 2000 caracteriza-se pela 

definição das correlações de forças que buscavam a hegemonia. Já os locais das 

práticas de roubo se davam nas áreas centrais da cidade. 

                                            

3  Observar que a taxa de homicídio de 2008 foi de 29,01 por 100 mil habitantes. 
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[...] De acordo com o estudo do Núcleo de Estudos e Seguridade e 
Assistência Social relativo à cidade de São Paulo, os distritos com as 
taxas mais altas de roubo são os distritos centrais e abastados. 
(CALDEIRA, 2000, p. 126). 

 

Se existisse uma normalidade para as atividades criminais, talvez seria essa a 

lógica: existir o conflito pelo dinheiro onde ele se encontra, ou seja, em alguns 

bairros centrais e outros distritos mais ricos, mas o que ocorreu nos últimos 15 ou 20 

anos foi uma guerra por apropriação dos territórios e para implementação do poder 

dentro destes. 

O poder pode ser analisado a partir da situação atual, porém, essa situação é 

reflexo de processos passados. Há 20 anos, segundo relatos, a região que se 

encontra o Jardim Ângela era predominantemente ocupada por trabalhadores, mas 

havia pessoas que viviam de assaltos e atividades ligadas a este tipo de crime, 

inclusive matadores. Nesse contexto, havia disputas por território e a busca pela 

organização de um espaço até então sem lei. Apesar da presença da polícia, que 

representava o poder do Estado, essa também disputava com os bandidos o poder 

sobre o território.      

As questões que se referem ao poder nos territórios do Jardim Ângela e do 

Jardim Riviera serão analisadas por algumas das perspectivas descritas 

anteriormente, tais como educação, trabalho, meios de transportes, cultura e, 

principalmente, por se tratar de um novo ingrediente nesse contexto, a questão da 

criminalidade,4 que retrata o passado e o presente dos bairros analisados. Portanto, 

será empreendida análise generalizante da questão do poder na região, não 

envolvendo nomes de pessoas ou de grupos, relatando-se com maior fidelidade 

possível o processo vivenciado.  

                                            

4  No presente trabalho, criminalidade corresponde a todas as ações ilícitas desenvolvidas nos bairros 
estudados, tais como tráfico de drogas, assaltos, violência contra o menor e questões afins. 
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As relações de poder que existem na região envolvem principalmente o 

mundo das drogas. Os outros tipos de crimes continuam a ocorrer, mas, de fato, o 

que dá lucro ou, no que se investe de maneira agressiva, são as drogas. 

Para que o sistema do tráfico funcione, as redes precisam estar bem 

estabelecidas, inclusive não chamando atenção das autoridades policiais, por esse 

motivo, as ocorrências de outros crimes abaixam. 

Na última década, consolidou-se uma ordem de poder e esta é mantida por 

uma rede específica: das drogas. 

A funcionalidade de tal ordenamento é evidente a todos, porém não existe 

probabilidade de ser interrompida, pois existem interesses de vários setores para 

que assim continuem estabelecidas. Mais adiante busca-se explicitar esta forma de 

funcionalidade, ou a maneira de organização do território por vias não legais, por 

meio de algumas reflexões desenvolvidas a partir de observações do próprio 

pesquisador. Complementam tais observações conversas com pessoas ligadas ao 

setor ilegal, e com outras que são reféns deste, além das crianças e adolescentes 

com quem o pesquisador conviveu nas escolas, especialmente aquelas que, por 

diversas vezes, buscaram palavras de conforto para momentos de perda, ou que 

apenas desejavam desabafar, conversar. 

Dois grupos foram especialmente importantes para este trabalho. Os alunos 

da Recuperação de Ciclo, com quem o pesquisador manteve intenso contato por 

dois anos (com turmas diferentes); e os alunos do Programa Pró-Jovem.5 Estes 

últimos tinham entre 15 e 29 anos, e alguns deles haviam participado da rede 

criminal das drogas, ajudando muito no entendimento de seu funcionamento.  

Nos últimos dez anos, no Jardim Ângela e adjacências, a rede criminal das 

drogas tem determinado uma forma de dominação e organização . Sua estratégia é 

evitar que eventos criminais chamem a atenção das autoridades policiais para as 

áreas em que atuam e, para tanto, estabelecem uma “paz” ordenada pelo seu poder 

de coerção e pelo uso das armas. 

                                            

5  Programa do governo federal em parceria com as prefeituras, que visa oferecer aos jovens que estão fora da 
escola uma nova oportunidade para retomarem seus estudos, fornecendo bolsa de R$100,00 aos participantes. 
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Os pequenos territórios foram divididos de diversas maneiras pela violência, 

pela imposição, ou ainda pelo domínio já estabelecido anteriormente. Em um mesmo 

bairro, pode haver mais de um poder dominante (traficante). Evidentemente que 

nesses casos a funcionalidade e as operações são realizadas com mais cautela e o 

clima é sempre tenso, mas essa não é a regra. 

É comum existir um grupo com domínio “permanente” e com fronteiras bem 

estabelecidas, situação que acaba sendo mais favorável para a população e 

também para quem trabalha no meio, já que não existe o enfrentamento de grupos 

rivais, que inevitavelmente resultaria em violência. 

Como existem espaços com fronteiras estabelecidas, há um território 

dominado pelo poder ilegal. Esse poder não se restringe ao tráfico, pois vincula-se a 

outras esferas de poder., desde outras formas ilegais até o Poder Público. São as 

redes de acordos, de negociações e dominações. 

As redes de acordos são estabelecidas, na maioria das vezes, com a polícia, 

que também é detentora de poder, mas legalizado. Os acordos têm diversas formas, 

entre elas, fazer vistas grossas, fingir, que não vê o que ocorre e ter seu pagamento. 

Também pode ser atuante e participante do tráfico, lucrando ainda mais com as 

negociações. De todo modo, a lei sempre é cumprida em defesa do território (ilegal), 

ou seja, o poder da polícia é utilizado para combater criminosos de outros territórios. 

A negociação é o fator principal do tráfico, pois é o fim do processo, os 

momentos que constituem a compra e venda das mercadorias (drogas). Para tanto, 

a rede de acordos deve estar bem consolidada, para que não haja problemas, tanto 

na compra, quanto na venda das mercadorias. Em alguns bairros a chegada da 

mercadoria no território é indicada, por exemplo, com fogos de artifício. Outro sinal 

utilizado para indicar a presença da polícia são pipas de cores ou tipos diversos, 

muitas vezes utilizando mão de obra infantil. 

A questão da dominação tem também importância fundamental na rede, por 

se tratar do domínio da população do bairro/território. Os artifícios de dominação 

passam por acordos preestabelecidos com as lideranças dos bairros, ou ainda pela 

imposição do medo. 
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Dentro da lógica de funcionamento do tráfico, existe uma hierarquia bem 

estabelecida, liderada, geralmente, por alguém que detém o poder total, aquele que 

seria o dono da “boca” ou “biqueira”. Existe uma linha sucessória, algumas vezes o 

irmão ou mesmo o filho do indivíduo mais poderoso é quem o sucede no “trono”. 

Existem ainda os seguranças da cúpula do poder e as demais pessoas, que atuam 

principalmente na venda de mercadorias. Especialmente nas proximidades do 

território dominado, crianças e adolescentes são empregados, os quais são 

impugnáveis perante a lei. Estes geralmente são os distribuidores locais, chamados 

de “aviõezinhos”. A convivência com pessoas das comunidades da região do M’boi 

Mirim mostrou que o mais interessante para os traficantes é usar menores de idade 

para distribuir os produtos. 

Na distribuição entre bairros são utilizados motoqueiros. As motos, em 

especial, têm papel importante por se locomoverem com muita agilidade, o que torna 

as redes de distribuição eficientes. As mulheres também são utilizadas na 

distribuição de produtos porque não chamam atenção. 

Nos últimos anos, o uso da tecnologia na rede criminosa tem se expandido 

rapidamente. São utilizados celulares modernos, rádios comunicadores, circuito de 

câmeras, rádio amador, entre outros. 

Existem alguns nós dentro das redes, que são “células” de interesses no 

processo. As escolas, especialmente aquelas com poderes bem estabelecidos, são 

exemplos desses nós, onde alguns alunos (aviõezinhos) ocasionalmente vendem 

drogas. Porém, quando o dono da boca fica sabendo, pode punir esses garotos com 

surras, prometendo algo pior se o fato se repetir, conforme já se testemunhou. 

Existe um certo “acordo” entre o poder criminoso e escola, já que aquele tem 

interesse que as escolas continuem funcionando, para manter o controle da 

população, conseguir mão de obra ou ainda demonstrar boa vontade de manter a 

paz na comunidade. Alguns líderes do crime desejam que os filhos ou parentes 

tornem-se cidadãos comuns, tenham empregos e não sigam o caminho do crime e, 

por isso, apoiam a escola. Eles chegam a “abrir o jogo”, oferecendo seus serviços 

caso as escolas precisem. 
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Os pais dos alunos, por sua vez, estão sempre preocupados com que tipo de 

pessoas seus filhos estão envolvidos e, muitas vezes, questionam os professores e 

a direção sobre isso.    

Além do tráfico nas escolas, outros nós se estabelecem como expressão do 

poder exercido sobre o território, como é o caso da igreja ou da religião. 

Considerando que “a religião é um sistema sêmico cuja função é assegurar a 

mediação” (RAFFESTIN, 1993, p. 119), é preciso explicitar que as mediações são, 

na maioria das vezes, ligadas a interesses específicos. Remetem ao aumento do 

poder sobre os fiéis ou simplesmente para o aumento do número de fiéis, sendo 

assim, “os fatos religiosos não escapam da problemática relacional nem, muito 

menos, do poder, por conseqüência”(RAFFESTIN, 1993, p. 119). 

O fenômeno religioso, ou seja, a fé, nesta ou naquela divindade, deve ser 

considerada, porém, sem o poder, a própria fé não faz sentido. É pelo temor ou 

talvez pela esperança que as pessoas seguem uma religião, que tem de oferecer ao 

seu fiel algo que lhe dê segurança, que faça sentido, por isso são criadas as 

relações de poder. Raffestin (1993) afirma que “Em sua própria essência, o 

fenômeno religioso é bem caracterizado pelas relações de poder.” (p. 119). 

Essa dimensão não é tão simples, por causa da questão religiosa em si, 

porém envolve a utilização do poder como forma de conseguir controle sobre os 

fiéis. Contudo, não se pode deixar de considerar que uma religião que não 

demonstrar algum tipo de poder perecerá. Ainda sobre religião, Raffestin (1993) 

considera que: 

 

A religião, como a língua, pode também ser concebida como um 
instrumento cujas funções são múltiplas e complexas. Instrumento de 
comunicação, mas também, e até mesmo na essência, um 
instrumento de comunhão, manipulado pelas organizações. 
(RAFFESTIN, 1993, p. 120). 

 

O principal “trunfo” de poder exercido pela religião é a comunicação, não só 

pelo fato de ser ouvida pelos seguidores, mas pela constância com que é ouvida, a 

ponto de se tornar parte do cotidiano das pessoas. Essa é uma impressionante 
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demonstração de poder que influencia a tomada de decisões importantes dos fiéis, 

seja pela fé seja pelo poder exercido por ela, de certa maneira até regendo parte da 

vida do seguidor. 

Devem ser lembradas com cautela as organizações que controlam as 

religiões. Em decorrência do controle, ou do poder, seja ele qual for, as 

organizações acabam por persuadir e manipular seus seguidores utilizando-se da fé 

para tanto. 

Não se deseja negar a fé que é depositada sobre as entidades religiosas ou a 

seriedade destas, porém, é importante destacar o “funcionamento”, o que leva o 

indivíduo a seguir essa ou aquela religião específica. 

Estabelecidas algumas premissas sobre as relações entre religião e poder, a 

seguir reflete-se sobre como isso ocorre no Jardim Ângela. O bairro passou por uma 

grande transformação nas últimas décadas e, entre vários setores que estiveram 

presentes na vida da população, o religioso é fortemente representativo. 

Culturalmente, a população mais pobre tende a se apoiar na fé para seguir sua vida 

ou para tomar decisões importantes.   

Quando os índices de violência alcançaram níveis incontroláveis no Jardim 

Ângela, uma reviravolta tornou-se necessária e ela ocorreu. Um dos grandes 

responsáveis por toda essa transformação foi um dos nós da rede criminal. Com 

liberdade de ação por não haver, ainda, uma organização criminosa estruturada, ou 

seja, não existia de fato uma rede bem estabelecida, o padre Jaime, da Paróquia 

Santos Mártires, foi um dos principais responsáveis pela busca de organização 

territorial no bairro e também um símbolo da luta pela paz. 

 

O padre Jaime Crowe, irlandês da Sociedade São Patrício, que 
mantém um seminário no bairro de Santana, veio ao Brasil em 
novembro de 1969 e desde 1986 lidera movimentos sociais no 
Jardim Ângela, extremo sul da capital paulista, distrito da 
Subprefeitura do M’Boi Mirim, apontado no ano 2000 pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) como o lugar mais violento 
do mundo. O título resultava de uma taxa anual de 116,23 
assassinatos para cada 100 mil habitantes, índice que subia para 
200 quando calculado apenas sobre a população masculina entre 15 
e 25 anos. São dados do Mapa da Exclusão Social, organizado por 
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pesquisadores da PUC paulista e do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe). A região também liderava os índices de mortalidade 
materna e infantil, sendo que esta apresentou aumento de 40% entre 
os anos de 1994 e 1999. (JORNAL DA USP, 2005).   

      

Os índices de criminalidade no bairro eram assustadores e eram necessárias 

atitudes coordenadas de todos os setores da sociedade e também do Poder Público. 

A igreja, neste caso, representada pelo padre Jaime, coordenou uma reviravolta sem 

precedentes no Jardim Ângela e em bairros próximos, demonstrando que é uma 

entidade forte e atuante, mas principalmente que há poderes em suas mãos que vão 

além da fé, e são capazes de realizar grandes obras.6 Padre Jaime se organizou 

para iniciar o processo de combate a tantas violências que ocorriam no bairro: 

 

Outra organização liderada pelo padre irlandês é a Sociedade Santos 
Mártires que, em 1996, criou o Fórum em Defesa da Vida, que reúne 
200 entidades que atuam na região. No ano seguinte foi a vez da 
Unidade Comunitária de Álcool e Drogas que, com a colaboração da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), trata de dependentes 
dessas drogas. O projeto mais recente da comunidade do Jardim 
Ângela e da paróquia Santos Mártires, onde o padre Jaime trabalha, 
é uma parceria com o governo para gerar empregos para os jovens e 
aqueles que já os perderam. (JORNAL DA USP, 2005). 

 

As parcerias entre a Sociedade Santos Mártires, liderada pelo padre, e o 

Poder Público merecem destaque, pois mesmo se tratando de um poder atuante no 

bairro, em qualquer local o poder exercido, ou o poder de influência da religião e 

seus atos, se trabalhados individualmente, não tem grandes efeitos, porém, atitudes 

coordenadas com outras instituições conferem poder à religião.  

 

O fato é que as ações coordenadas envolvendo líderes comunitários, 
religiosos, Prefeitura, Estado e universidades conseguiram reduzir 
drasticamente a violência e reduzir a níveis muito baixos os índices 
de criminalidade na região. (JORNAL DA USP, 2005). 

                                            

6  Nesse período, décadas de 1970 e 1980, havia o movimento da Teologia da Libertação da Igreja Católica. 
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O Poder Público, quando necessita atuar em locais como o Jardim Ângela, 

busca apoio em entidades como as religiosas, para terem mais tranquilidade, pois a 

inserção nas comunidades é mais fácil dessa forma. 

Atitudes como a do padre Jaime ajudaram a reorganizar um bairro antes tão 

problemático como o Jardim Ângela. Ao participar da vida na comunidade e 

reivindicar melhores condições de vida para a população, padre Jaime cobrou do 

Poder Público atitudes mais eficientes. Um exemplo de conquista é a base policial 

instalada no bairro.   

O território do Jardim Ângela e adjacências é e foi constituído por inúmeros 

poderes e por tantas trocas de poderes que as disputas são contínuas, o que 

acarretou os altos índices de criminalidade de outros tempos. Essas disputas 

correspondiam à tentativa de cada grupo de deter o poder. No presente trabalho 

buscou-se, mesmo que de maneira genérica, explicitar as relações de poder 

estabelecidas na periferia, mais especificamente na região do Jardim Ângela. Por se 

tratar de um tema complexo, não foram abordadas várias vertentes dele, mas foi 

possível “rascunhar” características importantes da questão do poder na periferia da 

cidade de São Paulo. 

O capital passa a ser representado pela droga. Atualmente na região do M’ 

Boi Mirim predominam as drogas (compra e venda), o que acarreta a necessidade 

de organização bem formulada, o que movimenta setores importantes e também se 

relaciona com poderes diversos. Explicando melhor, para que o poder do tráfico de 

fato funcione, ele necessita de redes bem estabelecidas e funcionais, aquelas que 

farão com que a droga circule, entre e saia das localidades sem problemas. Isso 

gera ligações diretas com o poder legal ou o que seria o ilegal dentro do legal, ou 

simplesmente, corruptos, desde policiais a políticos. 

Para melhor compreensão desses territórios e tratar de outras análises 

pertinentes sobre a periferia, no próximo capítulo abordam-se dois casos referentes 

aos territórios em que experiências interessantes foram vivenciadas e que de certa 

maneira motivaram a presente pesquisa.  
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CAPÍTULO II – PERIFERIAS EM CONTRADIÇÃO 

 

Partindo de um estudo de caso, será mais interessante elaborar uma análise 

para compreender o que acontece nas periferias. Pela dificuldade evidente de 

englobar todos os territórios que estão às margens da cidade, o presente trabalho 

contempla dois bairros específicos, o Jardim Ângela e o Jardim Riviera, que fazem 

parte da Subprefeitura de M’Boi Mirim (Mapa 1). Para entender um pouco mais 

algumas especificidades da região, reflete-se especialmente sobre as questões 

educacional e cultural, para demonstrar um pouco da territorialidade existente nos 

territórios analisados, além de apresentar uma experiência (pessoal e profissional) 

interessante em duas escolas da região.   

 

 A Subprefeitura de M’Boi Mirim está localizada na zona sul da 
cidade de São Paulo, sendo composta pelos Distritos do Jardim 
Ângela e Jardim São Luis, fazendo fronteira com os municípios de 
Itapecerica da Serra e Embu Guaçu, tendo 62,1 km² de extensão. 
Próxima à Represa do Guarapiranga, 70% de seu território encontra-
se em área de preservação aos mananciais, onde também está 
localizado o Parque do Guarapiranga (Municipal) e o Parque 
Ecológico (Estadual). (SUBPREFEITURA DE M’BOI MIRIM, 2008). 

 

Outros indicadores importantes para entender a composição desta região são 

apresentados na Tabela 1. 
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Mapa 1: Subprefeitura de M’Boi Mirim 

Município de São Paulo – 2007 

 

Fonte: São Paulo (Município). Secretaria Municipal do Trabalho, 2007. 
 

Tabela 1: População, densidade demográfica e número de domicílios  

Região do M’ Boi Mirim – 1991-2000 

Indicador  1991 2000 

População total  382.657 484.966 

Densidade demográfica (hab/km²)  6.087 7.715 

Número de domicílios  92.777 130.958 

Fonte: São Paulo (Município). Secretaria Municipal do Trabalho, 2007. 
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Segundo dados da Fundação Seade, em 2004 a densidade demográfica da 

região do M’Boi Mirim atingiu 8.283,0 hab/km², de modo que o número de habitantes 

e habitações está aumentando gradativamente na área de abrangência da 

Subprefeitura de M' Boi Mirim. O número de domicílios ampliou-se em 41,15% de 

1991 a 2000. A população que chega à região ocupa novos espaços/terrenos, o que 

gera maior adensamento populacional em áreas de proteção de manancial.  

A subprefeitura, por meio de sua equipe técnica, fez um levantamento das 

condições socioeconômicas da região por ela abrangida: 

 

- 585.733 habitantes (Fonte: SIAB/SMS – Maio/2008) 
- Renda familiar per capita média (ago/2000): R$277,00 (Município: 
R$610,00) (Fonte: Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da cidade 
de São Paulo - SMT); 
- Taxa de desemprego - 15 anos e mais: 23,04% (Município: 17,78%) 
(Fonte: Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da cidade de São 
Paulo - SMT); 

- 168 favelas em 2.357.088 m2, com um total de 34.548 domicílios 
(segundo lugar, em número, entre todas as subprefeituras). Seus 
moradores têm uma renda familiar mensal média de R$ 779,49 
(Fonte: SEHAB – 2008); 
- 48 áreas de riscos mapeadas; 
- E a Estrada de M’Boi Mirim (principal de nossa região) está em 
terceiro lugar, na cidade, em número de atropelamentos, atrás 
apenas das duas marginais (Tietê e Pinheiros) (Fonte: CET – 2006). 
(SUBPREFEITURA DE M’BOI MIRIM, 2008). 

 

O fato de a renda das pessoas não chegar a um terço da média da cidade é 

reflexo das desigualdades apresentadas em uma grande metrópole, porém, deve-se 

considerar que boa parte desta população estava desempregada (23,04%).  

As áreas de risco mapeadas e a falta de grandes avenidas que liguem às 

outras regiões da cidade são reflexos do crescimento exagerado e irrestrito da 

região do M’Boi Mirim.   
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Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano da unidade espacial 
é de 0,773. 
Segundo a classificação do PNUD, a unidade espacial está entre as 
regiões consideradas de médio desenvolvimento humano (IDH entre 
0,5 e 0,8). 
Em relação às outras subprefeituras do município de São Paulo, a 
unidade espacial apresenta uma situação ruim: ocupa a 26ª posição, 
sendo que 25 subprefeituras (80,6%) estão em situação melhor e 5 
subprefeituras (16,1%) estão em situação pior ou igual. (SÃO PAULO 
(MUNICÍPIO). SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, 2007).  

 

Os aspectos apontados permitem verificar que esta região pobre necessita de 

cuidados especiais da prefeitura, pois exibe índices que estão abaixo da média da 

cidade. 

Atualmente a região apresenta sérios problemas em setores diversos, 

conforme o estudo elaborado pela Subprefeitura de M’Boi Mirim em 2008. Ainda 

assim, a equipe técnica justifica que a problemática está sendo resolvida. 

 

Em que pesem os dados acima, essa situação está sendo 
gradualmente revertida através da intensa mobilização de suas 
organizações sociais, grupos organizados e por ações 
governamentais que têm levado a uma reconhecida diminuição 
desses índices, em especial a implantação maciça do Programa 
Saúde da Família, com seus mais de 900 Agentes Comunitários de 
Saúde, cobrindo 100% do território e ocupando os lugares antes 
reservados apenas ao tráfico de drogas. Pelo trabalho realizado por 
esses Agentes, foram coletados vários dados que embasaram o 
presente trabalho. (SUBPREFEITURA DE M’BOI MIRIM, 2008, p.3). 

 

Os métodos implantados para resolver os problemas na região não 

constituem o intuito desta pesquisa, que se concentrará na análise dos dados 

apresentados. É importante notar que organizações sociais não resolverão o 

problema sozinhas e deixar tamanha responsabilidade para agentes sociais não 

parece ser o mais adequado em tão complexa região da cidade. 

Para entender como a região do M’Boi Mirim chegou à configuração que 

apresenta atualmente retoma-se sua história. 
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A região do M’Boi Mirim passou por várias transformações ao longo da 

história de sua formação, sendo ocupada no século XVII por índios. Ainda neste 

período, houve a tentativa de exploração de minério de ferro.  

 

A região de M’Boi Mirim teve seu primeiro processo de ocupação em 
1607, quando foram instalados o Engenho de Nossa Senhora da 
Assunção de Ibirapuera e uma sociedade para extração de minério 
de ferro, a primeira da América do Sul, à beira do Rio Pinheiros, 
próximo à aldeia indígena do M’Boi Mirim, que na língua nativa 
significa rio das cobras pequenas. A área onde hoje fica o Jardim 
São Luis era então conhecida como Ibirapuera e funcionava como 
uma espécie de posto avançado, para identificar e retardar prováveis 
ataques dos índios ao povoado principal, fundado pelos jesuítas no 
Pátio do Colégio. (SUBPREFEITURA DE M’BOI MIRIM, 2008, p. 79). 

 

Apesar da tentativa de exploração do minério de ferro, a região do M’Boi 

Mirim ficou “esquecida” por dois centenários, quando do fracasso deste processo 

exploratório.  

 

A experiência com a extração de minério de ferro durou apenas 
cerca de 20 anos e foi abandonada, pois o material produzido não foi 
considerado de boa qualidade. Depois disso a área da antiga aldeia 
dos índios Guaianazes ficou praticamente esquecida durante 200 
anos, servindo apenas como ponto de passagem para os viajantes 
em direção ao Embu e Itapecerica da Serra. (SUBPREFEITURA DE 
M’BOI MIRIM, 2008, p. 3). 

 

A ocupação pelos imigrantes e o nascimento do município de Santo Amaro 

trariam novo papel para o M’Boi Mirim. 

 

[...] Foi só em 1829 que se deu o segundo processo de ocupação do 
M’Boi Mirim, com a chegada de um grupo de 129 imigrantes 
alemães, trazidos por D. Pedro I, para colonizar aquelas terras.  
Três anos depois a região de Santo Amaro, que incluía a antiga 
aldeia do M’ Boi Mirim, foi elevada à categoria de município. 
Em pouco tempo, toda a marmelada e grande parte da farinha de 
mandioca, milho, carne, madeira, areia e pedras aparelhadas para 
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uso em construção consumida em São Paulo vinham do novo 
município. [...]  (SUBPREFEITURA DE M’BOI MIRIM, 2008). 

 

O que levaria“[...] à inauguração, em 1886, da primeira ligação de bondes 

movidos a vapor entre as duas cidades” (SUBPREFEITURA DE M’BOI MIRIM, 2008, 

p. 79.) 

A partir do século XX a região começou a se tornar importante para a cidade, 

com a criação da Represa Guarapiranga: 

No início do século 20, com a inauguração da usina hidrelétrica de 
Santana do Parnaíba e as constantes secas, a The São Paulo 
Tramway, Light & Power decidiu represar o Rio Guarapiranga, 
afluente do Pinheiros, para regularizar a vazão do Tietê nos meses 
de seca. Em 1926, com a inauguração de uma nova represa, a 
Billings, o conjunto de dois lagos passou a atrair um novo tipo de 
pessoas, especialmente a área onde hoje fica o Jardim Ângela, que 
ficou conhecida como a Riviera Paulista, devido à beleza de suas 
margens. (SUBPREFEITURA DE M’BOI MIRIM, 2008, p. 65). 

 

A história do M' Boi Mirim se mistura um pouco com a trajetória da cidade de 

São Paulo no decorrer do século XX, passando por questões centrais da vida 

urbana que foram influenciadas por esta região, como o abastecimento de água, a 

geração de energia, o lazer e o meio ambiente. Muito dessa importância se deve à 

criação, em 1906, da Represa Guarapiranga pela empresa canadense Light and 

Power Company, que visava garantir a água necessária para o funcionamento da 

Usina Hidrelétrica de Santana de Parnaíba, mesmo em períodos de seca. A Light 

teve forte influência na evolução da urbanização da cidade de São Paulo, com 

investimentos em diversas obras importantes, como a iluminação elétrica e bondes. 

Em 1928, as águas da Guarapiranga passaram a ser utilizadas no 

fornecimento de água potável para a região sul da cidade, tendo perdido a função de 

geradora de energia para a Billings. Atualmente, abastece as regiões sul, oeste e 

ainda o município de Taboão da Serra.     

Na década de 1940, com as obras de retificação, canalização e reversão do 

Rio Tietê para o Pinheiros, novas perspectivas de valorização surgiram para a região 

do Guarapiranga. Tais obras valorizaram os terrenos nessas localidades, já que o 
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uso da água do Tietê aumentaria a capacidade de geração da usina Henry Borden, 

em Cubatão. A obra no Rio Pinheiros levou cerca de 30 anos, terminando em 1958, 

e mesmo quando terminada, não atendia às necessidades de consumo de energia 

da cidade. 

Em 1935, Santo Amaro foi anexado à cidade de São Paulo, sendo um dos 

lugares de recreação mais atraentes da cidade. A região já era lugar de passeio 

desde a inauguração da represa e contava, ainda, com uma linha de bonde que ia 

do centro até Capela do Socorro. No entorno da represa surgiram então muitas 

residências de recreio, clubes náuticos e restaurantes, local onde as pessoas iam 

passear aos domingos. 

Os estrangeiros que viviam na cidade deram vida à Guarapiranga, já em 1827 

a região havia recebido uma leva de imigrantes alemães que ali mantinham enormes 

chácaras. O engenheiro britânico Luiz Romero Sanson, proprietário da Companhia 

da Auto-Estradas S.A. inaugurou a então autoestrada, Washington Luís (atual 

Avenida Washington Luís) e planejava construir uma cidade satélite em Interlagos, 

pensando na urbanização da represa, seguindo o modelo das Cidades Jardim, 

criando, além do autódromo, hotéis, restaurantes e praias à beira da represa (a areia 

viria de Santos). Porém, ao longo dos anos, o sonho da cidade balneário não atraiu 

muitas famílias. Além disso, o sonho de Sanson de construir um mega-hotel na 

região levou a empresa a sérias dificuldades financeiras. 

O local se desvalorizou com a criação da Lei de Proteção dos Mananciais em 

1975. A partir da entrada em vigor desta lei, o processo de urbanização da região do 

M’Boi Mirim passou a ser “ordenado” por ela, o que acarretou fortes impactos para a 

represa e para a cidade.  

 

 2.1 Quando se torna um problema de todos! 

A relação das periferias com as áreas de mananciais 
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A Lei de Proteção dos Mananciais (1975) definiu faixas de ocupação de 

terrenos e determinou um padrão para construção nessas faixas. Além disso, 

dificultou o licenciamento de empreendimentos na área, porém, como quase não 

havia fiscalização, isso resultou em um processo de expansão sem controle dos 

loteamentos ilegais e das favelas na região, causando vários transtornos com 

relação à questão de ocupação. Diz a lei: 

 

Parágrafo único – Nas áreas de proteção, os projetos e a execução 
de arruamentos, loteamentos, edificações e obras, bem assim, a 
prática de atividades agropecuárias, comerciais, industriais e 
recreativas dependerão de aprovação prévia da Secretaria dos 
Negócios Metropolitanos, e manifestação favorável da Secretaria de 
Obras e Meio Ambiente, mediante parecer da Companhia Estadual 
de Tecnologia de Saneamento Básico e de Defesa do Meio Ambiente 
– Cetesb, quanto aos aspectos de proteção ambiental, sem prejuízo 
das demais competências estabelecidas na legislação, em vigor, 
para outros fins. (Lei n.º 898, de 18 de dezembro de 1975). 

 

Com a dinamização da indústria, a partir da década de 1980 (especialmente 

no sul da Região Metropolitana), as pessoas que imigraram para a região do M’Boi 

Mirim se instalaram “onde dava”, ou seja, ocuparam inclusive as áreas de 

mananciais. 

 

Em São Paulo, como consequência do aumento da construção civil 
possibilitado pelos financiamentos do BNH, os preços médios de 
terrenos quadruplicaram entre 1964 e 1976 (Silva, 1997), o que 
afetou não apenas a zona leste, mas também a zona sul, que viria a 
receber parte da população que não tinha condições de acesso a 
esse mercado e formaria a periferia metropolitana. 
O aumento da demanda por terrenos pelo mercado e a valorização 
do solo tiveram como efeito a produção das moradias 
autoconstruídas, em terreno próprio, pela população de baixa renda. 
A produção de lotes populares e de imóveis de baixo custo pelo 
mercado diminuiu e a população foi empurrada para localizações 
cada vez mais remotas e inadequadas. (SANTORO et al., 2009, p. 
40). 
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As áreas de mananciais estavam desvalorizadas devido às restrições da 

legislação, o que colaborou para a instalação de submoradias, que descarregavam 

seus esgotos sem tratamento nas Represas Guarapiranga e Billings.  

 

Artigo 6º – Nas áreas de proteção, o licenciamento das atividades e a 
realização das obras, referidas no parágrafo único do artigo 3º desta 
Lei, ficarão sujeitos às seguintes exigências: 
I - destinação e uso da área, perfeitamente caracterizados e 
expressos nos projetos e documentos submetidos à aprovação;  
II - apresentação, nos projetos, de solução adequada para a coleta, 
tratamento e destino final dos resíduos sólidos, líquidos e gasosos, 
produzidos pelas atividades que se propõem exercer ou desenvolver 
nas áreas;  
III - apresentação, nos projetos, de solução adequada, relativamente 
aos problemas de erosão e de escoamento das águas, inclusive as 
pluviais. (Lei n.º 898, de 18 de dezembro de 1975). 

 

Ainda na década 1980, a primeira grande intervenção foi realizada na 

Represa Guarapiranga, desde sua construção (Programa de Recuperação das 

Áreas de Mananciais). Essa intervenção visava urbanizar as favelas, implantar rede 

de esgoto, de água e saneamento ambiental. O problema é que a ocupação 

continuava. As redes de coleta foram construídas, porém, o sistema não foi 

terminado, ou seja, os bairros localizados à beira da represa continuam jogando 

esgoto nela.  

A Represa Guarapiranga compreende uma das áreas de mananciais mais 

ocupadas da RMSP e, por isso, é uma das mais ameaçadas. Possui problemas na 

qualidade de suas águas e na capacidade natural de produzir água de boa 

qualidade, não sendo suficiente para o abastecimento público. Ainda assim, fornece 

água para áreas importantes e numerosas da cidade:  

 

É o segundo maior sistema de água da Região Metropolitana, 
localizado nas proximidades da Serra do Mar. Sua água é 
proveniente da Represa Guarapiranga (formada pelos rios Embu-
Mirim, Embu-Guaçu, Santa Rita, Vermelho, Ribeirão Itaim, Capivari e 
Parelheiros) e da Represa Billings (Rio Taquacetuba). Produz 14 mil 
litros de água por segundo e abastece 3,8 milhões de pessoas da 
zona sul e sudoeste da capital. (SABESP..., 2010). 
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 O problema não está apenas na recarga natural da represa, mas também na 

qualidade da água que chega até ela, pois parte do esgoto é jogado nos córregos 

que a abastecem e outra parte é jogada diretamente na represa. 

É necessário pensar nos reflexos diretos na sociedade quando as áreas de 

mananciais se encontram em risco. Talvez boa parte só se dê conta disso quando 

uma denúncia é publicada em jornal de grande circulação ou nos noticiários de TV, 

quando então a questão passa a ser vista pelas massas populares.  

 

 [...] Ao sul do município, a periferia na região dos mananciais 
ou das represas abriga atualmente mais de um milhão de pessoas, 
caracterizando uma ocupação massiva que se formou nestas últimas 
três décadas. Santo Amaro, bairro antigo, em grande medida, serve 
de porta de entrada e de saída dos habitantes daquela região. 
(SEABRA, 2004, p. 300). 

 

Ocorrem grandes problemas quanto à ocupação desordenada nas áreas de 

mananciais. Esse problema reflete-se diretamente na população, ou em uma parcela 

dela, e as pessoas, por muitas vezes, não se dão conta do risco que correm. 

É fato inegável que as pessoas que ocupam as áreas de mananciais colocam 

em risco a saúde de milhares de pessoas. O indivíduo muitas vezes não tem a real 

dimensão daquilo que está fazendo, ou do mal que está proporcionando não só a 

ele, mas às outras centenas de milhares de pessoas. Mas, de quem é a 

responsabilidade por esse tipo de ocupação?  

Dois papéis devem ser considerados no processo de ocupação. O primeiro 

relaciona-se com o ocupante desse tipo de território e o outro, com quem deixa 

ocupar. De um lado, figura a necessidade de moradia. De outro, o direito de 

centenas de milhares de cidadãos de ter água em suas casas. Como compatibilizar 

essas duas necessidades? 

 



62 

A gestão da prefeita Luiza Erundina (1989-1992) inicia um programa 
com recursos próprios voltado para os mananciais na Prefeitura de 
São Paulo, mesclando duas posições: a busca da garantia do direito 
à moradia e à permanência de um grande número de famílias, 
reconhecendo a situação incontornável de ocupação; e a reversão do 
quadro de degradação ambiental urbanizando favelas, em prol da 
melhoria da qualidade da água nos mananciais. (SANTORO et al., 
2009, p. 50). 

 

O reconhecimento, por parte da prefeitura, de que não havia condições de 

retirar os moradores das áreas de mananciais (a melhor opção seria cuidar dessas 

áreas, de modo a evitar a continuidade da poluição da represa) foi um grande 

avanço. A expectativa de que a recuperação das áreas de proteção de mananciais 

seria positiva ganhou mais força com a entrada de outros parceiros:     

  

Inicialmente, as intervenções são de iniciativa municipal e 
posteriormente, com a criação do Programa Guarapiranga, 
articulando o Estado e o Município de São Paulo, passam a existir 
recursos tanto para o município como para o Estado, com 
financiamento do Bird (Banco Mundial) para sua execução, 
consistindo na urbanização e saneamento de 14 áreas na bacia do 
Guarapiranga. O financiamento do BIRD durou até 2000, e nesse 
período não foi interrompido o processo de urbanização e 
adensamento da região. (SANTORO et al., 2009, p. 50-51). 

 

Deve-se ressaltar que mesmo com a disponibilidade de recursos do Bird, as 

gestões seguintes, de Maluf e Pitta, não continuaram ou não mantiveram o projeto 

de recuperação dos mananciais da ex-prefeita Luiza Erundina. As favelas e áreas no 

entorno da represa deveriam passar por processo de urbanização. Assim, em 1997, 

Lei de Proteção de Mananciais de 1975 foi revista. (Lei Nº 9.866, de 28 de novembro 

de 1997 de São Paulo). Porém, mesmo com a nova legislação, o adensamento 

populacional da região continua crescendo.     

As margens da Represa Guarapiranga revelam alguns dos contrastes de São 

Paulo, como as moradias de luxo vizinhas de favelas e os clubes náuticos ao lado 

do lazer popular. A represa continua sendo utilizada para esportes náuticos, barcos 

à vela, lanchas, jet ski, e continua sendo considerada um paraíso dentro da cidade.    
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Mapa 2: Uso do solo no entorno da Represa Guarapiranga 

Município de São Paulo – 2003 

 

Fonte: MARTINS, 2008. 

 

Sobre as construções ali edificadas respeitassem algumas normas ambientais 

e modelos de construções específicos, estas pessoas estariam autorizadas a se 

estabelecerem nesses locais. 

Alguns indivíduos têm capital para investir e conservar a região, se assim 

quiserem. No entanto, os moradores mais pobres não têm condições para cumprir 

as normas ambientais e de construção das moradias,7 já que a maioria dos terrenos 

que estão adequados em relação à norma são extremamente caros e existem 

muitas imposições legais para a construção de uma casa no entorno da represa. 

Assim, muitas ocupações são irregulares, em áreas mais “instáveis”, como o Jardim 

Tapera.   

                                            

7  Este trabalho não pretende defender a ocupação das margens da represa, mas apenas considera os fatos 
atuais. 
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A pessoa que tem capital encontrará às margens das represas aspectos 

agradáveis à vista (belas paisagens), além de poder contar com seguranças 

particulares e outros tipos de modernidades que manterão a sensação de segurança 

em seu paraíso particular. Para esse sujeito se adequar à legislação é muito mais 

fácil do que para um indivíduo pobre. 

A Subprefeitura de M’Boi Mirim abriga bairros que refletem as peculiaridades 

descritas anteriormente. O Jardim Ângela e o Jardim Riviera são exemplos das 

diferenças existentes na região, apresentam formas de ocupação diferentes. A 

seguir, as características de cada um dos bairros são estudadas para analisar, de 

forma mais específica, o processo de ocupação e a forma como os bairros estão 

constituídos atualmente. São consideradas as características socioeconômicas de 

cada um, bem como a qualidade de vida de seus moradores. 

 

 2.2 Jardim Ângela  

 

O bairro do Jardim Ângela faz parte do Distrito do Jardim Ângela, que por sua 

vez se inclui na Subprefeitura de M’Boi Mirim, localizado na zona sul da cidade de 

São Paulo (Mapa 3). É de suma relevância destacar que o presente estudo trata do 

bairro e não do Distrito Jardim Ângela, já que ambos têm a mesma denominação.  

O bairro do Jardim Ângela está localizado próximo a Santo Amaro, nasceu 

com o crescimento exagerado deste último e acolheu seu excedente populacional 

(Tabela 2).  

Tabela 2: População, densidade demográfica e número de domicílios 

Unidade de Desenvolvimento Humano do Jardim Ângela – 1991-2000  

Indicador 1991 2000 

População total 18.280 29.651 

Densidade demográfica (hab/Km²)  7.825 12.692 

Domicílios 4.402 7.848 

Fonte: SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal do Trabalho, 2007. 
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O bairro apresenta apenas 2,30 Km² de área, segundo dados do Atlas do 

Trabalho e Desenvolvimento da cidade de São Paulo, e abriga quantidade 

grande de pessoas. Assim, a densidade demográfica está muito acima da 

apresentada pela região, já que a Subprefeitura de M’Boi Mirim possuía, em 2000,  

7.715 hab/Km². Destaca-se ainda que dos 130.958 domicílios da Subprefeitura de 

M’Boi Mirim, o bairro do Jardim Ângela abriga 7.848, número provavelmente já 

superado nos últimos anos. A Figura 1 mostra as áreas ocupadas no Jardim Ângela.   
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Mapa 3: Unidade de Desenvolvimento Humano do Jardim Ângela 

Município de São Paulo – 2007 

 

Fonte: SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal do Trabalho, 2007. 
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Figura 1: Imagem de satélite do Jardim Ângela 

 

Fonte: SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal do Trabalho, 2007. 

 

O Jardim Ângela em grande parte de sua história traz consigo a referência de 

bairro pobre, violento, cheio de viciados, criminosos, enfim, um bairro com sérios 

problemas. A pobreza é uma de suas características principais, apresentando níveis 

extremamente altos, principalmente na década de 1990. 

 

A renda per capita média da unidade espacial diminuiu 20,29%, 
passando de R$ 265,38 em 1991 para R$ 211,54 em 2000. A 
pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar 
per capita inferior a R$75,50, equivalente à metade do salário mínimo 
vigente em agosto de 2000) cresceu 25,63%, passando de 12,7% em 
1991 para 16,0% em 2000. A desigualdade diminuiu: o Índice de Gini 
passou de 0,44 em 1991 para 0,42 em 2000. (SÃO PAULO 
(Município). Secretaria Municipal do Trabalho, 2007, p. 5). 
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Desse modo, o bairro apresenta população com renda muito baixa, o que 

acarreta problemas básicos como alimentação inadequada. 

 

Tabela 3:  Cobertura dos serviços de distribuição de água, energia elétrica e 

coleta de lixo 

Unidade de Desenvolvimento Humano do Jardim Ângela – 1991-2000 

Em porcentagem 

Serviço 1991 2000 

Água encanada 99,7 99,6 

Energia elétrica 100,0 100,0 

Coleta de lixo¹ 89,7 96,1 

Fonte: SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal do Trabalho, 2007, p. 7. 
Nota: Somente domicílios urbanos. 

 

A Tabela 3 mostra números expressivos quanto à distribuição de serviços 

básicos no bairro. Todas as residências são beneficiadas por energia elétrica; em 

relação à água encanada, um pequeno porcentual ainda não dispõe desse serviço 

(0,4%); já no que diz respeito à coleta de lixo, o problema é um pouco mais grave, 

com déficit de 3,9% de domicílios não atendidos. Mas de maneira geral é relevante 

ressaltar que os serviços básicos são oferecidos.  

 

 2.2.1 Trabalho e moradia 

 

Na da década de 1960, quando o Jardim Ângela iniciou um forte processo de 

expansão, ocupando vastas áreas de proteção aos mananciais, alguns políticos 

viabilizavam ocupações dessas áreas em troca de votos. Todo o processo se 

acentuou quando a Lei de Proteção dos Mananciais foi criada, com forte 
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desvalorização dos terrenos. Contudo, as ocupações não mais pararam desde então 

e esta situação atualmente é irreversível.  

 

[...] as casas existentes [no Jardim Ângela] foram construídas 
segundo a lógica do possível e não da legislação e dos códigos de 
segurança. O tamanho dos cômodos, sua localização, o material 
utilizado, a ventilação, a insolação não garantem salubridade ou 
privacidade. As famílias são obrigadas a compartilhar espaços 
exíguos com múltiplas funções [...] o lazer fica restrito à parte externa 
da casa, se espaço existir; caso contrário, ruas vielas e passagens 
são utilizadas [...] existindo muita violência, as crianças ficam 
mantidas fechadas dentro de suas casas. Quando existem áreas 
coletivas, que são escassas, há uma forte competição por elas. 
Crianças jogam bola competindo com carros, motocicletas, bicicletas 
e pedestres. Roupas são secas em varais que atravessam ruas e 
vielas, dificultando a passagem das pessoas. Os espaços são 
exíguos e ficam piores com o adensamento provocado pela formação 
de novos grupos familiares: os jovens que formam famílias, com 
frequência, são obrigados a continuar morando com os pais, o que 
aumenta o congestionamento de moradias, a tensão familiar e as 
disputas dentro de famílias criam condições também para violência 
física. (SOUZA, 2003, p. 7). 

 

Apesar de a citação anterior tratar do Distrito do Jardim Ângela, as 

considerações nelas estabelecidas também podem ser feitas ao bairro, pois o atual 

bairro do Jardim Ângela sofreu o mesmo processo, sendo ele foco inicial deste 

adensamento populacional e residencial. Em contrapartida, as margens da Represa 

Guarapiranga (onde se localiza atualmente o Jardim Riviera) eram ocupadas por 

chacareiros que mantinham grandes propriedades em seu poder, o que contribuiu 

para a não ocupação da área. 

O adensamento populacional no Jardim Ângela deve ser destacado, pois o 

território continua sendo muito ocupado por duas frentes: a principal delas refere-se 

ao crescimento familiar e outra aos parentes ou imigrantes em busca de uma vida 

melhor. Assim, no primeiro caso, havendo espaço para construir, faz-se um 

“puxadinho” para o novo casal e seus filhos. Quando não existe espaço para uma 

nova construção, o novo casal e seus filhos são acolhidos na casa dos pais, 

aumentando gradativamente o número de moradores na mesma residência. Essa 
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situação repete-se várias vezes, já que na maioria das famílias não existe apenas 

um filho. 

Por não poder gastar muito, o imigrante procura um lugar bem barato para se 

instalar, na maioria das vezes com apenas um cômodo e banheiro (quando este 

existe de forma isolada, pois às vezes é dividido entre inúmeras famílias, como em 

um cortiço). Há casos em que os imigrantes acabam sustentando outras famílias. É 

com o dinheiro desse aluguel que, em muitas oportunidades, os donos das moradias 

conseguem sobreviver e ajudar os filhos a buscar novas oportunidades. 

A lógica desse bairro pode ser entendida a partir de outras variáveis, por 

exemplo, a questão da autoconstrução.8. Várias moradias, quando não geminadas, 

são construídas muito próximas umas das outras, deixando as ruas muito estreitas. 

As moradias são, na maioria das vezes, pequenas, abrigando número elevado de 

pessoas por casa, sendo que inúmeras dessas “casas” são do tipo “cortiço de 

periferia”, ou seja, uma casa principal com diversos cômodos, ou com outras casas 

menores nos fundos, o que gera uma renda extra para seu proprietário. Os cômodos 

são, em sua maioria, pequenos e mofam na época de chuvas. A Figura 2 mostra o 

adensamento de construções no bairro, cujo número de domicílios ampliou-se de 

4.402, em 1991, para 7.848, em 2000. (SÃO PAULO (Município). Secretaria 

Municipal do Trabalho, 2007). Esse crescimento é bastante alto e torna-se ainda 

mais representativo por se tratar de área de proteção de mananciais. 

Na Estrada do M’Boi Mirim concentra-se a rede de comércio local. Além de 

ser a mais importante saída do bairro para outros locais da cidade, é também onde 

existe a maior concentração de pessoas. O local serve como área de compra e 

venda dos ambulantes. Também concentra o comércio tradicional, como as lojas de 

móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, calçados, supermercados, lojinhas das 

mais variadas, bancos, etc. Talvez para inúmeras famílias esta avenida seja o 

“centro” ou o lugar que o substitui, já que os negócios também são fechados lá. 

                                            

8  Forma com que o trabalhador encontra para construir sua própria moradia. Para isso compra seu pequeno 
lote, material de construção e vai construindo aos poucos, especialmente nos finais de semana. Esse termo 
atualmente não é consensual, muitas vezes substituído por: assentamento urbano precário.   
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Existem centenas de pessoas que estão desempregadas no bairro.9 A relação 

entre a população de 14 a 69 anos e os empregos oferecidos chega a 0,23, número 

muito abaixo de outras localidades. Não existem no bairro vagas suficientes para 

essa população, apenas alguns conseguem se estabelecer no comércio local. As 

opções existentes são mínimas, restritas à prestação de serviços, principalmente 

para os mais velhos que tenham alguma profissão (pedreiros, encanadores, 

eletricistas, etc.). Além disso, alguns trabalham como autônomos.  

Os trabalhadores informais não têm liberdade suficiente para exercer suas 

atividades, existem territórios demarcados para cada um deles e às vezes pagam 

por um pequeno espaço, para que possam implantar ali a sua atividade. Não existe 

regulamentação sobre o uso das calçadas pelo trabalhador informal e muito menos 

sobre a obrigatoriedade de pagamento para ocupá-las. Também é interessante 

lembrar que nos semáforos não é qualquer criança ou outra pessoa que pode pedir 

esmola ou vender algum produto. Isso acontece em diversas partes da cidade, 

principalmente nas áreas centrais. Quem lucra com essa prática não são os órgãos 

do governo e muito menos a sociedade, mas exploradores dessa mão de obra já tão 

depauperada. 

As condições precárias, ou a falta de serviços, levam as pessoas a se 

integrarem a esse tipo de situação. Os motivos principais seriam a falta de emprego 

e a falta de perspectivas de um futuro melhor. Na verdade essas pessoas lutam para 

sobreviver, mas existem também aqueles que tentam caminhar por meio da 

legalidade, e esses não são poucos.  

A maioria das pessoas tem que se deslocar do bairro para buscar trabalho em 

outros locais, como Socorro, Santo Amaro, ou no centro, quando não vão para 

outras regiões da cidade. A questão do deslocamento em busca de emprego, ou 

ainda, o simples ato de ir e vir do trabalho, levam a considerar o transporte como 

elemento de vital importância para o bairro.  

 

                                            

9  Mais uma vez são utilizados dados do Distrito, porém, a validade dos mesmos deve ser consideradas por 
apresentarem números compatíveis a serem comparados com outras regiões.  
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 2.2.2 Transporte 

 

A questão das vias de ligação entre a região do M’Boi Mirim e o restante da 

cidade traz percalços à população dependente de transporte público e mesmo de 

automóveis particulares, já que as vias principais ficam sempre superlotadas,10 

causando prejuízos para todos os cidadãos que precisam passar por ali. As pessoas 

que dependem de transporte público contam atualmente com o terminal de ônibus 

do Jardim Ângela, que facilitou a locomoção da população. 

Mapa 4: Mapa viário da Região do M’Boi Mirim 

Município de São Paulo –2007 

 

Fonte: Mapa elaborado pelo autor. 

                                            

10  As vias são a Estrada do M'Boi Mirim, a Estrada da Baronesa e a ligação para a Estrada de Itapecerica. 
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Além da longa distância que separa a região do centro e de não haver vias 

expressas, outro problema que precisa ser resolvido é o da superlotação no 

transporte público, presente talvez em toda a cidade. O transporte público de 

qualidade poderia facilitar a vida da população, inclusive para a melhoria do meio 

ambiente, pois inúmeras pessoas que moram em bairros periféricos estão 

comprando veículos11 para se locomoverem até o trabalho. 

A situação é caótica na Estrada M’Boi Mirim há muitos anos. As filas de 

ônibus e carros parados todas as manhãs são constantes e, por conta disso, muitas 

pessoas descem dos ônibus e caminham pela avenida, na busca de uma alternativa 

para seu deslocamento.  

Para tentar solucionar o problema foi criado o corredor de ônibus que liga o 

terminal do Jardim Ângela ao bairro do Socorro, porém não houve solução. Pode-se 

dizer que apenas se “organizou a bagunça”, pois antes ônibus e lotações viviam em 

ziguezague pela avenida e, com a criação do corredor, não existe mais este 

problema, agora todos os ônibus ficam parados em fila! 

Algo que de fato foi muito positivo na administração da ex-prefeita Marta 

Suplicy, quando da implementação do corredor do terminal do Jardim Ângela e 

Guarapiranga, foi a legalização ou a regulamentação das vans e a retirada dos 

transportes clandestinos.12 Foi uma época bastante difícil, diversas vezes centenas 

de pessoas iam a pé para a região do Socorro por causa das greves de empresas, 

ou até mesmo de protestos de perueiros. Porém, o sacrifício compensou, já que 

atualmente não há mais perueiros clandestinos rodando pelas avenidas. Havia uma 

verdadeira guerra entre grupos de perueiros, com risco constante, pois não existia o 

mínimo de segurança para andar nas vans superlotadas e, em muitos casos, estas 

apresentavam péssimas condições de manutenção. Porém, não existiam ônibus 

suficientes para atender a toda a população.  

                                            

11  A compra do automóvel particular vem aumentando devido às facilidades de financiamento nos últimos 
anos. 

12  Vans e peruas e ônibus não legalizados.  
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Além disso, até o início deste século, os ônibus eram extremamente 

desconfortáveis, mal conservados e quebravam frequentemente, o que raramente 

ocorre na atualidade.  

Outra importante implementação foi o bilhete único, que possibilitou à 

população mais alternativas de deslocamento, com a possibilidade de usar mais de 

uma linha de ônibus para deslocar-se do local de origem para o destino. Outro 

benefício do bilhete único testemunhado foi a diminuição de assaltos, já que menos 

dinheiro circula nos ônibus. Em diversas oportunidades trocadores dos ônibus e 

perueiros armados “partiram para cima” dos assaltantes. Em um dos casos, na 

Estrada M’Boi Mirim, um jovem tentou assaltar a lotação que ia em direção ao 

Jardim Ângela, mas foi surpreendido pela agressividade do trocador e do motorista, 

que reagiram, tomaram a arma do rapaz e o espancaram até que ele desmaiasse, e 

o abandonaram à beira da avenida. 

Nos últimos anos tais cenas são raras, porém a superlotação e as 

caminhadas pela manhã não foram resolvidas. As gestões municipais pós-Marta 

Suplicy, até o ano passado (2009), não tomaram qualquer providência para resolver 

esses problemas. Em 1º de dezembro de 2009, a prefeitura lançou um projeto para 

tentar solucioná-los, o Projeto Monotrilho. 

 

Em uma grande virada no transporte coletivo de passageiros e com a 
meta de ampliar a capacidade do sistema na capital, o prefeito 
Gilberto Kassab anunciou nesta terça-feira (1º/12) o lançamento do 
Monotrilho Zona Sul. Estão sendo projetados 34 km de monotrilhos, 
nas áreas de maior necessidade da zona sul, atendendo a mais de 
1,5 milhão de passageiros. (PREFEITURA..., 2010).  

 

O projeto é uma aposta da prefeitura para melhorar a circulação de 

passageiros na ligação entre Santo Amaro e regiões próximas ao Jardim Ângela, já 

que pretende fazer a ligação com o terminal. 

 

A primeira etapa da malha ligará o Terminal Jardim Ângela e o 
Terminal Santo Amaro, no total de 11 km, seguindo o traçado 
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alternativo ao do atual corredor de ônibus da Estrada do M’Boi Mirim. 
A conclusão desse primeiro trecho está prevista para 2012. Em um 
segundo momento, o traçado seguirá até a Vila Olímpia, nas 
proximidades da Estação Vila Olímpia da CPTM. (PREFEITURA..., 
2010). 

 

A prefeitura parece, por meio da Secretaria de Transportes, estar realmente 

preocupada com a questão do transporte na região, o que se evidencia tanto pela 

relativa rapidez com que se pretende realizar tais obras, quanto pela escolha do 

meio de transporte. Porém, fica uma questão no ar, já que o metrô seria a melhor 

opção de transporte para uma região extremamente adensada, como defendem 

representantes regionais. 

 

O monotrilho, solução de transporte público proposta pela prefeitura 
de São Paulo em conjunto com o governo do Estado, não vai sair do 
papel, se depender dos moradores do M’Boi Mirim, zona sul da capital 
paulista. A Frente de Entidades Comunitárias de M’Boi Mirim e 
Adjacências (FECMA) condena a iniciativa, apresentada em 2009, 
que inclui uma ligação entre o Jardim Ângela e a Vila Olímpia e terá 
um percurso de 34,6 km a um custo de R$ 3,2 bilhões. (REDE..., 2010). 

   

A prefeitura é categórica ao afirmar que o metrô não está nos planos como 

projeto futuro para a região. 

 

"A zona sul é uma área onde não há planejamento de chegada do 
metrô até o Jardim Ângela. É uma área saturada de veículos e de 
ônibus, e o monotrilho, entre os vários modais, se encaixa melhor 
nessa área", resume o secretário municipal de transportes, 
Alexandre de Moraes. (REDE..., 2010). 

 

Existe a necessidade urgente de solução do problema, os moradores e 

usuários de transporte público continuam demonstrando sua insatisfação. Tal fato 

gerou, no início do ano (2010), um protesto dos mesmos cobrando atitudes do Poder 

Público. 
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A região do M’Boi Mirim sofre há anos com o trânsito caótico. No 
início de março, 400 pessoas, entre passageiros e moradores, 
bloquearam a estrada do M’Boi Mirim em protesto espontâneo contra 
as péssimas condições da via e do transporte local. Na época, por 
meio da assessoria de imprensa, a Subprefeitura de M’Boi Mirim 
informou à Rede Brasil Atual que as reivindicações da população 
foram encaminhadas à Secretaria de Transporte para que fossem 
tomadas providências. (REDE..., 2010). 

   

Providências foram tomadas, porém não resolveram os problemas do caótico 

trânsito na avenida. 

 

Dias depois, uma faixa adicional foi criada no corredor, sentido 
centro, das 6 às 8h. Visto como solução, a faixa reversível não deu 
certo, segundo os membros da Frente de Entidades. Moradores e 
usuários continuam reclamando do trânsito pesado e da lentidão na 
região. (REDE..., 2010).   

 

A solução mais coerente parece ser a duplicação da Avenida M’Boi Mirim, já 

que esta é uma proposta que a prefeitura aceita discutir e que também agrada aos 

moradores da região. 

 

Segundo a Frente de Entidades, uma obra que poderia amenizar o 
problema na região seria a duplicação da Av. M’Boi Mirim, prevista 
no Plano de Metas (2008/2012), mas que ainda não saiu do papel. A 
prefeitura diz que a obra está em fase de licitação. (REDE..., 2010). 

 

O que existe de concreto é a disposição da prefeitura em implementar o 

monotrilho na região e remodelar o Terminal do Jardim Ângela. 

 

O primeiro trecho a ser construído começa no novo Terminal 
Multimodal do Jardim Ângela, que substituirá o atual. O novo terminal 
terá capacidade para receber o monotrilho e suas áreas para 
manobra além de todas as linhas de ônibus que servem a região. Ele 
será associado a novos empreendimentos e terá acesso ao Hospital 
M’Boi Mirim. (PREFEITURA..., 2010). 
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É importante ressaltar que mesmo o Jardim Riviera e diversos outros bairros 

dependem muito da Estrada M’Boi Mirim, já que a outra opção para a população, 

especialmente do Jardim Riviera, seria a Estrada da Baronesa e Avenida 

Guarapiranga (Mapa 4). A Avenida Guarapiranga nada mais é do que a continuação 

da Estrada M’Boi Mirim e a Avenida da Baronesa, continuação da Avenida 

Guarapiranga. Dessa forma, aborda-se aqui o problema principal a ser resolvido, já 

que melhorando o trânsito na Estrada M’Boi Mirim consequentemente também 

melhorará o fluxo nas outras avenidas.  

 

 2.3 Jardim Riviera  

 

O Jardim Riviera está localizado às margens da Represa Guarapiranga, com 

área (somado o Jardim Tapera)13 de 11,10 Km.² Faz parte do Distrito do Jardim São 

Luiz, que por sua vez compõe a área de atuação da Subprefeitura de M' Boi Mirim, 

juntamente com o Distrito do Jardim Ângela (Mapa 5). 

O Jardim Riviera apresenta ruas largas, em determinado ponto do bairro, 

mais especificamente nas áreas mais próximas da represa, as ruas não são 

asfaltadas e existe uma composição de construções mais sofisticadas em meio de 

vastos terrenos bem arborizados. O bairro é ocupado por pessoas com poder 

aquisitivo acima da média da região do M’Boi Mirim. A Figura 2 mostra a imagem de 

satélite do bairro e das áreas ocupadas.  

O Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da cidade de São Paulo  

apresenta algumas informações sobre a realidade demográfica do Jardim 

Riviera/Jardim Tapera: 

 

                                            

13  O Atlas do Trabalho e Desenvolvimento da cidade de São Paulo trabalha apenas com bairros que 
contenham mais de 16.000 habitantes (a não ser em casos extremos), assim, algumas considerações sobre o 
Jardim Riviera sofrem influência dessa metodologia. 
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No período 1991-2000, a população da unidade espacial teve uma 
taxa média de crescimento anual de 2,72%, passando de 17.382 em 
1991 para 22.076 em 2000.  
Em 2000, a população da unidade espacial representava 0,21% da 
população do Município de São Paulo. (SÃO PAULO (Município). 
Secretaria Municipal do Trabalho, 2007, p. 8). 

 

O crescimento na década de 1990 não assustaria se não se tratasse de uma 

Área de Proteção aos Mananciais. De fato, no período, a taxa de crescimento médio 

anual foi de 4,9%, e a população de 1.761 habitantes, em 1991, aumentou para 

2.702, em 2000. Deve-se considerar, nesse contexto, que a parte mais extrema da 

península onde se localiza o Jardim Riviera é muito menos adensada que as demais 

áreas do bairro. 
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Mapa 5: Unidade de Desenvolvimento Humano do Jardim Riviera e Jardim 

Tapera 

Município de São Paulo – 2007 

 

Fonte: SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal do Trabalho, 2007. 
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Figura 2: Imagem de satélite do Jardim Riviera14 e Jardim Tapera 

Município de São Paulo – 2007 

 

Fonte: SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal do Trabalho, 2007. 

 

A Figura 2 mostra que o Jardim Riviera não é um território densamente 

ocupado. É um bairro diferenciado dos demais da região.  

 

Com o formato de uma península, a Riviera é um oásis ao qual se 
chega depois de percorrida toda a Avenida Guarapiranga, que 
atravessa os distritos de Jardim Ângela e Jardim São Luís. Tem 
apenas uma via de acesso, vigiada por uma guarita. Seguranças 
particulares, bancados pela associação de moradores, fazem ronda 
dia e noite e garantem atualmente o sossego. ”Há dez anos, minha 
casa foi assaltada quatro vezes”, conta o publicitário Carlos 
Alexandre Sampaio, morador do bairro desde 1981. ”Mas em que 
outro local eu poderia pilotar meu jet ski ou praticar wakeboard antes 
de sair para o trabalho? (ICASSATI, 2010). 

  

                                            

14  O Jardim Riviera é composto basicamente pela península na represa, sendo esta a área a ser estudada.   
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Uma característica particular do Jardim Riviera é que este é formado por uma 

península às margens da Represa de Guarapiranga, que por sua vez é um atrativo 

de lazer para pessoas de classe média alta e rica. Essa configuração acabou por 

atrair uma população mais abastada financeiramente e que pudesse construir suas 

residências respeitando a Lei de Proteção aos Mananciais. É importante ressalvar 

que essa lei permite construções, como já discutido anteriormente. 

 

O bairro da Riviera Paulista é um dos exemplos de ocupações que 
convivem bem com o meio ambiente. Em suas ruas e ladeiras de 
terra e pedregulho, cercadas por árvores que ultrapassam os 20 
metros de altura, é possível ouvir o canto de pássaros ou o trotar de 
cavalos. (ICASSATI, 2010). 

 

É relevante citar que o bairro abriga também pessoas com menor poder 

aquisitivo. Elas estão assentadas em locais mais adensados no braço da península 

que a une ao restante da Subprefeitura. São casas mais simples que ainda 

preservam quintais, como nas casas do interior. A partir da Tabela 4 pode-se 

examinar este território para compreendê-lo melhor.  

 

Tabela 4: Índice de Desenvolvimento Humano 

Unidade de Desenvolvimento Humano do Jardim Riviera/Jardim Tapera – 1991-

2000 

Índice de Desenvolvimento Humano 1991 2000 

Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal 

0,772 0,787 

IDHM Educação 0,845 0,868 

IDHM Longevidade 0,707 0,758 

IDHM Renda 0,764 0,737 

Fonte: SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal do Trabalho, 2007, p. 8. 

 

De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, houve um 

crescimento qualitativo de 1991 a 2000 nos indicadores de educação e longevidade. 
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Porém, o indicador de renda decresceu (Gráfico 2). No período 1991-2000, o Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) da unidade espacial cresceu 

1,94%, passando de 0,772, em 1991, para 0,787, em 2000. A dimensão que mais 

contribuiu para esse crescimento foi a longevidade, com 108,5%, seguida pela 

Educação, com 48,9%. Já a Renda diminuiu 57,4% no período. 

 

Gráfico 2: Contribuição para o crescimento do IDH-M, segundo indicadores 

Unidade de Desenvolvimento Humano do Jardim Riviera/Jardim Tapera – 1991-

2000    

 

Fonte: SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal do Trabalho, 2007, p. 8. 

 

A renda é o fator preponderante para formação do IDH, porém, nesta análise 

são considerados também os dados do Jardim Tapera, o que prejudica a análise 

real do Jardim Riviera.  

 

Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal da 
unidade espacial é 0,787. Segundo a classificação do PNUD, a 
unidade espacial está entre as regiões consideradas de médio 
desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). 
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Em relação às outras Unidades de Desenvolvimento Humano do 
município de São Paulo, a unidade espacial apresenta uma situação 
ruim: ocupa a 333ª posição, sendo que 332 Unidades de 
Desenvolvimento Humano (73,1%) estão em situação melhor e 121 
Unidades de Desenvolvimento Humano (26,7%) estão em situação 
pior ou igual. (ICASSATI, 2010). 

 

Assim, os dados apresentados são fortemente influenciados pelo Jardim 

Tapera, local de maior concentração de pessoas e domicílios da UDH. Não fossem 

os limites da metodologia aplicada na elaboração do Atlas do Trabalho e 

Desenvolvimento da Cidade de São Paulo, os dados ficariam mais próximos da 

realidade, ou seja, seria possível verificar que o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal no extremo da península do Jardim Riviera é mais elevado, portanto, não 

seria considerado ruim em relação às outras unidades espaciais. 

A partir da Tabela 5 pode-se avaliar o forte impacto da inclusão de pessoas 

de baixo poder aquisitivo na unidade espacial. 

 

Tabela 5 – Renda per capita (mensal), proporção de pobres e Índice de Gini 

Unidade de Desenvolvimento Humano do Jardim Riviera/Jardim Tapera – 1991-

2000 

Variáveis 1991 2000 

Renda per capita média (R$ de 2000) 378,4 323,1 

Proporção de pobres (%) 7,0 11,9 

Índice de Gini   0,49 0,50 

Fonte: SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal do Trabalho, 2007, p. 5. 

 

De acordo com esses dados, existe relação direta entre o crescimento da 

proporção de pobres e o aumento populacional, ou seja, a ocupação da região por 

pessoas pobres, principalmente no Jardim Tapera, reduziu os índices de renda na 

década de 1990. 
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A renda per capita média da unidade espacial diminuiu 14,62%, 
passando de R$ 378, em 1991, para R$ 323,11, em 2000. A pobreza 
(medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita 
inferior a R$ 75,50, equivalente à metade do salário mínimo vigente 
em agosto de 2000) cresceu 69,18%, passando de 7,0%, em 1991, 
para 11,9%, em 2000. A desigualdade cresceu: o Índice de Gini 
passou de 0,49, em 1991, para 0,50, em 2000.  (SÃO PAULO 
(Município). Secretaria Municipal do Trabalho, 2007, p. 5). 

 

O grande diferencial é que no Jardim Riviera algumas construções 

correspondem a unidades unifamiliares de médio padrão, que apresentam quintais e 

algumas plantações de hortaliças (alface, couve, cenoura, cebola, etc.), ou seja, são 

pessoas tipicamente de cidades interioranas dentro de uma grande cidade. 

Adicionalmente, quase toda a população residente nessa unidade espacial 

tem acesso aos serviços públicos básicos (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Cobertura dos serviços de distribuição de água, energia elétrica e 

coleta de lixo 

Unidade de Desenvolvimento Humano do Jardim Riviera/Jardim Tapera – 1991-

2000 

Em porcentagem 

 

Serviço 1991 2000 

Água encanada 99,9 99,6 

Energia elétrica 100,0 99,9 

Coleta de lixo (1) 99,2 98,5 

Fonte: SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal do Trabalho, 2007, p. 4. 

(1) Somente domicílios urbanos. 

 

Assim, os serviços básicos são oferecidos de forma bastante satisfatória na 

UDH do Jardim Riviera/Jardim Tapera, apesar do pequeno decréscimo na cobertura 
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de 1991 para 2000, devido à expansão da ocupação. É relevante ainda considerar 

que se existem domicílios sem algum desses serviços básicos, muito provavelmente 

os mesmos não foram construídos de acordo com a legislação vigente, ou seja, são 

construções ilegais. Tal fato confirmaria que a ocupação da região na década de 

1990 por um contingente populacional pobre levou à redução de vários indicadores. 

Constitui bom exemplo disso a energia elétrica, que em 1991 tinha cobertura de 

100,0% da Unidade Espacial e em 2000 reduziu-se para 99,9%. 

Os dados que se referem ao acesso aos bens de consumo mostram o forte 

avanço que ocorreu neste setor entre 1991 e 2000. Considerando os bens 

analisados, somente o consumo de computador não variou, uma vez que esse bem 

popularizou-se principalmente após 1995. A televisão e a geladeira ganharam ainda 

mais importância com o decorrer da década de 1990 e somente o telefone15 teve 

avanço discreto, porém não deixou de crescer. É importante ressaltar que mesmo os 

pobres têm acesso a bens básicos como os citados.     

 

Tabela 7: Acesso a bens de consumo 

Unidade de Desenvolvimento Humano do Jardim Riviera/Jardim Tapera – 1991-

2000.  

Em porcentagem 

Bens de consumo 1991 2000 

Geladeira 92,1 97,6 

Televisão 92,0 97,5 

Telefone 14,1 14,7 

Computador ND 14,7 

Fonte: SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal do Trabalho, 2007, p. 7. 

ND=não disponível. 

 

                                            

15  É bom ressaltar que ainda não havia se difundido a telefonia móvel, trata-se, portanto, de telefonia fixa, que 
era muito cara. 
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 2.3.1 Amenidades às margens da Guarapiranga  

Com a construção da Represa Guarapiranga no início do século passado, 

formou-se uma área muito agradável para população paulistana, um verdadeiro 

oásis na cidade, que viria a proporcionar momentos de tranquilidade e sossego nos 

finais de semana.       

 

A Riviera Paulista, assim denominada por alusão aos locais 
aprazíveis comuns na Europa que são circundados por água, atraía 
pessoas próximas à cidade de São Paulo enchendo a orla local, num 
movimento interminável de transeuntes a observar o vai-e-vem dos 
barcos a vela ou o avião anfíbio, denominado Seabee, que fazia vôos 
turísticos sobre a Represa do Guarapiranga, formando filas no píer, 
uma plataforma improvisada para o hidroavião atracar a cada vôo e o 
turista desembarcar em local mais próximo à margem da represa. 
Belezas registradas nas mentes fotográficas das crianças e que 
jamais se apagam. (FATORELLI, 2010). 

 

 

Atualmente, a orla da represa ainda é utilizada como área de lazer, apresenta 

clima ameno, sendo este um diferencial para os visitantes e frequentadores da 

Riviera. Esta característica especial se dá pela presença da represa e da área verde 

no seu entorno. Há, ainda, outras opções de lazer, como o Parque Ecológico da 

Guarapiranga (Figura 3).   

 

Com trilhas, quadras poliesportivas, dois campos de futebol, lago, 
brinquedoteca e um belíssimo viveiro do qual saiu boa parte de suas 
379 000 mudas plantadas, o Parque Ecológico do Guarapiranga é 
outro atrativo da região. Cerca de 50 espécies de aves, mamíferos e 
répteis vivem na área. (ICASSATI, 2010). 
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Figura 3: Parque Ecológico da Guarapiranga e Áreas de Interesse Ambiental no 

entorno da Represa Guarapiranga 

 

Fonte: SÃO PAULO (Município), 2007.  

 

As amenidades tornaram-se os principais atrativos para que pessoas de 

classe média alta ou rica ocupassem o Jardim Riviera, já que, quanto ao aspecto da 

segurança, o bairro é semelhante aos demais da cidade, ou seja, depende do 

quanto os moradores podem pagar por ela. É evidente que lá também existem 

assaltos e traficantes, mas o aspecto vinculado à qualidade de vida pela presença 

da represa dá o diferencial do Jardim Riviera (em que pese o sistema de segurança 

mantido por seus moradores).  
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Outro aspecto relevante é que o Jardim Riviera localiza-se nas proximidades 

de bairros populares, então, existe à disposição de seus moradores uma grande 

oferta de mão de obra barata para cuidar de suas habitações. 

 

Não há prédios, e as residências mais se parecem com sítios e 
casas de veraneio. Na garagem de muitas delas, é comum barcos ou 
jet-skis dividirem espaço com automóveis. "Há imóveis de até nove 
dormitórios à venda por 1,7 milhão de reais", diz o corretor João 
Fernandes Colliers Filho. ”Uma construção nesse padrão vale três 
vezes mais em bairros como o Morumbi.” O preço médio do metro 
quadrado ali é 200 reais, que varia conforme a distância em relação 
à represa e a topografia do terreno. No bairro da Riviera Paulista, 
sítios e casas de veraneio chegam a custar 1,7 milhão de reais: ali 
funciona o Tempo Wind Clube, um dos redutos de adeptos dos 
esportes de vela. (ICASSATI, 2010). 

 

A infraestrutura local é outro diferencial do bairro, que possui todo esse 

aparato montado. Evidentemente existem exceções, como relatado anteriormente. 

 

Figura 4: Mansão na Riviera Paulista e vista da represa a partir dessa mansão 
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Fonte: RIVIERA..., 2010. 

 

As fotos acima exemplificam as construções da Riviera Paulista e o anúncio 

de uma imobiliária informa:  

 

Uma das top mansões, mais linda e bem construída da Riviera 
paulista num terreno de 6.600 m², e da bacia de Guarapiranga; com 
área útil de construção de 590m², vista panorâmica de vários lados, 
jardim planejado, orquidário, garagens para vários carros, totalmente 
arborizada. Oferta R$999.998,00! veja e venha viver mais tempo, 
sem poluição. Conforto, luxo, paz, paisagem das velas dos barcos, e 
o barulho do silêncio e dos pássaros, e do ecossistema, e dos 
ventos! (RIVIERA..., 2010). 

 

Outros imóveis com padrão parecido podem ser observados nas fotos a 

seguir. 
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Figura 5: Imagens do Jardim Riviera 
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Fonte: RIVIERA..., 2010. 

 

Há ainda clubes como o Tempo Wind Clube (Figura 6). 
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Figura 6: Vista de píer e guarderia de velas 

 

 

Fonte: O CLUBE, 2010. 
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Não existe outro lugar na cidade onde se tenha no quintal de casa uma 

represa para andar de barco ou de jet ski, ou onde se possa admirar a belíssima 

paisagem pela manhã ou pela tarde depois de um dia estafante de trabalho.  

A busca por tranquilidade, mesmo que se tenha que pagar um alto preço por 

ela, tem levado pessoas de poder aquisitivo mais elevado a buscar locais como o 

Jardim Riviera ou áreas afastadas dos grandes centros. 

 

Mesmo quem não é dono de um quintal com vista para a água verde-
escura da represa pode navegar e aprender a velejar nas escolas de 
iatismo ou associar-se a alguma agremiação esportiva com sede na 
região. Não é raro ver o campeão olímpico Robert Scheidt singrando 
a Guarapiranga, enquanto crianças e famílias tomam as primeiras 
aulas de vela na Pera Náutica, que cobra 415 reais pelo curso de 
doze horas. No Tempo Wind Clube, um dos mais tradicionais, 
aprendem-se windsurf, wakeboard e kitesurf, modalidade em que o 
esportista se desloca sobre uma prancha, preso a um 
miniparaquedas, em cursos a partir de 400 reais (quatro horas de 
aula). Por bem menos (45 reais), o visitante pode aproveitar por um 
dia a infraestrutura do clube, com piscina, playground, lanchonete, loja 
de artigos esportivos, estacionamento e um imenso gramado à beira 
da represa. É dali que o comerciante Dario Maluf Mattar costuma 
comandar, por radiocontrole, seu barquinho de pouco mais de 1,5 
metro de altura durante as regatas promovidas pela Associação 
Paulista de Veleiros Radiocontrolados. “Desde meus 12 anos venho 
aqui ao menos duas vezes por mês”, afirma Mattar, que mora na Vila 
Olímpia e também veleja na Guarapiranga. Moradora da Lapa, a 
professora de tênis Elaine Freixeda pratica windsurf há três anos: “Já 
avistei até lontra enquanto velejava”. (RIVIERA..., 2010). 

 

É de se considerar que, quem vive no Jardim Riviera quer manter o local 

conservado, já que é importante cuidar das áreas verdes restantes e da própria 

represa. Esse é um dos motivos, além das questões ambientais, que tornam as 

ações governamentais tão relevantes nesse território. 

 

Apesar de 800.000 moradores residirem na área da bacia, a maior 
parte de forma ilegal, 37% da Guarapiranga permanece preservada. 
A Cetesb faz a medição semanal da qualidade da água em 13 pontos 
da represa. (ICASSATI, 2010). 
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A represa tem como importante função o abastecimento de água para a 

população da cidade e consequentemente torna-se muito interessante a 

conservação das últimas partes de vegetação que compõem o entorno dela, e o 

bairro do Jardim Riviera talvez seja um exemplo de harmonia entre ocupação do 

entorno da represa e a conservação de suas margens. 

Nesse contexto, é inevitável comparar as disparidades existentes entre o 

Jardim Riviera e os bairros vizinhos, mesmo que mais distantes, como o Jardim 

Ângela, dadas as diferenças das formas de ocupação. Devido a essas 

características, o Jardim Riviera não é considerado um “bairro periférico”, e sim um 

“bairro de classe média alta e/ou rica”. Assim, as razões pelas quais não se 

considera um bairro como periférico justificam-se na lógica capitalista, ou seja, as 

formas como a sociedade se apropria do solo urbano através da renda. Quem tem 

mais renda tem o poder de se apropriar de áreas e imóveis de maior valor.  

Autores, pesquisadores, a mídia e até mesmo o senso comum consideram 

um bairro periférico fundamentados nas condições socioeconômicas, culturais e de 

modo de vida de sua população e não propriamente com base na distância e na sua 

localização em relação ao centro. 

Assim, é imprescindível considerar que, apesar de o Jardim Riviera estar 

localizado em área distante do centro da cidade, ele não é caracterizado como bairro 

periférico, pois é um enclave da riqueza em um contexto de pobreza, como, no 

sentido inverso, a favela do Paraisópolis é um enclave de pobreza (a expressão da 

periferia) em um contexto de riqueza 

A existência, na periferia da zona sul da cidade de São Paulo, de um bairro 

que se destaca por se assemelhar aos modelos urbanos considerados centrais tem 

importância quando se analisa o conceito de periferia urbana. O fato de o Jardim 

Riviera estar nas bordas da cidade não tirou dele a configuração de bairro 

diferenciado, mas acabou por exemplificar como as formas genéricas de 

classificação das periferias são inadequadas. Essas análises e observações sobre 

os bairros do Jardim Ângela e sobre o Jardim Riviera levam a repensar a lógica 

periférica e, consequentemente, a tentar entender como se configuram as periferias 

ou o que são atualmente as periferias. Algumas dessas indagações surgiram no 
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trânsito pelos bairros e em alguns trabalhos desenvolvidos neles, além da própria 

observação da paisagem.    

 

2.4 Cultura, educação e lazer  

 

As questões de cultura, educação e lazer de certa maneira representam a 

problemática dos bairros do Jardim Ângela e do Jardim Riviera, ou melhor, 

representam uma parcela de relações relevantes para a configuração das periferias 

da cidade de São Paulo.  

Tais questões são apresentadas como tentativa de melhor entendimento dos 

bairros descritos. A partir das falas subsequentes, tenta-se entender de maneira 

mais clara as relações dos estudantes com a periferia e suas visões, além de 

algumas questões referentes a cultura nesses espaços. Quanto ao lazer, será 

tratado de forma mais abrangente o Jardim Ângela, pois no Jardim Riviera as 

configurações são diferentes, como exposto anteriormente.  

 

2.4.1 Lazer  

 

As formas de lazer oferecidas pelo Poder Público são raras, porém existem. 

Algumas atividades são desenvolvidas nas ruas, tais como: jogar bola e empinar 

pipas. O problema não são as atividades feitas para divertimento e sim o risco que 

oferecem, uma vez que as pipas, na maioria das vezes, contêm cerol, e as pessoas 

que estão em volta podem se machucar ou mesmo de perder a vida (especialmente 

os motoqueiros). Além disso, a pessoa que empina a pipa expõe-se a risco 

constante de levar um choque, já que, na maioria das vezes, estão perto de redes 

elétricas. O jogar bola, atividade tão recomendada e simplória, pode levar em certas 

ocasiões a atropelamentos, já que os espaços utilizados são as ruas. a análise de 

outras atividades que as crianças praticam nas ruas levaria sempre ao mesmo 
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ponto. Não existe espaço físico para que crianças e adolescentes façam atividades 

em suas casas, dessa forma, utilizam o espaço livre que existe, a rua. 

Os jovens do Jardim Ângela contam com uma quadra para o lazer, que se 

localiza a 5 minutos do Terminal do Jardim Ângela (caminhando), e existe por parte 

da juventude uma apropriação deste local de diversão. Os jovens, tentando 

demonstrar que dominam aquele pequeno território, desprezam o portão de entrada 

da quadra, pois fizeram seu próprio espaço de acesso: cortaram a grade que 

circunda a quadra, perto do meio dela, e abriram uma “porta” triangular, que é por 

onde entram e saem. Raríssimas vezes alguém passa pelo portão, a alguns metros 

dessa entrada improvisada, e parece que os jovens têm certo prazer de utilizar a 

passagem que abriram. O portão comum poderia ser facilmente arrombado, e os 

jovens não teriam dificuldade para entrar por ele, se assim o quisessem.   

Em uma das visitas ao bairro, o jovem X, que estava na biblioteca que fica ao 

lado da quadra, indagado sobre o motivo por não usar o portão, disse que não sabia, 

que achava que era mais próximo de onde todos vinham, mais próximo da rua 

talvez. Outro jovem que ouvia a conversa interrompeu e disse que, no início, o 

portão, ficava fechado durante a noite e os jovens queriam jogar à vontade, por isso 

fizeram sua própria entrada. Daquele momento em diante ninguém mais tentou 

fechar a quadra, e todos se acostumaram com a “nova entrada”.X contou alguns 

episódios que viveu na infância. Segundo ele, naquela época o Jardim Ângela ainda 

era muito discriminado e que a vida era muito mais difícil. Comentou que pessoas de 

outros bairros traziam bola para jogar na quadra do Jardim Ângela, porém, saíam 

dela quando os jovens do bairro chegavam. Outras vezes, quando não tinham 

desculpa rápida para deixarem a quadra, não permitiam que os jovens do bairro 

brincassem. Segundo X, “era muito ruim”, pois os jovens do bairro não tinham uma 

bola boa e ficavam “doidos” para jogar com aquela (bola com aspecto de nova) que 

os garotos de outros bairros traziam. Porém, sempre que chegava a vez de os 

jovens do Jardim Ângela jogarem, os donos da bola iam embora, “era revoltante”, 

nas palavras de X. 

X comentou que hoje em dia é diferente e todos jogam juntos, basta que cada 

time espere sua vez. Existe mais companheirismo e  os jovens de outros bairros não 
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veem as pessoas do Jardim Ângela só como malandros, como era antigamente, 

agora está tudo melhor, está mais tranquilo. 

Ao lado da quadra há um telecentro e uma pequena biblioteca. Nessa espécie 

de lan house, os jovens da comunidade podem usar os computadores sem pagar 

nada. O telecentro está vinculado à Subprefeitura de M’Boi Mirim e sua biblioteca 

conta com um acervo de aproximadamente 3.300 livros, porém, não aceita doações, 

de modo que todo o acervo vem da prefeitura. Uma das responsáveis por zelar pelo 

local relatou que cada vez mais jovens procuram o telecentro para fazer pesquisas 

escolares e para estudar para concursos públicos. Esse é um dos exemplos de bom 

investimento público em comunidades como a do Jardim Ângela.           

Atualmente, algumas escolas públicas ficam abertas nos finais de semana.16 

Para crianças e jovens talvez seja uma boa opção de lazer. Porém, muitas escolas 

não têm estrutura para atender muita gente, exceção feita às atividades 

programadas e monitoradas, o que acontece somente em algumas delas. 

Um dos principais exemplos são os Centros Educacionais Unificados (CEUs), 

que têm estrutura mais propícia para receber pessoas de todas as idades para 

eventos nos finais de semana, tanto para praticar esportes como para ensaiar  

danças. Cada vez mais os moradores do bairro estão se apropriando desses 

espaços, porém, não existe um CEU no Jardim Ângela. Uma unidade foi construída 

em bairro próximo após o envolvimento das comunidades para solicitação de 

melhorias na região, conforme descreve-se a seguir. 

 

Os moradores do Jardim Ângela foram motivados a recorrer à Justiça 
por uma sentença inédita em ação civil pública – a primeira de que 
se tem notícia contra a Prefeitura por 'não cumprimento de suas 
obrigações' – movida em 2000 pelo Centro de Direitos Humanos e 
Educação Popular de Campo Limpo (CDHEP). O CDHEP entrou com 
a ação em nome dos moradores de cinco bairros da área do Capão 
Redondo, vizinho ao Jardim Ângela, depois de identificar a falta de 
programas socioeducativos para crianças e jovens da região. 

                                            

16 Exemplo disso é o Programa Escola da Família, do governo do Estado, ou ainda o Recreio nas Férias, da 
prefeitura, com atividades no recesso de julho e férias de janeiro. Deve-se considerar também que a maioria 
das quadras escolares fica aberta para a comunidade, mesmo sem autorização do órgão competente. 
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O conteúdo da ação foi escrito com base em um dossiê elaborado 
pelos próprios moradores, inclusive crianças e adolescentes, 
mostrando a ausência de equipamentos públicos. Um abaixo-
assinado com 2 mil assinaturas foi anexado ao processo. Em 2005, a 
Vara da Infância e Juventude de Santo Amaro condenou a Prefeitura 
'a implementar programa que ofereça às crianças e adolescentes 
residentes nos bairros de Parque Independência, Jardim Guarujá, 
Chácara Vila Clélia, Parque Rondon e Jardim São Bento 
atendimento, orientação e apoio sociofamiliar e comunitário e 
atividades esportivas, culturais e de profissionalização, no prazo de 
180 dias’ [...] sob pena de pagar multa diária de R$ 10 mil. 
Meses depois, o governo municipal iniciou a construção do Centro 
Educacional Unificado (CEU) Feitiço da Vila, no Jardim 
Independência, inaugurado no ano passado para mais de 2 mil 
crianças. 'Foi uma vitória de todos e demonstra como moradores 
podem unir-se, organizar-se e conquistar melhorias para os seus 
bairros', diz Nelly Boonen, coordenadora do CDHEP, que desde 
então é convidada a apresentar a iniciativa em fóruns mundiais de 
direitos humanos. (MINISTÉRIO..., 2008). 

 

Esse é um exemplo de como a sociedade pode transformar seus espaços 

quando está bem organizada. Importante deixar claro que apenas essa ação não 

resolveu o problema da falta de espaço e de atividades de lazer no Jardim Ângela e 

adjacências, mas o amenizou.  

Os moradores do Jardim Ângela buscam lazer também na Represa 

Guarapiranga, onde praticam algum esporte, o que não exige grandes gastos. Os 

amigos se reúnem, jogam futebol, tomam banho na represa e fazem churrasco. 

Outra opção são os shopping centers da região, frequentados pelos mais jovens. 

Não é difícil encontrá-los no Shopping Fiesta (bairro do Socorro) ou no SP Market 

(Avenida das Nações Unidas, sentido Interlagos), especialmente no primeiro. 

Em 2002 o cinema foi inaugurado no Shopping Fiesta, com preços populares 

às quartas-feiras (na época, R$ 2,00). Nessas ocasiões, as filas para o cinema eram 

imensas, e muitos adolescentes que lá se encontravam usavam uniforme escolar. 

Ou seja, muitos jovens “cabulavam” aulas e iam para o cinema. Em diversas 

oportunidades mães e parentes procuravam (e encontravam) os jovens faltosos no 

cinema, na praça de alimentação ou nos corredores do shopping, onde aguardavam 

o horário de final das aulas para voltarem para casa. Esses jovens muitas vezes 

voltavam a pé para casa, pois não tinham dinheiro para pagar a condução.  



99 

Os contratempos encontrados pelos jovens do Jardim Ângela ou das 

periferias às vezes são solucionados por iniciativas próprias.     

 

Os jovens da periferia paulistana não têm o privilégio de evitar o 
transporte público ou as ruas congestionadas por onde têm que 
passar para trabalhar ou nas quais alguns deles trabalham. Eles 
compartilham, contudo, com os jovens da classe alta alguns dos 
sinais de uma cultura jovem globalizada – especialmente no que se 
refere a roupas. Apesar disso, geralmente eles se reúnem não em 
shoppings da classe alta, mas em espaços da própria periferia 
(inclusive shoppings), participam de algumas subculturas (punk, 
skinhead) e apreciam alguns estilos de música e dança 
(especialmente funk) que não são necessariamente compartilhados 
pela classe média. Além disso, eles vivenciam violência e assédio no 
seu uso da cidade e em seus bairros. Em seus concertos musicais, 
temas como os abusos da polícia, homicídios e desrespeito são 
constantes para os jovens das classes trabalhadoras, a experiência 
da cidade é de injustiça e não de privilégio. (CALDEIRA, 2000, p. 
323). 

 

Algumas questões mencionadas anteriormente precisam ser reordenadas, 

especialmente quanto ao funk. Os jovens de classe média atualmente compartilham 

o gosto pelo mesmo, inclusive financiando bailes e concursos deste tipo musical. 

Outra questão que merece ser abordada é a dos encontros, os jovens da periferia de 

fato não realizam suas atividades em shoppings da classe alta (os shoppings aqui 

citados não possuem essa característica). Porém, devem ser considerados os 

diversos encontros realizados na cidade, inclusive nas áreas centrais, onde os 

jovens da periferia demonstram a cada encontro estarem inseridos na 

cultura/diversão da cidade, e em algumas vezes já ditam as tendências, os ritmos a 

serem seguidos, literalmente estão lançando moda. Um bom exemplo pode ser 

notado na Virada Cultural, realizada pelos governos municipal e estadual na cidade 

de São Paulo, onde cada vez mais jovens da periferia se envolvem e mostram um 

pouco do que está sendo desenvolvido em suas respectivas regiões.      

Para se inserirem de alguma forma na sociedade, ou melhor, no mundo 

globalizado, os jovens das periferias (especialmente os pobres) utilizam de variados 

recursos. O mais interessante é a formação de “tribos”, com a criação de um estilo 

próprio, de modo que não tenham de seguir regras preestabelecidas ou modismos. 
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Em questões mais gerais o mercado impõe outras necessidades, como o uso de 

celulares, roupas ou outro apetrecho. De maneira geral, existe um estilo paralelo 

criado pelos jovens da periferia. 

Na região do M’Boi Mirim, os encontros entre jovens geralmente ocorrem no 

Clube da Turma,17 que propicia atividades diversificadas e a oportunidade de 

encontros diários. Os jovens se comunicam e têm oportunidade de se inserirem em 

atividades culturais, especialmente música, dança e esportes. O Clube da Turma 

atende uma faixa etária variada, proporcionando ao máximo de pessoas a 

oportunidade de acesso a cultura e lazer.  

O Clube da Turma do M’Boi Mirim constitui, assim, excelente exemplo de 

atendimento às comunidades mais afastadas das regiões centrais, ou comunidades 

mais pobres, inserindo-as em atividades fundamentais para o crescimento e 

enriquecimento do ser humano. 

Além do Clube da Turma, outro exemplo interessante de lazer na região são 

os bailes realizados em casas noturnas.18 Outra maneira de diversão (levada a sério 

em muitas oportunidades) é a formação de grupos de dança, especialmente hip-hop, 

tornando-se referências em algumas oportunidades, como na Virada Cultural.   

Apesar das dificuldades de acesso ao lazer pelos jovens do Jardim Ângela e 

de outras periferias, esses são transformadores do lugar onde vivem e também um 

grande exemplo de inserção no mundo globalizado. Além disso, com pequenas 

atitudes consegue-se modificar a visão “negativa” que se tem das comunidades mais 

distantes das áreas centrais. É evidente que não existe uma forte integração das 

classes sociais, porém, a juventude tem conseguido modificar algumas das relações 

com medidas simples e eficientes.  

 

                                            
17  Este serviço foi municipalizado;  sua gestão cabe à Prefeitura do Município de 

São Paulo, e o cofinanciamento, supervisão e monitoramento do serviço cabem à Seads.  

 

18  Ainda que em diversas oportunidades haja brigas e até mortes em salões de bailes da região. 
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 2.4.2 Cultura 

Não existem em bairros periféricos, como o Jardim Ângela ou Jardim Riviera, 

grandes centros culturais. Notadamente existem alguns grupos que se dedicam ao 

desenvolvimento de atividades culturais, mas que não conseguem incorporar toda a 

população em seu trabalho. 

Um movimento interessante criado na periferia da região sul de São Paulo é a 

Cooperifa criado por Sergio Vaz, um movimento que reúne pessoas para fazer, 

discutir, sentir a arte, mas o principal disso tudo é que é fruto da periferia. 

 

Sérgio fundou a Cooperifa em 2000, com o objetivo de envolver 
artistas da periferia em atividades como exposições de fotografia e 
performances teatrais em lugares que, segundo ele, são os 
verdadeiros centros culturais da periferia, como praças, bares e 
galpões. Ao final de 2002, começaram os saraus da Cooperifa, numa 
fábrica abandonada em Taboão da Serra, município de São Paulo; 
hoje, acontecem no bar de José Cláudio Rosa (o Zé Batidão), em 
Piraporinha. (COOPERIFA..., 2008). 

 

 São encontros com grande adesão da população de todas as idades, é 

de fato um movimento revolucionário por se tratar de arte e cultura utilizando o 

pouco que se tem, sem grandes investimentos, mas com muito boa vontade. 

Apesar de ações como a de Sergio Vaz existirem, elas não conseguem 

alcançar toda a população, sendo assim, as pessoas que se interessam por 

questões culturais dependem de outras ações que se realizam em outras áreas da 

cidade. Seria interessante expandir as diversas atividades culturais apresentadas 

nas áreas centrais, ou seja, democratizar a cultura. Para tanto, não são necessárias 

obras faraônicas e espetáculos grandiosos, mas obras e espetáculos que sejam 

acessíveis às pessoas com baixo poder aquisitivo. 

 

Em outras palavras, não se pode ter um teatro municipal em cada 
bairro, e muito menos sustentar uma programação que justifique sua 
existência. Em contrapartida, pode-se admitir que um rápido e 
eficiente meio de transporte ajuda mais o cultivo do espírito que um 
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teatreco de periferia que às vezes nem público teria. Em muitos 
casos, o acesso à centralidade pode ser grandemente facilitado pela 
eficiência de transportes rápidos, regulares e confortáveis.  
Grosso modo, os núcleos urbanos do mundo inteiro tinham como 
característica comum o fato de abrigarem entidades nobres e raras 
no centro geográfico.  (CARLOS; CARRERAS, 2004, p. 90). 

 

Esta questão pode ser considerada, uma vez que meios de transportes 

eficientes colaborariam para que as pessoas residentes nas áreas mais distantes 

fossem a teatros, museus, casas de cultura, enfim, participassem com mais 

frequência de atividades culturais. Porém, muitas pessoas, especialmente jovens, 

sequer entraram em um teatro pequeno, muito menos no Municipal, outros sequer 

têm interesse em conhecê-lo por falta de atrativos, ou seja, os jovens não tiveram 

acesso a esses lugares em idade adequada e por isso não dão valor a eles. 

Também se faz necessário constatar que existe um problema estrutural e 

financeiro que envolve essa questão, afinal, construir e manter teatros custa caro. 

Como apresentado por Carlos (2004), esse talvez não seja um problema 

especificamente da cidade de São Paulo e sim um problema das grandes capitais do 

mundo, pois cidades que tenham centros bem estabelecidos acabam por concentrar 

ali boa parte das maiores e melhores atividades culturais. O fato é que a 

concentração gera exclusão e notoriamente estabelece-se uma cultura 

alternativa/própria para as populações mais pobres. 

Além dos transportes com melhor qualidade, preços mais acessíveis podem 

ser a solução e também um bom trabalho educativo para abarcar toda a comunidade 

jovem e inseri-la no contexto cultural, de modo a reverter a ideia de que “um teatreco 

de periferia [...] nem público teria”. Mas como fazer isso? Ou como atrair as pessoas 

para pequenos teatros? E por que fazê-lo? 

A primeira questão já traz consigo a resposta para as demais questões, ou 

seja, está na educação para tais atividades, especialmente de crianças e 

adolescentes. Se uma geração for educada e houver atrações disponíveis, as 

pessoas frequentarão os teatros. O teatro e as atividades culturais devem ser 

incentivados pela possibilidade de tirar centenas de milhares de jovens das ruas e 
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mostrar-lhes novas oportunidades, inserindo-os em um mundo em que possam 

ocupar o seu tempo. 

Ao considerar o teatro como um investimento no cidadão completo, não 

importaria se é em um teatro municipal ou em um teatro pequeno de periferia. A 

questão está na qualidade do espetáculo apresentado. Tudo isso só seria possível 

se também existissem condições financeiras, tanto para o investimento em 

educação e cultura, quanto para o investimento nas pessoas. 

No caso do bairro do Jardim Ângela, seus habitantes não têm acesso a tais 

atividades culturais. Pouquíssimas pessoas têm o prazer de conhecer o Teatro 

Municipal de São Paulo e mesmo aqueles que têm vontade de fazê-lo e buscam 

avidamente por essa oportunidade, raramente conseguirão. Ocasionalmente 

encontram-se grupos de incentivo à cultura,  que buscam inserir os jovens no mundo 

da cultura ou tirá-los do mundo das drogas e do crime. Nas escolas existe a 

tentativa, das que ainda lutam, para ensinar um pouco sobre cultura aos jovens. É 

muito discutível se as escolas conseguem ou não exercer tal papel, pois elas quase 

se transformaram em “depósitos” de crianças e adolescentes, já que o número de 

alunos por sala é impressionante e a vontade destes em aprender algo é quase 

inexistente, não que seja culpa dos alunos, esses são vítimas de um sistema e de 

uma cultura que não tiveram.    

Talvez os habitantes do Jardim Riviera tenham acesso a atividades culturais 

com maior frequência, por se tratar de um grupo diferenciado imbricado na região, 

ou seja, eles têm maior poder aquisitivo e se relacionam com o território de uma 

forma não tão íntima/próxima, como os habitantes do Jardim Ângela.   

Também deve-se relatar a falta de perspectivas dos bons professores,19 que 

não têm mais esperança em continuar tentando ensinar. Alguns não sabem ensinar, 

pois buscam sua prática só na teoria e não possuem estratégias para tratar com as 

realidades de seus alunos. O fato é que lidar com crianças, quase sempre 

problemáticas, sem estrutura familiar, exige experiência e dedicação, então o 

                                            

19  A problemática referente aos professores vai muito além desses comentários. Não se pretende culpar tais 
profissionais, mas indicar que uma das causas é o despreparo. Toda esta questão está ligada a uma 
problemática muito complexa cuja discussão não cabe no presente trabalho.  
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professor necessita de um tempo para interagir com a realidade, só que esse tempo 

não existe. 

Falar dos problemas encontrados na educação paulista e em especial no 

Jardim Ângela e Jardim Riviera é relevante, pois está na educação a solução para 

minimização dos problemas enfrentados pelo social. 

 

2.4.3 Educação 

 

O papel da escola dentro das comunidades mais pobres é muito complexo 

por não envolver apenas a questão do aprendizado, ela tem que se preocupar com 

questões referentes à família, ou à falta dela, na vida dos educandos; com a 

violência na comunidade; com a alimentação; com o lazer dessas crianças; e com 

sua saúde mental, física e social. Dessa forma, fica evidente a importância da escola 

nessas comunidades, mas é também preocupante que tenha que deixar de lado, por 

inúmeras vezes, o processo de ensino-aprendizagem para lidar apenas com 

problemas sociais/familiares.  

 

Na periferia de São Paulo, praticamente, a única instituição 
democrática que há para atender à população jovem é representada 
pela escola pública que, muitas vezes, assume papéis não 
condizentes com a sua função primordial que é lidar com o 
conhecimento. Algumas escolas sentem necessidade de vincular-se 
cada vez mais aos problemas das comunidades, pois são questões 
que afetam as atividades escolares e a vida de seus alunos. 
(PONTUSCHKA, 2004, p. 373). 

 

A escola ganha novos papéis, mas não consegue corresponder a todas as 

expectativas nela colocada, pois não há como uma instituição realizar tal ação em 

uma sociedade que não oferece as condições para que as crianças e adolescentes 

tenham vidas normais.20 Os educadores poderiam pensar apenas na educação dos 

                                            

20  Considerando que a vida normal de uma criança, é aquela que tenha alimentação de qualidade e que não 
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seus alunos e não teriam que se preocupar se o mesmo comeu ou sofreu algum tipo 

de violência. Talvez seja necessário que a escola deixe de ser uma instituição 

assistencialista e possa voltar-se para sua atividade principal, a de educar. 

A experiência com alunos de duas escolas com identidades muito diferentes 

em 2004 e 2005 redundou no trabalho de conclusão de curso de Especialização no 

Ensino de Geografia pela PUC-SP (MENDES, 2006). No referido trabalho, não 

foram apresentadas algumas considerações pertinentes referentes às vivências com 

os alunos, que serão exploradas a seguir. 

Entre as diversas conversas e debates no decorrer daqueles anos nas 

classes de recuperação de ciclo, discutiu-se sobre a realidade específica de uma 

parte da periferia da cidade, de uma maneira muito especial. As turmas tinham 

características parecidas, até determinado ponto, pois eram de duas escolas 

localizadas em bairros diferentes, a EE Octalles Marcondes Ferreira (Parque 

Claudia) e a EE Leila Sabino (Jardim Riviera).  

Os alunos das duas escolas tinham em comum a falta de perspectiva com os 

estudos, o desinteresse, o desestímulo, eram extremamente bagunceiros e a última 

coisa que queriam era estudar. Ainda assim, algumas diferenças devem ser 

mencionadas: na EE Leila Sabino, os alunos, apesar das grandes dificuldades e 

falta de vontade ou mesmo desordem, mostravam-se apáticos e até mesmo 

desestimulados com a escola, enquanto os alunos da EE Octalles M. Ferreira 

mostravam-se totalmente desajustados com o ambiente em que estavam, 

reclamavam o tempo todo, bagunçavam muito, agrediam verbalmente os 

professores. Os alunos não queriam aceitar as regras da instituição e chegaram a 

praticar atos de vandalismo dentro da própria escola (arrancaram e rasgaram 

cortinas, quebraram e picharam vidros, mesas e cadeiras e pichadas, até o forro de 

PVC da sala foi quase totalmente quebrado).  

Em uma dessas escolas, um aluno foi flagrado sobre a mesa, enquanto 

quebrava o forro da sala. Os demais estudantes, agrupados no seu entorno, 

gritavam “quebra, quebra”. Ao ser repreendido, o aluno realizou ameaças diversas. 

Ainda assim, o caso foi passado para a direção da escola e a mãe do aluno foi 
                                                                                                                                        

tenha que ir à escola com a expectativa de se alimentar, que tenha lazer, não sendo também somente a escola 
este local, mas que principalmente a escola se torne lugar de socialização e estudo. 
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chamada. Esta, aos prantos, disse não aguentar mais o rapaz e que arcaria com o 

prejuízo que o mesmo causara. A mãe implorou para que o aluno não fosse expulso. 

De fato não foi, e após uma semana de suspensão, ele passou a frequentar a escola 

duas ou três vezes por semana. Há dois anos esse mesmo jovem participava do 

programa de Educação para Jovens e Adultos (EJA) em outra escola, sua namorada 

estava grávida e ele era dono de uma das “bocas” da região.  

A história desse jovem diverge da de sua família. A mãe era aposentada e os 

irmãos trabalhavam, um deles estudava pela manhã e trabalhava à tarde e à noite 

em uma padaria próxima à escola. O outro irmão trabalhava em uma vidraçaria para 

automóveis e consertou o vidro de um veículo danificado por um aluno em outra 

ocasião.   

No decorrer do projeto de recuperação de ciclo (o qual será abordado mais 

adiante), um aluno não ficou satisfeito com o fim da bagunça. A fase mais difícil já 

havia transcorrido e esse aluno, que frequentava as aulas semana sim outra não, 

avaliou que aquilo estava muito chato, pois a turma estava envolvida no projeto. 

Como ele não queria se envolver tampouco desejava que seus companheiros de 

baderna se envolvessem, começou a fazer provocações e ameaças contra o 

professor e os demais alunos.  O aluno foi advertido diversas vezes sobre o 

palavreado utilizado na sala de aula e, não satisfeito, o jovem passou a realizar 

ameaças publicamente. A direção da escola foi comunicada e o aluno, suspenso por 

alguns dias. Nesses dias em que estava suspenso, o jovem passou a frequentar 

locais próximos à residência do professor, que não tomou qualquer atitude até que o 

estudante retornasse às aulas. Quando isso ocorreu, o jovem foi convocado para 

mais uma conversa, a derradeira, pois a partir daquele dia nunca mais ele apareceu 

nas aulas. Alguns anos depois, soube-se que o jovem havia sido preso uma ou duas 

vezes por pequenos delitos. 

Um aluno vivia falando que não precisava da escola para nada e que estava 

ali porque a mãe o obrigava. No final de 2005 abandonaria a escola e não mais 

voltaria. Quando houve as rebeliões nos presídios paulistas e o caos tomou conta da 

cidade de São Paulo, ele foi executado no campo de futebol próximo à favela onde 

ele supostamente trabalhava como “aviãozinho”.  
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Outro aluno namorou uma garota durante um tempo e quando ela quis 

terminar o relacionamento, ele a teria assassinado. O rapaz ficou foragido por um 

tempo, passou outro tanto na Fundação Casa, reapareceu na escola por duas 

semanas logo em seguida e desapareceu.   

As turmas de Recuperação de Ciclo eram formadas por alunos com 

dificuldades de aprendizagem, reprovados na 8ª série do Ensino Fundamental. Para 

trabalhar com esses alunos, teoricamente, era desenvolvido um trabalho 

diferenciado. Contudo, as principais diferenças em relação à sala comum eram o 

número menor de alunos por sala e o material (cartilha) que vinha pronto. Muitos 

alunos não estavam interessados em estudar, a maioria tinha problemas familiares 

sérios e poucos deles apresentavam apenas dificuldade de aprendizagem. Não 

havia preparação específica para os professores. A inscrição era feita por indicação 

do Diretor da Escola e as aulas eram atribuídas para quem tivesse maior pontuação, 

além da indicação da direção. Na maioria das vezes, quem ficava com as aulas 

eram professores recém-formados ou os efetivos que eram os últimos na escala e 

eram obrigados a “assumir” as aulas. 

Nas duas escolas onde tais turmas foram trabalhadas, o desinteresse pela 

proposta de recuperação de ciclo era grande, os alunos não queriam participar das 

atividades propostas, consequentemente, as aulas eram angustiantes tanto para os 

alunos quanto para os professores. Os problemas disciplinares eram diversos, 

principalmente na EE Octalles M. Ferreira, sendo esse o grande motivo para 

repensar, ou pensar, uma prática pedagógica que fizesse sentido para os 

estudantes. A coordenadora da EE Octalles M. Ferreira caracterizou assim as 

turmas de recuperação de ciclo de 2005: 

 

O que tem acontecido, na maioria das vezes, na formação dessas 
classes de recuperação de ciclo, é que são encaminhados a elas os 
‘piores’ alunos da escola (os mais indisciplinados, os mais rebeldes e 
os mais destrutivos), talvez devido à defasagem que carregam.  
Quando se deparam com os colegas, ‘no mesmo barco’, reunidos na 
mesma classe, criam uma forte ligação (‘Cumplicidade’), unindo-se 
para destruírem tudo o que estiver ao alcance.Sob a alegação de 
serem ‘excluídos’ e participarem da ‘sala especial’, acabam por 
perder a oportunidade de ter um atendimento individualizado e 
muitas atividades diversificadas, como está na proposta curricular. 
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Ao contrário, desafiam os professores, funcionários e direção; 
querem impor sua presença e chamar a atenção depredando, 
quebrando e pichando a escola; gritam, se questionados ofendem e 
agridem verbalmente a todos. Aprontam e se escondem; para que 
fiquem incógnitas, ameaçam os que estiverem em seu caminho. Por 
apresentarem um comportamento disciplinar inadequado, são 
rotulados e excluídos. 
Ainda, alguns da classe são apáticos, o que dificulta muito a 
aproximação. 
Verifiquei que os que tinham interesse em aprender alguma coisa, 
foram prejudicados pela indisciplina. 
Em resumo, o que poderia ser uma etapa muito proveitosa, que 
ajudaria a minimizar as dificuldades de aprendizagem, se tornou uma 
tortura para todos os envolvidos. (Rosilene Nucci da Silva) 

 

Nesse contexto, quando o diálogo foi possível, decidiu-se com os alunos 

estudar a realidade deles mesmos, desde a condição socioeconômica dos bairros do 

Jardim Riviera e do Jardim Ângela, até as questões pessoais (familiares e 

principalmente de violência e drogas) e da moradia, entre várias outras. A ideia era 

permitir que as questões surgissem livremente, para daí focar temas principais. 

Assim, a área de estudo foi delimitada para que os alunos pudessem expressar o 

conhecimento que tinham de sua realidade e as formas com que se relacionavam 

com ela, para então construir como era de fato essa periferia. 

Algumas das discussões que surgiram nas duas escolas acabaram por 

questionar o que era periferia, qual o real conceito, por que era daquela forma, por 

que uns tinham tanto outros não tinham. A necessidade de fechar o trabalho em algo 

objetivo levou à escolha de mapas, como grande elemento estruturador do trabalho, 

principalmente pela facilidade de produzir e divulgar esse material para as escolas, 

assim como aos pais. 

O olhar que os alunos tinham do bairro e da periferia, algumas vezes, foi 

materializado na forma de pequenos textos, a partir das seguintes perguntas: 

1.  Como você vê o seu bairro? Quais são as suas principais 

características? O que é bom e o que precisa melhorar? 

2.  O que você conhece como periferia? 
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As perguntas foram feitas de maneira bastante abrangente para que os 

alunos pudessem se expressar à vontade e não se sentissem forçados a tratar de 

assuntos que não queriam ou não poderiam. Todas as respostas transcrita a seguir 

são de alunos da EE Octalles Marcondes Ferreira, que se dispuseram a escrever 

sobre as questões propostas. 

 

É um bairro bom. Antes era ruim quando não tinha o Heidi Alves 
essa escola aqui ao lado. Antes matavam muita gente agora esta 
melhor muito melhor as características. Muita escola aqui perto e um 
posto policial melhoro. E o Zé Povinho eles toma conta da vida das 
pessoas isso não é legal. O que é bom é que a escola fica aberta nos 
fim de semana para gente fazer esporte. Nois aqui é um bairro bom 
para mim aqui é o melhor bairro do mundo as coisa precisa melhora 
também o respeito um com o outro isso é essencial para a população 
do bairro. Melhoro as luz da rua que não tinha luz eletrica e também 
fazer lombada porque eles correm muito com o carro nas ruas. 
(Aluno 1, resposta à questão 1). 

 

A periferia é boa cheia de esperança lá tem muita. Os cara da 
televisão fala muito mal da favela mas eles não sabe. As favela tem 
muita gente boa, risco de vida balas perdida que nem sempre é 
perdida procura pessoa certa no tempo serto aquele sem futuro do 
Datena só fala mal mas ele esqueceu que uma favela faz parte da 
vida dele. (Aluno 1, resposta à questão 2). 

 A aluna 2 era a única do sexo feminino em uma das turmas. 

Um lugar de respeito e um bairro que todo mundo são amigo um 
lugar que todos se respeita mais sempre sai uma briga não é perfeito 
o bairro. 
O respeito de todos é muito bom a bondade das pessoas. 
Menos drogas crianças trabalhando. O bairro é bom porque não tem 
tanta violência como em outros lugares o meu bairro é um lugar bom 
de si morar. (Aluna 2, resposta à questão 1). 

 

São favela é uma casa em cima da outra um monte de barraco tem 
bastante gato telefoneco, de água e de luz tem bastante gente que 
descuida dos filhos sem ropa lá fora as criança de nariz escorrendo 
toda suja e as mãe NE liga não é porque mora na favela que não tem 
de ser porco. (Aluna 2, resposta à questão 2). 
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O meu bairro tem boas eletricidades os asfaltos não são todos bons 
mas algumas são boas. O bairro tem muitas opções como parques 
de diversões  lanchonetes, sorveterias, bares restaurantes, o bairro 
tem muitas violência mas não deixa de ser um bom bairro eu acho 
uma maravilha de lugar para viver. Eu nasci aqui e vou morrer aqui 
no meu bairro (PARQUE SANTO ANTONIO) tem várias casas muitas 
favelas mas não meche com ninguém são pessoas humildes pobres 
e tem pessoas boas e mal. (Aluno 3, resposta à questão 1). 

 

A periferia é onde mora pessoas que são pobres, humildes e que não 
tem muito o que escolher. Então são pessoa também que jogam lixo 
nas ruas e onde tem mais enchente são em periferias e favelas 
porque as pessoas não respeitam não organizam nada entre 100% 
tem 2% que ajuda e 98% que atrapalha. (Aluno 3, resposta à questão 
2). 

 

É relevante considerar aqui que não se trata de um questionário objetivando 

resultados específicos. Também deve-se considerar que cada um desses alunos 

mora em um bairro diferente na região do M’ Boi Mirim e, portanto, suas visões 

sobre o bairro e a periferia são diferentes.  

Sobre as impressões dos alunos do Jardim Riviera, alguns itens chamam 

atenção.21 

Os alunos que estudavam na EE Leila Sabino vinham de bairros diferentes. 

Alguns moravam em ruas próximas à escola e outros, em bairros diversos, entre 

eles o Jardim Ângela, o Alto do Riviera e o Jardim Tapera. Uma das formas para que 

a população se aproprie do bairro é o acesso à escola. , mas o que mais nos 

chamou atenção é que naquela escola não havia Destaca-se que nenhum aluno da 

referida escola morava nas margens da represa, nas regiões menos adensadas e 

notadamente mais ricas. Segundo relatos, os jovens residentes nessas áreas 

estudavam em escolas particulares em Santo Amaro, Socorro ou outras localidades. 

Boa parte dos alunos tinha a mesma impressão de pobreza, criminalidade e 

falta de acesso a alguns serviços públicos em seus bairros de residência, como os 

estudantes da escola do Jardim Ângela, porém, a maioria gostava de seus 

                                            

21  Para a presente pesquisa não há material escrito pelos alunos da EE Leila Sabino. Assim, conta-se com 
anotações do pesquisador.  
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respectivos bairros e queria continuar neles, com algumas exceções. Os alunos que 

moravam no próprio Jardim Riviera se diferenciavam, achavam o local bom para 

viver, sentiam-se tranquilos com relação a serviços básicos e reclamavam apenas 

do transporte coletivo, feito apenas por vans que davam muitas voltas até chegar ao 

seu destino. 

O transporte parece ser o grande problema do bairro, pois despendem tempo 

demais em trajetos curtos. Porém, diversos alunos aceitavam enfrentar essa rotina, 

já que seus pais acreditavam ser aquela uma das boas escolas da região, com bons 

professores e baixo nível de violência. Enfim, os pais se esforçavam para pagar a 

condução do filho para que ele pudesse ter uma educação de melhor qualidade, 

educação essa que, segundo vários deles, não teriam em escolas próximas de suas 

residências.  

Na visita dos alunos da EE Octalles M. Ferreira ao Jardim Riviera, boa parte 

da discussão girou em torno do que era periferia, pois aquela realidade, segundo 

eles, não correspondia ao que acreditavam ser a periferia. Alguns alunos chegaram 

a afirmar que do Parque Ecológico até as bordas da represa não era periferia e que 

a periferia estava nas áreas além do Parque Ecológico (ver Figura 3). Apesar das 

poucas oportunidades de sair com os alunos da sala de aula, essa experiência foi 

muito rica, pois despertou a indagação sobre o que de fato seria a periferia. 

Surpreendentemente, fora do ambiente escolar as turmas se comportavam 

muito bem, o que facilitou muito as discussões.  Esses alunos tinham se comportado 

muito mal durante boa parte do ano letivo e, entre outras coisas, tinham destruído 

suas salas de aulas. Ao voltar para a sala de aula, de certa maneira, as discussões 

foram materializadas em mapas temáticos e alguns cartazes, além de algumas 

fotografias. 

O primeiro retorno para a escola foi muito interessante, pois os alunos 

estavam muito felizes por terem saído do prédio e, de certa forma, do ambiente 

escolar, e por terem feito algo prazeroso, sobretudo porque eles (os excluídos) 

haviam feito algo diferente e interessante, enquanto o restante da escola (os 

incluídos), não. Também parece que houve uma supervalorização do trabalho, pela 

representatividade do mesmo na cabeça dos alunos. A partir desta experiência, 
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diversos trabalhos foram realizados fora da sala de aula, usando os poucos recursos 

disponíveis. Realizar uma excursão por semana era inviável, então, o pátio e o 

jardim da escola passaram a ser utilizados com frequência para trabalhos diversos, 

ou apenas para fazer leituras. O que ficava sempre muito claro é que os alunos 

queriam aparecer para o restante da escola, queriam se exibir, e por isso se 

comportavam bem, pois sabiam que se houvesse qualquer deslize fora da sala de 

aula, aquelas atividades acabariam. 

As turmas da EE Leila Sabino, por terem comportamento menos agressivo, 

adaptaram-se mais rapidamente às ideias e às propostas de trabalho, o que facilitou 

sobremaneira a obtenção de resultados. Os alunos assimilavam mais rapidamente 

as propostas e realizavam as atividades mais rapidamente. O maior problema 

enfrentado com esta turma foi, no início, a falta de vontade de aceitar a proposta do 

trabalho e, posteriormente, acompanhar mais de perto casos mais complexos de 

aprendizagem. 

Em ambas as escolas as classes eram de alunos repetentes, porém, existia 

uma diferença muito grande entre eles. Essa diferença estava relacionada à 

estrutura familiar, já que na EE Octalles M. Ferreira esta era muito frágil entre os 

alunos da sala de recuperação de ciclo, enquanto as famílias dos alunos da EE Leila 

Sabino eram evidentemente mais presentes na vida escolar dos alunos e desejavam 

que os jovens seguissem os estudos. Sobre as questões familiares e questões 

gerais a respeito das turmas de recuperação de ciclo, a vice-diretora da EE Octalles 

M. Ferreira posicionou-se: 

 

É difícil descrever o perfil dos alunos da recuperação de ciclo, pois é 
extremamente complicado compreender o que pode transformar 
jovens adolescentes em pessoas tão inconsequentes. Só posso 
concluir que o sistema favorece a indisciplina de nossos alunos, mas 
a grande interferência são fatores externos, como: problemas 
familiares, os jovens adquirem modelos de comportamento em seus 
lares, e os exteriorizam nas salas e na escola. A pobreza, a violência 
doméstica e o alcoolismo são apontados como as principais causas 
que minam o ambiente familiar. 
A ausência de valores e a permissividade influenciam na educação 
desses alunos. Muitos pais ficam impotentes para lidarem com a 
violência e vícios dos próprios filhos, estimulando assim a indisciplina 
e a falta de limites dos mesmos. (Izilda Campos) 
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Nas atividades com os alunos, o papel de educador foi substituído pelo de 

uma pessoa residente naquela região. Assim, nas discussões, mais do que opiniões 

próprias, havia muitas dúvidas do que vinha a ser, de fato, a periferia. Como ela era 

formada e qual era o conceito que deveria ser usado, ou melhor, qual “discurso” a 

ser usado para trabalhar com alunos que viviam intensamente a realidade de uma 

periferia especifica? Tudo isso acabou por instigar a trabalhar o que vinha a ser 

periferia em duas realidades diferentes, mas em bairros tão próximos. Trabalhar com 

alunos com visões muito distintas e comportamentos que expressavam, de fato, as 

visões que tinham sobre sua realidade, principalmente, e possibilitar que eles 

enxergassem e observassem duas paisagens completamente diferentes entre um 

bairro e outro.Ao tratar da questão da educação e das experiências vivenciadas nas 

escolas, tentou-se analisar de maneira mais próxima a formação das pessoas da 

periferia, especialmente dos estudantes, e sobretudo entender a partir de duas 

realidades distintas a periferia e/ou como são as periferias por visões de alunos que 

veem a mesma região por óticas diferentes. A partir das experiências descritas 

anteriormente surgiram as indagações que levaram a estudos sobre a questão das 

periferias, ou seja, ao aprofundamento das análises referentes ao tema. Por se tratar 

de uma vivência e por ela não abarcar todas as questões referentes à periferia, nos 

próximos capítulos será realizada uma discussão mais conceitual e de formação 

desses espaços e também como se processou a evolução/crescimento da periferia 

por intermédio de um breve histórico, para que assim se possa analisar de forma 

mais abrangente como são as periferias do século XXI e os processos que 

culminaram na formação destas.      
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CAPÍTULO III – A QUESTÃO DA PERIFERIA 

 

Neste capítulo será abordada a formação e caracterização das periferias 

urbanas, refletindo-se sobre a multiplicidade periférica, ou seja, sobre as diversas 

periferias existentes. Reflete-se sobre a lógica do capital e a periferização urbana e 

ainda sobre os condomínios fechados, principalmente aqueles inseridos nas 

periferias. Por fim, pondera-se sobre as favelas nesses territórios.     

 

3.1 Formação e características das periferias urbanas 

      

Periferias... No plural. Isto porque são milhares de vilas e jardins. 
Também porque são muito desiguais. Algumas mais consolidadas do 
ponto de vista urbanístico, outras, verdadeiros acampamentos 
destituídos de benfeitorias básicas. Mas no geral com graves 
problemas de saneamento, transportes, serviços médicos e 
escolares, em zonas onde predominam casas autoconstruídas, 
favelas ou o aluguel de um cubículo situado no fundo de um terreno 
em que se dividem as instalações sanitárias com outros moradores: 
é o cortiço da periferia. Zonas que abrigam população pobre, que 
gasta várias horas por dia no percurso entre a casa e o trabalho. Lá 
impera a violência. Dos bandidos, da polícia, quando não dos 
justiceiros. Lá é por excelência o mundo da subcidadania. 
(KOWARICK apud HUGHES, 2003, p. 116-117). 

 

As periferias são apresentadas no plural porque são muitas e diversificadas 

entre si. As periferias brasileiras apresentam tais características, como as citadas 

por Hughes (2003), milhares de vilas e jardins, que cresceram nas bordas da cidade. 

Encontram-se, nesses territórios, locais de pobreza extrema, marginalidade, falta de 

lei, de recursos, literalmente a subcidadania, também encontram-se outros locais, 

dotados de recursos públicos e privados diversos.       

A diversidade de formação urbana nas grandes cidades remete a um exame 

das periferias, já que estas apresentam territórios com mais ou menos infraestrutura, 

ou seja, permitem a compreensão mais detalhada sobre as contradições nas 

periferias urbanas constituídas por pobres e ricos. Existe uma abertura para 
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reformulação do conceito utilizado até então e uma nova formulação teórica, o que 

só beneficiaria a geografia e os estudos sobre a cidade. 

 

Um conceito não pode partir de uma idéia abstrata; para serem 
válidos os conceitos devem se referir a situações historicamente 
definidas. (GOMES, 2003, p. 277). 

 

A Região Metropolitana de São Paulo cresceu sem planejamento, 

modificando a paisagem e criando periferias diferentes, onde bairros, mesmo que 

próximos uns dos outros, podem ser distintos entre si. Qual o conceito mais 

apropriado para as periferias? 

Sposito (2004) traça um perfil para a periferia que é interessante: 

 

Destacamos, então, dinâmicas que reorientam a estruturação 
urbana, podendo-se por meio delas reconhecer sua redefinição, ou 
seja, a instauração de uma reestruturação urbana: 
a) complexificação da estrutura urbana, gerando o aparecimento de 
‘periferias’ no centro e ‘centralidades’ na periferia; 
b) fragmentação socioespacial das cidades, já que a segregação se 
acentua e, consequentemente, a possibilidade de convivência entre 
as diferenças se atenua. (SPOSITO, 2004, p. 136).  

 

Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, ‘periferia’ significa: 

 

1 – Superfície ou linha que delimita externamente um corpo; 
contorno, âmbito: periferia de uma praça, de uma cidade. 2 – Geom. 
Contorno de uma figura geométrica curvilínea. [...] 6 – O conjunto de 
países subdesenvolvidos, em oposição aos desenvolvidos estes 
vistos como o centro do sistema econômico mundial. 7 – Urb. bras. 
Numa cidade, a região mais afastada do centro urbano, em geral 
carente em infraestrutura e serviços urbanos, e que abriga os setores 
de baixa renda da população. ( FERREIRA, 2004, p. 1.538). 
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De acordo com o dicionário, existem relações socioeconômicas que levariam 

à conceituação de periferia, utilizando para tal a acepção sete. O conceito de 

periferia não reflete a realidade e é utilizado de maneira diversa entre ricos e pobres. 

Se o fator principal for se preocupar com o conceito, o melhor a se fazer é classificar 

de acordo com a realidade e ela é de fato complexa, portanto, como o espaço 

urbano é mutável, é aceitável “buscar” um conceito que, além da questão do 

distanciamento, leve em conta também questões sociais.  

Ao se caracterizar uma determinada localidade deve-se atentar para o modo 

de vida de sua população, a infraestrutura existente e também o perfil dos 

residentes, se é a classe trabalhadora, classe média ou rica. 

Os diversos problemas encontrados nas periferias são frutos de uma 

construção histórica, que é ordenada pela estrutura fundiária associada à falta de 

planejamento e de infraestrutura, que deveriam ter sido realizados para integrar as 

pessoas pobres, com incentivos educacionais, sistema de saúde, saneamento 

básico, enfim, oportunizar a construção da periferia com outro aspecto. 

Nos anos 1940, já se falava em periferia como sinônimo de pobreza, como se 

observa no trabalho de Santos (1997), que, ao escolher o termo que usaria, justifica:   

 

[...] Optamos pelo termo ‘periferia’ por trazer consigo um significado 
mais adequado a uma das questões desenvolvidas em nosso 
trabalho, ou seja, as carências urbanas vivenciadas pelos moradores 
dos bairros que surgiam e cresciam rapidamente naquele período na 
cidade de São Paulo. (SANTOS, 1997, p. 11). 

 

Em 1940, o uso do termo é justificado por uma caracterização urbana e 

social, pelas carências vividas pelos trabalhadores, considerando a estrutura 

econômica. Naquele momento a conceituação de periferia era adequada à situação, 

pois a cidade crescia em suas bordas. No centro havia o controle das questões 

econômicas e políticas, enquanto as periferias em construção eram reservadas aos 

menos favorecidos. 
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A partir do período 1970/1974, com o início da legislação que 
regulava as relações trabalhistas no campo, passou a ocorrer um 
fluxo de massa de migração rural-urbana. 
Os novos habitantes foram absorvidos pela construção civil, pelos 
serviços e pelos setores industriais não especializados e, em boa 
parte, receberam treinamento nas empresas. Depois de 1980, com a 
estagnação econômica, passaram a engrossar os contingentes de 
populações marginalizadas do anel metropolitano. (REIS, 2004, p. 
212). 

 

A formação dos territórios periféricos na cidade de São Paulo ganhou força na 

década de 1980 devido à estagnação econômica, forçando a classe trabalhadora a 

procurar terrenos ou aluguéis ainda mais baratos para morar, sendo o setor social o 

que mais sofreu com a crise. 

A partir da década de 1980, com diversas obras já realizadas e outras em 

andamento, ocorria a expansão horizontal, que criava novas centralidades e 

reorganizava o desenho do espaço urbano na cidade. É importante ressaltar ainda 

que nesse período já havia uma periferia consolidada na cidade que recebia 

investimento do Poder Público.  

A expansão que se via na RMSP foi fruto do crescimento da cidade, pois 

havia recebido (devido a seu desenvolvimento nas décadas de 1960 e 1970) 

inúmeros imigrantes para trabalhar em grandes construções e o “velho centro” 

(região da Praça da Sé) seria substituído alguns anos depois pelo novo centro de 

negócios (região da Avenida Paulista). De maneira expressiva a cidade continuava 

sua expansão, formando centros de lazer, comércio e serviço em diversos locais, 

deixando transparecer que se transformaria em uma grande metrópole mundial, mas 

para alavancar tal crescimento eram necessários também meios de transportes mais 

acessíveis e modernos. 

 

Os terminais rodoviários e dos ônibus intermunicipais, oriundos dos 
polos externos da região metropolitana, foram instalados nas 
proximidades das marginais. As áreas internas ao anel, com melhor 
acessibilidade, passaram a ser adensadas como novos polos ou 
como dizem os urbanistas, com novas formas de centralidade. É o 
caso da Avenida Faria Lima e das quadras entre a Avenida Luís 
Carlos Berrini e a marginal. Esse adensamento corresponde à 
construção de apartamentos e escritórios.  
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Paralelamente, deu-se uma nova forma de uso intensivo, com a 
construção de centros de serviço, comércio e lazer. O primeiro 
grande conjunto de escritórios (fora do centro) foi do centro 
empresarial, junto à ponte da Avenida João Dias. O primeiro centro 
de promoções foi o do Anhembi, na Marginal do Tietê, junto à Ponte 
das Bandeiras, o primeiro grande shopping foi o Iguatemi, construído 
quando a antiga Rua Iguatemi foi alargada, durante a administração 
do prefeito cujo nome foi dado à nova via. Mal resolvida em termos 
de circulação, a cidade volta-se para fora. (REIS, 2004, p. 216-217).    

 

Toda essa prosperidade e expansão deixavam claro que a cidade tomava 

novos rumos, mas também não conseguia resolver problemas básicos como a 

circulação, não contava, por exemplo, com linhas de metrô para regiões longínquas 

do centro urbano, com “exceção da linha leste, que chegava à periferia da cidade” 

(REIS, 2004, p. 217). 

No final da década de 1980 e início de 1990 a área do velho centro perdia 

muito de seu valor.  

 

O velho centro entrava em decadência e o 'centro' deslocava-se para 
a periferia, isto é, diluía-se no chamado centro expandido e em novos 
polos, próximos às marginais e os grandes eixos radiais. Eram as 
novas centralidades. (REIS, 2004, p. 217) 

 

E essa nova centralidade tinha à disposição áreas para novos 

empreendimentos, além de atender à nova expectativa de crescimento urbano que 

se estabelece pela lógica do capital.22 

  

                                            

22  O contexto histórico e o crescimento das periferias serão detalhados no quarto capítulo. 
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3.2 A Lógica do capital e a periferização urbana 

  

O capital é o grande estruturador do processo de urbanização, em que as 

periferias tendem a ficar cada dia mais distantes das áreas centrais. O que se vê na 

primeira década do século XXI é que a cidade de São Paulo dentro em breve não 

terá mais como se expandir perifericamente, exceção feita a algumas áreas na 

região sul. As periferias estão sendo empurradas para as cidades vizinhas.     

   

Não há o urbano para todos. Esta é a radicalidade do urbano na 
história, colocada atualmente com clareza suficiente. Todo o aparato 
teórico-conceitual que sempre explicou a miséria e o desemprego, ou 
o subemprego, como faces do capitalismo dependente, acabou por 
obscurecer o limite que estamos vivendo. Os pobres sobrevivem à 
custa de uma economia que envolve os próprios pobres e quase 
exclusivamente eles: são os serviços e o comércio nas áreas 
periféricas. (DAMIANI, 2004, p. 30). 

 

Dentro de um imaginário ideal, o melhor seria o reordenamento do espaço 

urbano atual e um planejamento para o futuro, mas evidentemente isso não se faz 

rapidamente, são necessários altos investimentos nos locais menos desenvolvidos. 

Deve-se considerar que a lógica do capital não permite que isso seja feito, já que 

investir em áreas pobres não dá retorno, então esses investimentos seriam a fundo 

perdido, sem lucro, consequentemente não ocorrerão. Mas existe atualmente uma 

nova configuração também nas periferias, mais precisamente nas classes D e E, 

que com a estabilidade econômica conseguiram uma ascensão espantosa, projetos 

de infraestrutura de transporte são lançados nas periferias, como exemplo podemos 

citar o monotrilho no Jardim Ângela, como já citado. 

O pobre desenvolve nas áreas periféricas sua própria economia. Como o 

emprego formal exige formação, aperfeiçoamento, enfim um profissional qualificado, 

ele muitas das vezes encontra dificuldade em se inserir nesse processo e acaba 

organizando outras estratégias para se colocar no mercado, ou seja, em empregos 

que não exijam qualificação, especialmente no setor de serviços. O capital pode 



120 

transformar estes espaços e reformular o modo de vida, apresentando-se de forma 

mais diversificada. 

Para entender o processo de constituição das periferias, será tomado como 

exemplo o que aconteceu no centro da cidade, em dois momentos: um de 

esvaziamento que supôs deslocamento de sua população para outras áreas da 

cidade, e outro de reocupação desses espaços que se tornaram vazios, desta vez, 

por outros moradores mais pobres. 

 

A história de quase todas as grandes cidades ocidentais mostra que 
em variados momentos do século XX a burguesia, que ocupava o 
centro, abandonou-o por outras partes. A razão dessa conduta tem 
origem em inconveniências trazidas pelo progresso: barulho, 
poluição atmosférica, comprometimentos da intimidade etc. A 
sociologia assinala também que as elites costumam “abandonar” 
seus domicílios quando as vizinhanças incorporam segmentos de 
pouco poder aquisitivo – pessoas ou firmas. Ocorre a deterioração 
pela falta de recursos das populações ou pelo relaxamento normativo 
da administração central. Esta costuma seguir o movimento dos 
ricos, investindo em seus novos lugares... São Paulo conheceu bem 
esse fenômeno. Após ter criado o primeiro bairro elegante dos 
Campos Elíseos, a elite do café abandona, pela região da  avenida 
Paulista e Higienópolis, aos quais se juntam empresários urbanos. 
(YÁZIGI, 2004, p. 86). 

 

É importante também observar o seguinte: 

 

[...] o fenômeno de perda de população nas áreas centrais da cidade 
resultou num grande número de imóveis vazios e também na 
generalização do comércio de ruas por 'ambulantes' que cresceu a 
ponto de configurar a periferização do centro de São Paulo. 
(SEABRA, 2004, p. 283). 

 

Muitas pessoas que moravam nas áreas centrais (especialmente no centro 

velho) eram detentoras de alto poder aquisitivo e, ao abandonarem essas áreas, 

deixaram espaços vazios. Esses, por sua vez, foram ocupados por pessoas de baixo 

poder aquisitivo. Houve, portanto, uma inversão de usos nessas áreas, não que esta 
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seja uma dinâmica nova, mas representa uma forma diferente de ocupação do 

espaço urbano na história da cidade de São Paulo (observa-se o exemplo dos 

Campos Elíseos, bairro dos barões do café, abandonado nos anos 1920/1930 e 

reocupado pelos cortiços).   

As expectativas buscadas pelas famílias ricas ao abandonarem áreas centrais 

têm relação com nível de poluição, tranquilidade, ou seja, buscam e/ou buscaram 

uma estrutura de qualidade com muito conforto. 

 

O esvaziamento das áreas centrais tem sido abordado, há muito 
pouco tempo, a partir da constatação desse fenômeno em cidades 
americanas. Entre nós, a abrangência chega assustar. Ultrapassa de 
longe a área dos bairros centrais e, ao mesmo tempo, indica uma 
mobilização de população residente em direção aos limites externos 
da região de São Paulo. Integram esse movimento os mais pobres 
que vão cada vez mais longe, onde formam a periferia do urbano, 
mas também, os mais ricos que se dirigem aos condomínios 
fechados do entorno de São Paulo. (SEABRA, 2004, p. 279-280). 

 

O crescimento da cidade de São Paulo tem como dinâmica principal a 

especulação imobiliária, que vem ocorrendo desde a fase de modernização da 

cidade, sobretudo a partir da última década do século XIX. Este é o principal 

condutor da expansão urbana da cidade, mas principalmente a forma de expansão 

periférica. Os agentes imobiliários23 foram os principais responsáveis pelo 

aproveitamento e ordenamento da valorização do solo urbano já que, enquanto 

havia espaço para expansão, eles agiam para valorizá-los ao máximo. Hoje criam 

condomínios para a classe média e média alta nas periferias da cidade, em locais 

que no passado foram, de alguma forma, usados como reserva de valor.      

 

Vale a pena descrever o processo pelo qual se leva adiante a 
dinâmica especulativa. ‘A especulação imobiliária [...] adotou um 
método, próprio, para parcelar a terra da cidade. Tal método 
consistia no seguinte: o novo loteamento nunca era feito em 

                                            

23  Os agentes eram especuladores que investiam em terrenos em áreas mais distantes das áreas centrais e 
buscavam investimentos públicos para tais áreas em busca de lucratividade a médio prazo, ou seja utilizavam 
os terrenos como reserva de valor. 
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continuidade imediata ao anterior, já provido de serviços públicos. Ao 
contrário, entre o novo loteamento e o último já equipado, deixava-se 
uma área de terra vazia, sem lotear. Completando o novo 
loteamento, a linha de ônibus que serviria seria, necessariamente, 
um prolongamento a partir do último centro equipado. Quando 
estendida, a linha de ônibus passava pela área loteada, trazendo-lhe 
imediata valorização. O mesmo ocorreria com os demais serviços 
públicos: para servir o ponto extremo loteado, passariam por áreas 
vazias, beneficiárias imediatas do melhoramento público. Desta 
forma, transferia-se para o valor da terra, de modo direto e 
geralmente antecipado, a benfeitoria pública. Ainda hoje, sempre que 
se chegue a um centro secundário da cidade – de Santo Amaro à 
Penha, indistintamente – e se continue em direção à periferia, o 
processo é visível: antes de cada loteamento alcançado, existe uma 
área ainda vazia. (CARDOSO et al. apud CAMARGO, 1975, p. 9-10). 

 

O que parecia ser apenas uma forma especulativa se tornou a forma principal 

de ocupação da terra, o método de parcelamento das terras, citado anteriormente, 

foi o processo mais corriqueiro e eficiente de ocupação da grande metrópole. 

As mudanças na centralidade da cidade têm muito a ver com as alterações 

que ocorreram nas periferias. São acontecimentos com uma espécie de efeito 

“dominó”, pois quando se modificou a área central, também se mexeram nas 

periferias, seus efeitos foram quase imediatos e ainda podem ser. As mudanças são 

notadas quando não existe mais o interesse das pessoas ricas de se estabelecerem 

ali e elas se mudam para edifícios luxuosos, ou condomínios fechados em áreas 

afastadas do centro, ou quando um grupo de pessoas pobres invade um edifício no 

centro. 

Essa reorganização urbana na cidade de São Paulo inicia-se nos anos 1970, 

exatamente na mudança dos ricos para áreas mais afastadas do centro urbano, 

transformando esses locais com a construção de edifícios ou condomínios luxuosos 

(caso de Alphaville). 

 

Nas últimas décadas do século, os empreendimentos imobiliários 
privados, para residência e para escritórios foram crescendo em 
dimensões e complexidade, seguindo o exemplo do Centro 
Empresarial. É o ciclo que poderíamos chamar de condomínios 
fechados. Não apenas de casas e apartamentos mas de usos mistos, 
com equipamentos esportivos, culturais de comércio e de lazer. 
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Adotando as soluções urbanísticas proposta pelo Movimento 
Moderno (mas com uma arquitetura marcada pelo marketing 
imobiliário) foram criados novos cenários urbanos de intenções 
monumentais, produzidos pela iniciativa privada, com grupos de 
edifícios isolados ou articulados entre si, em meio a grandes jardins 
privados, como ilhas ordenadas, inseridas em um tecido urbano bem 
pouco disciplinado. Um exemplo precoce, com finalidades 
residenciais, foi o 'Portal do Morumbi', dos anos 70. Hoje são 
dezenas deles, grandes e pequenos, na periferia da cidade e em 
municípios vizinhos, em bairros mais antigos em fase de 
reconstrução e verticalização ou em locais de antigas fábricas 
desativadas, como no bairro de Água Branca. São como bolsões de 
urbanismo mais ou menos disciplinados, promovidos por capitais 
privados, em um cenário de indisciplina, permitida pelos poderes 
públicos. (REIS, 2004, p. 222-223). 

 

Então a questão da dinâmica urbana pode ser analisada por duas 

perspectivas, uma delas é a desvalorização que o centro sofreu no decorrer das 

décadas. Esse centro agora abriga todo tipo de marginal, violência e a falta de 

espaço público de qualidade. A outra corresponde ao crescimento desordenado das 

periferias e a falta de atenção do Poder Público com o planejamento urbano. 

 

No caso do uso produtivo do espaço, este será determinado pelas 
características do processo de reprodução do capital; é o caso da 
localização da indústria apoiada pelas atividades financeiras, 
comerciais, de serviços e de comunicação. No caso oposto, o espaço 
da reprodução da força de trabalho se manifesta no uso residencial, 
incluindo o lazer e a infraestrutura necessárias: escolas, creches, 
hospitais, pronto-socorros, transportes e serviços em geral, que são 
meios de consumo coletivo. 
Entretanto, o modo de utilização será determinado pelo valor que, em 
seu movimento, redefine constantemente a dinâmica do acesso ao 
solo urbano.(CARLOS, 2007, p. 40-41). 

 

Na cidade de São Paulo o processo pode ser exemplificado no ordenamento 

do território. Na organização do uso do solo entre as áreas centrais e periféricas, no 

centro ocorreu um processo de desvalorização e ocupação de parte da classe 

trabalhadora, ou ainda de hotéis de segunda classe, locais de prostituição, camelôs, 

etc. 

Em contrapartida: 



124 

 

O uso do solo não se dará sem conflitos, na medida em que são 
contraditórios os interesses do capital e da sociedade como um todo. 
Enquanto o primeiro tem por objetivo sua reprodução através do 
processo de valorização, a sociedade anseia por condições melhores 
de reprodução da vida em sua dimensão plena. (CARLOS, 2007, p. 
41). 

 

O conflito aparecerá pela contradição de interesses entre as classes sociais, a 

classe trabalhadora luta por melhor distribuição e uso adequado do solo, enquanto o 

capital imobiliário dará à classe rica as condições necessárias para reprodução do 

capital, ou reprodução do status pelo meio da moradia. 

 

Assim, as classes de maior renda habitam as melhores áreas, sejam 
as mais centrais ou, no caso das grandes cidades, quando nestas 
áreas centrais afloram os aspectos negativos como poluição, 
barulho, congestionamento, lugares mais distantes do centro. 
Buscam um novo modo de vida em terrenos mais amplos, 
arborizados, silenciosos, e com maiores possibilidades de lazer. À 
parcela de menor poder aquisitivo da sociedade restam as áreas 
centrais, deterioradas e abandonadas pelas primeiras, ou ainda a 
periferia, logicamente não a arborizada, mas aquela em que os 
terrenos são mais baratos, devido à ausência de infraestrutura, à 
distância das 'zonas privilegiadas' da cidade, onde há possibilidades 
da autoconstrução – da casa realizada em mutirão. Para aqueles que 
não têm essa possibilidade, o que sobra é a favela, em cujos 
terrenos, em sua maioria, não vigoram direitos de propriedade. 
(CARLOS, 2007, p. 48-49) 

 

Essa produção do espaço se dá pela lógica do capital, que é o promotor do 

processo de definição de quem ocupará um ou outro território, através do capital 

imobiliário, como afirmado anteriormente. 

O solo urbano é utilizado como mercadoria, empregada pelas classes sociais 

de formas distintas, o que remete à questão da renda da terra urbana. 

 

De um lado, parece evidente (e até óbvio) que a terra não é produto 
do trabalho; logo, não tem valor. Para José de Souza Martins, nem a 
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terra tem valor, no sentido de que não é materialização do trabalho 
humano, 'nem pode ter a sua apropriação legitimada por um 
processo igual ao da produção capitalista[...] Quando alguém 
trabalha na terra não é para produzir terra, mas o fruto da terra. O 
fruto da terra pode ser produto do trabalho, mas a própria terra não'. 
Marx desenvolve claramente a idéia de que o valor é determinado 
pelo trabalho, mas não exclui o fato de a terra ser mercadoria, como 
conseqüência do desenvolvimento de regime de produção capitalista. 
[...] Por outro lado, o espaço geográfico, como produto do trabalho 
geral da sociedade, aparece, através da cidade, enquanto trabalho 
materializado.(CARLOS, 2007, p. 51).    

     

Assim, a terra (primeira natureza) não tem valor agregado, mas adquire tal 

valoração com a produção, que é realizada sobre ou a partir dela, e com isso, pela 

lógica do capital, torna-se mercadoria. As áreas de reserva de valor, por exemplo, 

enquanto não dotadas de serviços públicos e valorização do seu entorno, valem 

pouco, porém, com benfeitorias públicas, acumulam valores. Neste caso, nada se 

produziu no solo, ele se valorizou ou se tornou mercadoria de valor com sua 

inclusão na dinâmica urbana. Apesar de nada ser produzido naquele espaço, ele vai 

se valorizando desde que haja investimentos públicos de infraestrutura em seu 

entorno. Logicamente a questão da localização também terá peso para determinar o 

maior ou menor valor da terra, ou seja, dentro da cidade, quanto melhor sua 

localização, maior será o valor do terreno. 

O indivíduo se relaciona com esta configuração também pela lógica do 

capital. 

 

Dentro desse quadro, a (re)produção do espaço é também o da 
reprodução da vida humana. O homem vive onde ele pode morar e 
isso será determinado por sua renda e pelos sacrifícios que pode 
fazer. Como ele pode morar e em que condições vive depende do 
acesso aos serviços coletivos produzidos. (CARLOS, 2007, p. 79).   

 

É no cotidiano que a reprodução do capital se manifesta, interferindo 

diretamente no modo de vida de cada um, ou seja, a melhor terra será ocupada por 

aquele que puder pagar mais por ela.  
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Considerando ainda a lógica do capital, percebe-se que o poder adequa-se à 

realidade da melhor forma: 

 

Os grupos sociais excluídos têm como possibilidades de moradia os 
densamente ocupados cortiços localizados próximos ao centro da 
cidade – velhas residências que no passado foram habitadas pela 
elite e que se acham degradadas e subdivididas –, a casa produzida 
pelo sistema de autoconstrução em loteamentos periféricos, os 
conjuntos habitacionais produzidos pelo Estado, via de regra também 
distantes do centro, e a favela. (CORRÊA, 2004, p. 29-30). 

 

Como as opções de moradia não são muitas, existem também problemas de 

estrutura e o número de pessoas nos espaços também é complicador. Outras vezes, 

a higiene é prejudicada, como, por exemplo, pelo uso de banheiros coletivos. 

Seja no centro ou nas periferias, o pobre vai se instalar em algum lugar, 

considerando o quanto ele pode pagar por isso. A escolha fica entre áreas centrais 

ou periféricas. No centro terá como escolha cortiços e favelas, nas periferias, favelas 

ou moradias simples nos fundos de outra casa, dividindo espaço com outras famílias 

(cortiços de periferia).   

As reflexões ou análises a respeito de periferia na atualidade devem 

considerar as contraposições que nela se apresentam. 

 

Os ricos começam a morar em condomínios fechados a partir dos 
anos 1970, como o Portal do Morumbi, com 16 prédios de 25 
andares, com 3 mil moradores, em simbiose com a vizinha favela de 
Paraisópolis, com mais de 5 mil barracos, que fornecem os 
empregados domésticos para o condomínio. (VASCONCELOS, 
2006, p. 56). 
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Figura 7: Favela do Morumbi 

 

Fonte: POR QUE EU..., 2008.  

 

A foto anterior mostra a favela do Paraisópolis, uma das mais conhecidas da 

cidade, incrustada em um bairro de população rica e de classe média alta, onde 

estão alguns dos mais luxuosos edifícios da cidade. As duas “sociedades” 

relacionam-se de forma harmônica (ou tolerante). Uma está ao lado da outra e, além 

disso, muitas pessoas que trabalham nos prédios e nas casas das famílias ricas 

moram nessa favela e não se vê solução para a retirada da população mais pobre 

daquele lugar. Por causa da dinâmica urbana muito rápida, o Poder Público tem 

dificuldade para reagir ou agir sobre as mudanças que ocorrem na cidade, 

dependendo também de vontade política. 
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 3.3 Condomínios fechados 

 

Sobre os condomínios fechados ou apropriação de espaços/imóveis, não se 

pode deixar de citar o poder financeiro. Aquele que tem mais poder tem acesso a 

melhores locais, portanto, a classe rica se estabelece onde considera ser mais 

propício, inclusive em áreas distantes dos centros urbanos, desde que sejam 

territórios bem estruturados e valorizados, onde a classe rica possa implantar seus 

sistemas sofisticados de segurança, beneficiada por boa infraestrutura, áreas verdes 

e de lazer. 

 

Estas ilhas ou oásis de São Paulo hoje, conforme previsto nos planos 
formam bairros de baixa densidade. A forma de morar responde às 
necessidades que as separações da vida moderna impõem, 
proporciona e mesmo requer, pois o anonimato fica preservado. 
Nestes bairros praticamente não há circulação de pedestres. O 
convívio social se dá entre criados, guardas noturnos e vigias 
diversos. O elo possível entre moradores está resumido a uma 
questão de segurança que tratam em mais de uma frente: formam 
segurança comum de trechos de ruas com guardas contratados; 
pagam segurança privada às empresas de segurança e mantêm 
conexão direta com os postos de delegacia de polícia. Mas, pelo 
momento, a violência urbana está induzindo as classes altas ou 
média alta, como referido, a uma retirada estratégica que se verifica 
em direção aos condomínios fechados no entorno da metrópole. 
Processo que configura uma problemática própria. (SEABRA, 2004, 
p. 289). 

 

Quando Seabra (2004) coloca a forma como os condomínios são 

organizados, está retratando um modo de vida em especial, mas principalmente a 

forma com que as pessoas de alto poder aquisitivo interagem com o território em 

que vivem e a forma com que se relacionam com seus funcionários. Em alguns 

casos esses indivíduos se removem de áreas centrais por causa da violência, outras 

vezes por causa da poluição, buscando amenidades. Ou pela insatisfação com o 

espaço físico de que dispõem na moradia anterior, buscam moradias mais 

espaçosas, principalmente quando a família é grande.  
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Em contraposição e paralelamente à precarização das condições 
urbanas e de vida na periferia, a cidade rica passa a se desenvolver 
sob um novo padrão, também pautado pela segregação. Tereza 
Pires Caldeira qualifica as atuais intervenções do mercado imobiliário 
para os segmentos sociais de maior renda como enclaves 
fortificados. 
As tipologias dominantes nesses empreendimentos residenciais 
formais planejados para os segmentos de médios e altos 
rendimentos são os condomínios privados, com prédios 
artificialmente isolados do seu contexto urbanístico, através de 
volumosos gastos em parques, opções de serviços e dispositivos de 
segurança privada e tecnológica. Sua justificativa se assenta 
justamente na segurança contra a violência da cidade. 
Wacqüant afirma, nesse sentido, que ‘não são os pobres que 
passam por um processo de isolamentos em guetos do Brasil, como 
acontece nos Estados Unidos, mas sim as classes altas, que se 
escondem cada vez mais em bairros fechados e prédios gradeados’. 
(HUGHES, 2003, p. 81). 

 

A segurança ou a falta dela é um dos motivos que levam os ricos a se 

trancafiarem em condomínios fechados, com seguranças armados. Com medo da 

violência, de assaltos, de sequestros, acabam contratando seguranças particulares. 

Porém, a lógica dos condomínios fechados não está vinculada somente à questão 

da segurança. Há uma relação contraditória e complementar entre o condomínio e a 

periferia que o cerca. 

Existem numerosos exemplos de bairros ricos vizinhos de favelas ou ainda 

bairros mais pobres. O famoso complexo de Alphaville, extremamente rico, é um 

deles.     

Alphaville é o exemplo mais explícito e clássico que se pode citar quando se 

trata de condomínios de alto e médio padrão, construídos para atender à demanda 

de pessoas com alto poder aquisitivo. Também demonstra certo espelhamento nas 

cidades estadunidenses, onde as periferias são bairros tipicamente ricos (os 

subúrbios).    

  

Apenas para ilustrar, tomamos o empreendimento de Alphaville, 
certamente o de maior êxito, este que foi concebido como uma 
pequena cidade, como exemplo. Alphaville comporta atualmente 
vinte blocos ou conjuntos de residências; três centros empresariais e 
várias áreas de comércio e serviços. 
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Estão localizados em Alphaville 1632 empresas, com uma população 
flutuante de 170 mil pessoas; conta com 40 restaurantes, 16 
agências bancárias; dois pronto-socorros e um shopping center. 
Alphaville está imerso na periferia do espaço urbano metropolitano. A 
esta expressão social formal do espaço têm-se denominado 'enclave 
urbano'. (SEABRA, 2004, p. 295). 

 

Alphaville é o grande empreendimento nos moldes americanos que deu certo 

no Brasil e se transformou no sonho de consumo de centenas de famílias de classe 

média alta. Dessa forma, o capital imobiliário se movimentou e tratou de atender a 

esse mercado, construiu outros complexos com preços mais acessíveis a essa 

camada social. São diversos complexos imobiliários que transformaram uma parte 

da Região Metropolitana de São Paulo no sonhado “paraíso” das pessoas de alto 

poder aquisitivo.  

Assim, devido à busca por tranquilidade e maior contato com a natureza, 

iniciou-se na década de 1970 a formação daquele que seria um dos grandes 

exemplos da especulação imobiliária, representando a periferia rica. 

Este grande complexo imobiliário conta com hospitais, clínicas, laboratórios, 

agências bancárias, hotéis, supermercados, cinemas, shopping, enfim é um território 

montado para a classe média alta e ricos.  

Seria uma nova proposta de empreendimento, porém Alphaville parece ser a 

tentativa mal realizada e de certo modo frustrada (por não conseguir “isolar” o local 

da grande cidade e de seus problemas) da criação dos subúrbios dos Estados 

Unidos no Brasil. A intenção era constituir um local tranquilo para viver, com 

segurança e cercado pela natureza, porém, diferentemente da situação 

estadunidense, em São Paulo os especuladores imobiliários entraram em ação ao 

notar o sucesso que tal empreendimento fazia. Inúmeros outros condomínios foram 

construídos em torno do primeiro, o que descaracterizou o empreendimento inicial. 

Mas mesmo assim, Alphaville se transformou na grande representante rica da 

periferia paulista. 

Os imóveis em Alphaville são valorizados mais pela ficção, ou pelo glamour, 

que aquele local representa, do que pelo valor que o imóvel realmente teria, se 

estivesse em outro lugar.  
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 3.4 Moradores das periferias 

  

Os moradores mais tradicionais das periferias (os pobres) da cidade de São 

Paulo24 estão passando por um processo de transformação, ou melhor, as periferias 

não estão tão pobres quanto antes. Estas abrigam agora parcela da classe média 

(de pessoas das classes D e E cujo poder aquisitivo aumentou), principalmente nos 

últimos anos. Essas pessoas obtêm agora renda mais elevada, com a qual 

conseguem suprir suas necessidades básicas e ainda poupar para adquirir uma 

série de produtos até então inacessíveis. Essa classe média tem agora a 

perspectiva da casa própria, adquirida com ajuda das ações do Poder Público. A 

respeito dessa realidade, Corrêa expõe que: 

 

Em uma cidade onde existe uma segregação socioespacial, com um 
setor periférico, não apenas distante do centro mas sem 
amenidades, não atraindo, portanto, grupos sociais de elevado 
status, não resta aos proprietários fundiários senão o loteamento de 
suas terras como meio de extrair a renda da terra. E se trata de 
loteamentos populares, com o mínimo de infraestrutura. Tendo em 
vista o baixo poder aquisitivo da população que para aí se desloca, 
não há interesse desses proprietários em se transformarem em 
promotores imobiliários. Apenas realizarão o loteamento: as 
habitações serão construídas pelo sistema de autoconstrução ou 
pelo Estado, que aí implanta enormes e monótonos conjuntos 
habitacionais. (CORRÊA, 2004, p. 19). 

 

Os donos dos terrenos não têm realmente outra opção além de repartir e 

vender os mesmos pelo maior valor que conseguirem. Tais terrenos não têm alto 

valor de mercado ou não atraem pessoas de médio ou alto poder aquisitivo, 

sobrando como opção para vender aos pobres.  

A população mais pobre em geral depende de programas habitacionais do 

Estado. Quando dispõe de dinheiro, na maioria das vezes, busca comprar a casa 

                                            

24  Não se pretende afirmar que a pobreza na periferia desapareceu, mas que existe uma nova realidade em 
alguns desses territórios, ou melhor, que vários desses espaços estão passando por um processo de 
transformação. 
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própria, dependendo de terrenos ou casas mais baratas. Como dito anteriormente, 

um dos grandes problemas está na falta de infraestrutura, uma vez que esses locais 

comportam serviços básicos de qualidade ruim (distribuição de água e coleta de lixo 

insuficientes, bem como rede de esgoto a céu aberto). 

Além das formas de construção, outras questões são levantadas:  

       

Criam-se loteamentos populares na periferia urbana: enchentes, 
mosquitos, valas negras, crimes, esquadrão da morte, horas e horas 
perdidas em precários transportes coletivos, eis alguns dos aspectos 
do quotidiano desta periferia urbana, fruto de uma ação 
espacialmente diferenciada dos proprietários fundiários. Tais 
loteamentos são ilegais face à legislação urbana em vigor. Em pouco 
tempo são legalizados, e por pressão popular conseguem alguns 
poucos serviços de infraestrutura por conta do Estado. Isto gera nova 
valorização fundiária, atingindo inclusive os terrenos reservados 
pelos antigos proprietários fundiários, muitos deles intencionalmente 
situados entre loteamentos e o espaço urbano contínuo. (CORRÊA, 
2004, p. 19) 

 

Em algumas situações, as pessoas lutam e acabam conseguindo legalizar a 

área, sendo beneficiadas por infraestrutura básica, rede de esgoto, de água, coleta 

de lixo, energia elétrica, telefone etc., além de meios de transporte com acesso 

razoável. Passam a contar ainda com escolas públicas para os filhos, postos de 

saúde e hospitais (disponíveis, mas não necessariamente de boa qualidade). 

 

A situação criada pelo processo de segregação social e urbana 
revela uma humanidade exposta ao desafio da superação de uma 
verdadeira subcidadania, equacionada, às próprias custas, com 
autonomia. De fato, não é necessário comprovar que a moradia, 
ainda que nas condições mais precárias possíveis, é uma conquista 
decisiva na vida dos trabalhadores que carrega significados de 
honra, decência, respeito social, revestindo de um sentido de 
possibilidade de sobrevivência, esperança e utopia: é uma conquista 
que protege as famílias da insegurança e do desemprego, que 
possibilita o 'arrimo', a inclusão; sem ela restaria o desterro, a 
migração inconsequente ou a mais profunda desorganização familiar, 
ainda que em situação de risco geotécnico, de enchentes ou em 
situação de precariedade extrema e risco de morte ─- caso de 
inúmeras favelas e aglomerados em situação mais vulnerável. 
(HUGHES, 2003, p. 71). 
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As periferias urbanas, com seus recursos atuais, são também uma conquista 

dos trabalhadores, quando de sua organização e luta, com a fixação de seu lugar de 

morar e, com trabalho e mais lutas, a transformação desses lugares. De certa forma, 

esses trabalhadores vão construindo sua identidade com esses espaços e 

incorporam a ideia de que são da periferia. 

 

Apesar da profusão dos consumos, fundada na publicidade e no 
crédito público e privado, cujas manifestações foram, por exemplo, a 
expansão da habitação da classe média em décadas passadas, a 
história da cidade revela uma escassez persistente de moradia, com 
aceleração de processos de especulação, verticalização (SOUZA, 
1994) e periferização (ALMEIDA, 2000). Atualmente, o sistema 
público de ações torna-se incapaz de construir moradias dignas para 
os seus trabalhadores ou, quando o faz, as enormes distâncias do 
Centro da Cidade, do qual continuam a depender, revelam a 
confusão recorrente entre o direito a morar dignamente e o direito de 
propriedade. (DAMIANI, 2004, p. 63). 

 

A lógica indica que o capital imobiliário realiza a reorganização urbana, ou 

seja, a partir de terrenos bem localizados e que tenham infraestrutura ele fará a sua 

parte e construirá grandes edifícios com todo tipo de empreendimentos e serviços 

que conseguir oferecer, aproveitando ao máximo o que o local já dispõe. Em outras 

oportunidades farão grandes condomínios e obras paisagísticas que valorizem ainda 

mais o local. Mas, de fato, o capital imobiliário quer atrair pessoas de classe média 

alta ou ricos, que possam pagar pelo investimento feito.     

 

O mercado, principalmente o imobiliário, trabalha bem com as 
'paisagens', escolhendo lugares na cidade, transformando-os, 
criando 'belas paisagens' muitas vezes verdadeiras ilhas sociais, 
promovendo a apropriação e o uso do espaço para grupos de alto 
poder aquisitivo na sociedade. Ao restante da população, que não 
tem acesso a esses novos lugares, a essas novas paisagens, e às 
mercadorias criadas para suprir as novas e modernas habitações, e 
ao estilo de vida criado, resta, segundo Bourdieu, a tentativa de 
'imitar' ou pelo menos tentar fazê-lo mesmo que por meio de 
substitutos. Para ele, são as classes de maior poder aquisitivo que, 
por estarem mais liberadas das necessidades vitais, é que 



134 

conseguem ter a estilização da vida por excelência, gerando gostos e 
um tipo de cultura que, embora às vezes tenda a ser rejeitada por 
outros grupos, acaba sendo imitada. Para esse autor, as chamadas 
classes populares não possuem a 'capacidade de formular seus 
próprios fins (e a imposição correlativa de necessidades artificiais) é 
sem dúvida a forma mais sutil da alienação'. (ALVES, 2004, p. 286-
287). 

 

A população mais abastada financeiramente, quando ocupa áreas periféricas, 

transforma esses territórios, não precisa tomar medidas para mudar o “olhar” sobre o 

lugar, porque o próprio empreendimento, ou a estratégia de marketing utilizada, fará 

esse papel, dessa forma, esse espaço periférico não abarcará sentido pejorativo, 

mas passará a fazer parte de nova estrutura dentro do espaço urbano habitado. 

 

Estas terras da periferia de amenidades são destinadas à população 
de status. Como se trata de uma demanda solvável, é possível aos 
proprietários fundiários tornarem-se também promotores imobiliários; 
loteiam, vendem e constroem casas de luxo. Criam-se assim bairros 
seletivos em setores de amenidades: como a palavra ‘periferia’ tem 
sentido pejorativo, estes bairros fisicamente periféricos não são mais 
percebidos como estando localizados na periferia urbana, pois afinal 
de contas os bairros de status não são socialmente periféricos! 
(CORRÊA, 2004, p. 18).  

 

O capital imobiliário interfere diretamente nas áreas mais afastadas, ou seja, o 

agente imobiliário encontra um nicho de mercado (a produção de condomínios de 

alto padrão para as classes média e média alta) nas zonas localizadas na periferia 

urbana, que poderiam oferecer (como mercadoria) amenidades a seus clientes 

(casas em terrenos mais espaçosos, segurança, “ar puro”), isso se dá de uma forma 

muito particular:   

 

Subjacente à ação estatal está a classe dominante ou algumas de 
suas frações. Sua atuação se faz, de um lado, através da 
autosssegregação na medida em que ele pode efetivamente 
selecionar para si as melhores áreas, excluindo-as do restante da 
população: irá habitar onde desejar. A expressão desta segregação 
da classe dominante é a existência de bairros suntuosos e, mais 
recentemente, dos condomínios exclusivos e com muros e sistema 
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próprio de vigilância, dispondo de áreas de lazer e certos serviços de 
uso exclusivo, entre eles, em alguns casos, o serviço de escolas 
públicas eficientes. (CORRÊA, 2004, p. 63-64). 

 

As diferenças nas periferias da cidade são evidentes, porém vale lembrar 

mais uma vez que são pessoas diferentes vivendo ou ocupando os mesmos 

territórios, mantendo algum tipo de relação, mas mantendo entre si uma certa 

distância (o muro). Ricos, pobres, classe média nem sempre vivem em harmonia, é 

a luta de classes. Por terem interesses variados, chegam a relações conflituosas. É 

interessante e intrigante, mas o mercado cria necessidades. Esse sujeito que sai de 

um apartamento das áreas centrais, apesar de se ver vítima da violência e da 

intolerância, não deixa seu lar por isso, ele o deixa porque sofreu influência direta do 

mercado imobiliário que propõe lugares com mais amenidades que outros, onde não 

as encontraria com tanta facilidade. 

Em seu novo empreendimento, nas áreas mais afastadas, ele poderá 

contratar seguranças para se sentir melhor, mesmo que isso seja apenas uma 

sensação. 

 

Mas os condomínios fechados são fechados mesmo. O slogan que 
justifica é cada vez mais a segurança a qualquer pretexto, pois, entre 
nós, os condomínios só podem usufruir de amplos jardins entre 
muros. (SEABRA, 2004, p. 295). 

 

Em alguns casos, não há muros que limitam “setores” pobres de “setores” 

ricos da cidade, mas apenas ruas. Enclaves de pobreza em lugares ricos são 

comuns (cortiços e favelas). Mas em ambos os casos trata-se de uma convivência 

tolerante, como no caso da favela Paraisópolis. Contudo, a falta de planejamento 

urbano acabou por criar uma periferia que nasce pobre e que se multiplica com o 

passar dos anos.   

A inexistência de infraestrutura em algumas periferias é evidente, no entanto 

elas contêm, além daquelas pessoas mais pobres, também a classe média e alguns 
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ricos. Cada um está lá por motivos diferentes, cada um ocupa o território segundo 

suas possibilidades de renda.  

  

3.5 Favelas  

 

Não é raro encontrar centenas de milhares de famílias em barracos mal 

construídos, sob risco de desmoronamento, no submundo das drogas, do crime e da 

violência, passando por diversas necessidades, estruturais, de ordem pessoal ou 

mesmo comunitárias. As favelas na cidade de São Paulo, se não o mais grave 

problema social, certamente são dos mais importantes. Merecem, portanto, 

destaque toda vez que se trate dessa cidade e de seus moradores. 

 

É na produção da favela, em terrenos públicos ou privados invadidos, 
que os grupos sociais excluídos tornam-se, efetivamente, agentes 
modeladores, produzindo seu próprio espaço, na maioria dos casos 
independentemente e a despeito de outros agentes. A produção 
deste espaço é, antes de mais nada, uma forma de resistência e, ao 
mesmo tempo, uma estratégia de sobrevivência. Resistência e 
sobrevivência às adversidades impostas aos grupos sociais recém 
expulsos do campo ou provenientes de áreas urbanas submetidas às 
operações de renovação, que lutam pelo direito à cidade. (CORRÊA, 
2004, p. 30). 

 

Como é quase inevitável falar das favelas ao se falar de São Paulo, não é 

diferente quando o assunto são as periferias, já que boa parte delas está nas bordas 

da cidade ou interferindo diretamente na vida social das periferias. 

 

Associando os dados do Censo IBGE 2000 à cartografia digitalizada 
pela PMSP, o CEM/CEBRAP estimou o déficit habitacional na cidade 
de São Paulo de maneira a gerar subsídios quantitativos 
georreferenciados do déficit habitacional. 
A população em favelas no ano 2000 foi estimada em 1,1 milhão de 
indivíduos residente em 286.954 domicílios, representando, desde 
1991, um aumento de 30,2%, o que elevou sua participação de 9,1% 
para 11,1% da população. Este crescimento corresponde a uma taxa 
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anual de 2,97% ao ano, enquanto a população do Município cresceu 
apenas 0,9%. 
A área total de favelas do Município cresceu 23,9% (chegando a 30,6 
Km²), tendo aumentado a sua densidade (em 6%), de 360 para 380 
habitantes por hectare. Entretanto, a taxa de moradores por domicílio 
decresceu, de 4,5 para 4, 'o que é consistente com a informação 
relativa à queda de fecundidade e mudança do padrão de família, 
com maior número de mulheres na chefia de domicílios e de pessoas 
residindo sozinhas'. Mesmo assim, mais de 2000 domicílios em 
favelas (cerca de 7% do total) contam com 'mais de 7 milhões de 
moradores, indicador que, associado à precariedade e dimensões 
exíguas que geralmente caracterizam as edificações, define um 
agravamento das condições de moradia dessas famílias'. (HUGHES, 
2003, p. 102). 

 

A manifestação da ilegalidade e da falta de comprometimento do Estado para 

com o cidadão, mais precisamente com a classe trabalhadora, revela-se nas favelas. 

 

As primeiras favelas aparecem em São Paulo somente no início da 
década de 40. Eram formadas por invasões espontâneas de 
população, em terrenos públicos, localizados próximos ao centro. No 
entanto, o fenômeno de favelização na cidade se desenvolveu em 
larga escala a partir da década de 70, quando a alta dos preços dos 
lotes começou a inviabilizar a compra e a construção da casa própria 
pela classe trabalhadora e mesmo a dificultar o enfrentamento dos 
custos de aluguel. Parcela significativa da população pobre passou a 
ocupar áreas com condições topográficas de difícil aproveitamento, 
áreas destinadas ao uso comum dos habitantes da cidade (praças, 
jardins, etc.), áreas situadas ao longo das faixas marginais aos 
córregos e fundo de vales, sem atração imobiliária.(BORIN, 1995, p. 
129-130). 

 

A ocupação foi feita em locais não aproveitados pelo capital imobiliário ou 

pelo poder público. No princípio, qualquer área desvalorizada servia, porém, com o 

passar das décadas, locais de menores valores e áreas de difícil acesso (morros, 

por exemplo) passaram a ser ocupados. 

 O Poder Público é obrigado a reconhecer que a favela seria parte 

integrante do sistema urbano: 

 



138 

Com o crescimento cada vez maior e incontrolado das favelas, pelo 
Poder Público, nos anos de 1979 e 1985, uma nova concepção 
envolve a política habitacional dirigida a este tipo de habitação: a 
favela passa a ser entendida como expressão das contradições 
urbanas, os favelados são reconhecidos como trabalhadores e surge 
a percepção de que a favela não é mais um local transitório de 
moradia para o migrante, mas sim um local fixo de moradia. É o 
momento em que foram implantados os programas de Urbanização 
de Favelas (PROÁGUA, PROLUZ, PROFAVELA, PROMORAR). 
(BORIN, 1995, p. 132). 

 

Nesse período as discussões progridem, sobretudo sobre as ações relevantes 

a respeito das favelas, o que não durou muito. 

 

No período de 86 a 88, reaparece a idéia de desfavelamento, 
entendendo os favelados como pobres a segregar. Foram removidas 
as favelas de áreas nobres e iniciado o programa de operações 
interligadas (construção de conjuntos populares por iniciativa privada 
contra concessões do Poder Público), para atender os moradores em 
favelas. (BORIN, 1995, p. 132). 

 

A reaproximação do Poder Público com o cidadão morador das favelas é 

retomada em 1989: 

 

Entre 89 e 92, a concepção que envolvia as políticas e diretrizes 
habitacionais partia da ideia de que os favelados, assim como os 
encortiçados, deveriam ser integrados na malha urbana, como um 
direito de todo cidadão. É o momento em que a cidade “ilegal” passa 
a ser trabalhada como cidade “real”. A segregação, portanto, passou 
a ser um item combatido; a remoção das favelas de risco fez parte de 
uma das metas prioritárias; a população, organizada através de 
movimentos de moradia, tornou-se um dos interlocutores na 
elaboração das políticas e diretrizes de ação, assim como nas 
discussões do Plano Diretor e da Lei Orgânica; o programa de 
Urbanização de Favelas se desenvolveu em maior escala e as 
discussões de concessão do direito real do uso da terra para favelas, 
em terrenos públicos, foi um dos temas centrais deste período. Foi 
ainda durante esses anos que o processo de construção de moradias 
e de infraestrutura por mutirão desenvolveu em forma de parceria 
Poder Público e população de baixa renda. (BORIN, 1995, p. 132-
133).        
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Vale ressaltar que reconhecer o “favelado” como cidadão e trabalhar em 

parceria com o mesmo para melhorar suas condições de vida é o papel do Estado, 

conforme trecho anterior. 

 

A partir de 93, o programa direcionado às favelas é o Cingapura. O 
ponto básico deste projeto é a verticalização das favelas, que 
consiste na construção de prédios de apartamentos e na urbanização 
da área, fixando a população no local. (BORIN, 1995, p. 133). 

 

Entre tantas lutas por habitação digna e posse da terra, a vida nas favelas 

continua sofrida. As pessoas se amontoam em barracos construídos sem a mínima 

infraestrutura, os quais, quando localizados em áreas de riscos geotécnicos, podem 

desmoronar a qualquer momento. No verão, as chuvas torrenciais acabam por 

abalar as estruturas das casas construídas sem maiores cuidados com a segurança. 

As pessoas não se preocupam prioritariamente com a segurança quando estão 

construindo suas residências, o que se deve, em boa parte, à falta de recursos 

financeiros. No máximo, essas pessoas utilizam material de qualidade e segurança 

duvidosas, ou seja, com madeiras das mais diversas, uma vez que não têm dinheiro 

para construir uma residência de alvenaria. 

 

O assentamento em áreas de risco geológico é um dos resultados da 
enorme pressão habitacional e a falta de alternativas dignas de 
moradia. De acordo com a matéria de jornal de 2002, 'há encostas 
com declive de 80% que jamais poderiam ter sido ocupadas. Muitos 
locais de risco estão em áreas de mananciais, onde o solo, 
esponjoso é propenso à erosão'. Os acidentes em áreas de risco de 
morte 'podem ocorrer, como no ano de 2000, quando 12 pessoas 
morreram em um deslizamento no Morro da Lua (zona sul). Em 
2001, o maior acidente foi o deslizamento numa encosta da favela 
Nova Jaguaré (zona oeste), que desalojou 26 famílias. A região 
também havia sido reabilitada na gestão Erundina, e a reocupação 
de terrenos, hoje habilitados, havia sido proibida'. (HUGHES, 2003, 
p. 73). 
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Os motivos que levam diversas famílias a correrem riscos de vida e se 

instalarem nas favelas é facilmente compreendido: 

 

São Paulo, transformada no principal polo econômico e de mercado 
de trabalho, passou a receber enormes contingentes de migrantes 
vindos das regiões mais pobres do país, inflacionando a questão da 
moradia. Os novos bairros que se expandiam pela periferia eram 
marcados por sua profunda desordem urbana. Sem qualquer 
orientação do Poder Público as moradias de autoconstrução passam 
a ocupar áreas de risco nos fundos de vales e encostas. Os cortiços 
e favelas aumentam pela cidade. ( SCARLATO, 2004, p. 250). 

 

Quando o trabalhador consegue aumentar sua renda, constrói uma casa de 

alvenaria. Tendo uma casa, esse trabalhador traz os familiares (geralmente de 

outras regiões do país) para morar consigo, o que reflete diretamente nas 

construções, pois torna-se necessário aumentar a casa e então inicia-se processo 

de construção dos “puxadinhos”, que nada mais são do que cômodos construídos 

para acolher os novos moradores.  

Não existem grandes espaços para construção na horizontal, sendo assim, o 

morador constrói verticalmente, sem acompanhamento de um profissional 

(engenheiro, por exemplo), o que acarreta desastres em diversas ocasiões, 

especialmente em épocas de fortes chuvas.  

Outra questão marcante é que o morador da favela tem que se submeter às 

leis daquele território, daquela comunidade, já que o Poder Público muitas vezes 

não chega até essas áreas e quando chega não tem força suficiente para dominar a 

situação e resolver os múltiplos problemas existentes. 

Em algumas favelas não há serviços de energia elétrica, rede de água e 

esgoto, telefone, a não ser pelas ligações ilegais conhecidas por “gatos”, que são 

verdadeiras montagens desses equipamentos. Em algumas situações os problemas 

não são solucionados pelas vias legais, como o caso dos esgotos correndo a céu 

aberto em várias dessas comunidades.  
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Em alguns casos o Poder Público conseguiu ou teve boa vontade (às vezes 

em troca de apoio do poder legislativo), por um motivo ou por outro, realizar 

melhoramentos dentro das comunidades, urbanizando as favelas.  

 

A evolução da favela, isto é, a sua progressiva urbanização até 
tornar-se um bairro popular, resulta, de um lado, da ação dos 
próprios moradores que, pouco a pouco, durante um longo período 
de tempo, vão melhorando suas residências e implantando 
atividades econômicas diversas. De outro, advém da ação do 
Estado, que implanta alguma infraestrutura urbana, seja a partir das 
pressões exercidas pelos moradores organizados em associações, 
ou seja a partir de interesses eleitoreiros. Esta urbanização, contudo, 
desencadeia uma valorização que acaba por expulsar alguns de 
seus moradores e atrair outros. (CORRÊA, 2004, p. 31). 

 

Nas favelas algumas pessoas têm emprego fixo, com carteira assinada e 

todos os direitos trabalhistas, funcionários públicos e até mesmo policiais. Pessoas 

com baixos salários vão viver nessas localidades pelos “benefícios” disponíveis, ou 

seja, o não pagamento de várias das taxas/impostos, que todo cidadão teria que 

pagar, como água e luz. 

Casos desse tipo não são raros, pois existe medo grande de perda de poder 

aquisitivo caso se passe a pagar por esses serviços, assim é a sociedade, que 

acaba por pagar essa conta. 

Ao relatar a questão da favela, procurou-se mostrar como ela se insere na 

periferia e um pouco da realidade ou algumas situações que comumente ocorrem, 

ou seja, um pouco sobre a estrutura de necessidade ou uso do poder dentro delas, 

como violência e o crime.   

Para entender como foram formadas as periferias e toda a problemática 

envolvida nessa formação, analisa-se um pouco do processo de crescimento da 

cidade a partir de um breve histórico.  
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CAPÍTULO IV – UM OLHAR DA GEOGRAFIA HISTÓRICA 
SOBRE O CRESCIMENTO PERIFÉRICO NA CIDADE DE SÃO PAULO 

  

O olhar sobre algo ou determinado lugar advém do passado, que nos 

possibilita acompanhar os fatos presentes a partir de uma visão geral do que 

aconteceu anteriormente, dando oportunidade de analisar com um certo domínio o 

“quadro” que é colocado no momento.  

Desde o final do século XIX, a cidade que viria a ser a maior metrópole do 

país passa por transformações que devem ser consideradas, destacando-se o 

crescimento demográfico e a expansão da rede urbana em direção às áreas mais 

afastadas do centro. O desenvolvimento da cidade passa também por um 

amadurecimento econômico, social e político, em que cada setor que avança traz 

consigo vários elementos que modificaram o perfil da cidade. Merecem enfoque 

especial as questões sociais, principalmente as que se referem às pessoas 

“comuns”, ou àquelas que formaram as periferias.  

 

Desde o final do século XIX, quando teve início o explosivo 
crescimento da cidade, as classes mais ricas de São Paulo 
começaram a se segregar e, em seu crescimento, a caminhar 
sempre no quadrante sudoeste. Para leigo, visualizar os quadrantes 
da cidade, basta imaginar a linha Norte/Sul (Tucuruvi – Jabaquara) e 
Leste/Oeste (Corinthians/Itaquera – Barra Funda) do metrô. Partindo 
dos Campos Elíseos e Higienópolis, os primeiros bairros 
aristocráticos de São Paulo, passaram a ocupar a Avenida Paulista. 
Depois (juntamente com os bairros de classe média), o Jardim 
América, Jardim Europa e Paulista, Vila Mariana, Itaim, Moema, 
Sumaré e Pacaembu, Alto de Pinheiros e Lapa, City Butantã, Cidade 
Jardim, Morumbi, Jardim Guedala, Brooklin, Granja Julieta, Chácara 
Flora, etc. Depois pularam para a Granja Viana, Alphavile, Aldeia da 
Serra etc. A ordem cronológica é aproximada, mas uma coisa é 
certa: a classe média e acima da média cresceram sempre na 
mesma direção e jamais abandonaram o quadrante sudoeste. [...] 
Paralelamente, os mais pobres se espalhavam pelo restante da 
cidade e na sua periferia. (VILLAÇA, 2003 apud OLIVEIRA, 2008, 
p.10-11). 
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Em 1872, a cidade contava com um contingente populacional que 

ultrapassava 30 mil habitantes e não era, ainda, nem sombra de uma metrópole; não 

merecia grande destaque no cenário nacional, era simplesmente mais uma entre 

tantas outras, sem nada que a diferenciasse das outras cidades do país. Porém, ela 

teve uma evolução bastante interessante, e em pouco tempo viu multiplicada sua 

população. Eis algumas características que ia assumindo a futura metrópole: 

 

Mesmo em 1872, por ocasião do primeiro recenseamento realizado 
no país, São Paulo tinha a sua frente uma dezena de cidades 
brasileiras mais populosas, sendo sua população municipal pouco 
superior a 31.000 habitantes. 
Foi há menos de 80 anos que o ‘milagre’ teve início. As estatísticas 
começaram a registrar verdadeiros saltos, ao mesmo tempo em que 
a área urbana se ampliava desmesuradamente. As cifras dispensam 
comentários: 

 

ANOS HABITANTES 

1890 

1900 

1920 

1940 

1950 

64934 

239820 

579033 

1318539 

2198096 

 
A cidade, que durante três centúrias permanecera enclausurada num 
âmbito que não tinha mais que 1 Km de raio, passou a atingir, 
através de seus tentáculos, distâncias de 15 e 20 Km em relação ao 
seu centro, ao mesmo tempo que, gradativa mas aceleradamente, 
encobria com seu casario os espaços vazios existentes entre tais 
tentáculos. Em cada ano, as construções urbanas, que não 
chegaram à cifra de 500 em 1901, passaram à média anual de 
20.000, na década em que nos encontramos. (AZEVEDO, 1958, p. 
10). 

 

Com o aumento populacional, que em dez anos quase quadruplicou, 

acontece também a ocupação de novas áreas, fazendo com que a cidade iniciasse 

um processo de expansão territorial. Esse processo não mais se reverteria no século 

XX.  
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O espetacular crescimento da cidade de São Paulo. - Com 31.000 
hab. ao iniciar-se a década de 1870-80, a cidade de São Paulo viu 
sua população duplicada em 1890; mesmo assim, circunscrevia-se 
dentro de uma área com pouco mais de 2 km de raio. A partir de 
1950, decorridos apenas 60 anos, alcançou a cifra de 3 milhões de 
habitantes e passou a estender-se, em muitos pontos, a mais de 15 
Km de seu centro. (AZEVEDO, 1958, p. 11).   

 

A virada do século XIX para o XX foi um “divisor de águas” para a capital 

paulista, no que diz respeito ao crescimento demográfico e também à multiplicação 

das novas áreas ocupadas. Mas que fatores levaram ao crescimento tão rápido da 

cidade? 

 

Outros fatores (que são, evidentemente, os que aqui mais nos 
interessam) explicam de maneira satisfatória o inaudito crescimento 
de São Paulo a partir da década de 1870-80: 
[...]   
3) o extraordinário incremento da imigração, notadamente de 
italianos, característico desse mesmo período e motivado pela 
expansão cafeeira, que trouxe para o Estado, numa só década, nada 
menos de 900.000 imigrantes, encaminhados para o interior, mas 
refluindo em massa para a capital, onde se fixaram, com suas 
famílias numerosas e suas habilidades profissionais; 
[...] 
5) a criação do parque industrial paulistano, hoje considerado o mais 
poderoso da América do Sul, cujo ininterrupto desenvolvimento 
passou a exigir, em proporções crescentes, mão de obra cada vez 
mais numerosa e especializada, além de grandes espaços 
destinados à instalação de novos estabelecimentos fabris; 
6) o consequente êxodo de populações rurais e urbanas, oriundas do 
interior do próprio Estado e de outras regiões do país, atraídas 
irrefreavelmente pelas vantagens, reais ou supostas, da nova e 
dinâmica metrópole ou simplesmente em busca de trabalho, tamanha 
a febre de construções e tão poderosa força de construções e tão 
poderosa sua força econômica; 
7) o loteamento de grandes propriedades – de início tradicionais 
chácaras localizadas em plena área urbana, em seguida os sítios e 
fazendas da região suburbana – de que resultou a proliferação de 
novos bairros e a multiplicação das chamadas ‘vilas’ tìpicamente 
residenciais, onde se aglomera uma parte substancial da população 
ativa da capital paulista. (AZEVEDO, 1958, p. 12-13).    
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Azevedo (1958) destacou sete fatores que explicariam de maneira satisfatória 

o crescimento da cidade de São Paulo, entre eles destacam-se a criação do parque 

industrial, a questão do êxodo rural e urbano, a imigração e o lançamento de novos 

loteamentos. A criação do parque industrial favoreceu os novos lançamentos de 

loteamentos e a atração dos imigrantes, além de pessoas do campo e de cidades 

próximas.  

As transformações ocorridas no final do século XIX deram, de certa forma, 

suporte para a implementação do capitalismo, de que a “cidade” se apropriaria de 

forma espetacular no século seguinte, sendo o café o produto que, apesar de sua 

base agrícola, abriu caminho para o crescimento econômico, social e político. O café 

teve papel relevante no crescimento desta cidade. A população que aqui vivia foi, 

por muito tempo, quase dependente deste produto, como afirma Azevedo. 

 

Percebe-se, assim, que a década de 1870-80 constitui 
indubitavelmente um marco na evolução da capital paulista; e que foi 
o café, direta ou indiretamente, o grande responsável pela 
impressionante mutação sofrida pela cidade de São Paulo, a partir 
dessa época. (AZEVEDO, 1958, p. 70).       

 

Nas primeiras décadas do século XX, iniciou-se um processo de efetiva 

ocupação territorial, no qual o surgimento da periferia viria a suprir a necessidade de 

valorização do centro e não de uma formação ou ocupação territorial planejada. 

Justamente a falta de planejamento urbano leva a cidade a um crescimento irregular 

e desordenado, no qual quem mais sente as mudanças são os novos moradores, ou 

aqueles que não têm condições de acompanhar os preços mais altos praticados nas 

novas áreas centrais. Souza (2004) destaca como e por que ocorreram essas 

mudanças: 

 

A partir da greve de 1917, há condições para se pensar sobre o 
papel estratégico da verticalização nas lutas entre os vários 
segmentos sociais pelo espaço urbano. 
Há um processo nítido de expulsão dos trabalhadores para a 
periferia: surgem os subúrbios industriais. Tal fato representa um 
saneamento das áreas centrais, áreas de decisão ou, como 
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denominamos, da “cidade do capital”. A própria infraestrutura da 
cidade vai evoluindo neste sentido: dos bondes e das caminhadas, 
passa-se aos trens de subúrbios e aos ônibus.(SOUZA, 2004, p. 44). 

 

Iniciava-se o processo de verticalização na cidade, mas o problema é que as 

pessoas pobres tinham que ser retiradas dos locais onde moravam, ficando à 

margem do novo desenvolvimento urbano.       

O início do século trouxe inúmeras mudanças para o cenário da cidade, 

sendo um dos principais, inclusive até “maior” que as altas construções, o 

surgimento da periferia paulistana, que nascia carente de infraestrutura básica, sem 

os recursos necessários para iniciar um processo de urbanização das áreas mais 

distantes do centro. 

 

Surge no cenário urbano o que será designado ‘periferia’: 
aglomerados, clandestinos ou não, carentes de infraestrutura, onde 
vai residir a mão de obra necessária para o crescimento da 
produção. (CAMARGO, 1976, p.25).  

 

Outra mudança a ser notada é a propriedade privada e como ela era 

constituída, ou seja, poucos donos para imensos espaços de terras; e uma das 

reviravoltas ocorridas foi exatamente a mudança desse perfil, de grandes 

proprietários, para vários proprietários ou simplesmente inúmeros moradores. 

A partir da década de 1930, São Paulo inicia um processo de consolidação da 

importância que viria a ter no cenário nacional, como maior e mais importante 

metrópole brasileira e que estava pronta para assumir o posto, que não mais seria 

perdido naquele século, o de maior e mais desenvolvida cidade do país, e se colocar 

entre uma das maiores do mundo. O setor industrial foi um dos responsáveis por 

transformar a nova realidade paulistana. A capital se expandiu em boa parte a partir 

dos interesses específicos desse setor. 
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Ao findar a terceira década do presente século, São Paulo aparecia 
como o maior centro industrial da América do Sul. Possuindo pouco 
menos de 2.000 estabelecimentos fabris em 1918 (6), tinha em 1932 
cerca de 2.100 (7); mas, em 1947, este número eleva-se a 12.000 (8) 
e, hoje, pode ser calculado em 20.000, onde exercem sua atividade 
nada menos de 440.000 operários e de onde sai metade da 
produção industrial de todo país.(AZEVEDO, 1958, p. 103).    

 

O grande aumento da população a partir do crescimento industrial acaba 

transformando São Paulo em “um lugar de futuro”. É verdade que a cidade 

necessitava de mão de obra, mas a questão é que migração, depois de iniciada, não 

mais parou. Esse foi um dos grandes motivos para o grande surto de crescimento 

que a cidade sofreu, o que acabou gerando fortes modificações na paisagem 

urbana.  

 

O surto industrial ainda influiu sobre a cidade, concorrendo para o 
aumento da população (em virtude da crescente necessidade de 
mão de obra e impulsionado pela ‘miragem’ que vive a atrair, para a 
metrópole, a população da zona rural e do interior, em geral) e, 
sobretudo, modificando a paisagem urbana e acabando por 
concretizar a existência da ‘Grande São Paulo’. (AZEVEDO, 1958, p. 
105). 

 

Muitos foram os que chegaram para ocupar a nova metrópole; vieram 

centenas de pessoas de outros Estados brasileiros, mas não se pode deixar de 

ressaltar a verdadeira invasão sofrida por imigrantes de outros países, 

principalmente italianos. Entre os motivos da migração estrangeira estão as boas 

oportunidades que a cidade oferecia. 

Observando que a Europa ainda recuperava-se de uma Grande Guerra e o 

mundo havia passado por uma crise catastrófica, ocorrida em 1929 com a queda da 

bolsa de Nova York, o Brasil representava uma boa oportunidade, mais 

especificamente São Paulo, para quem desejava recomeçar sua vida. 

 

Todavia, não se poderá deixar no esquecimento um outro fator: a 
imigração. São Paulo continua a ser a ‘cidade cosmopolita’, foco de 
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irresistível atração dos elementos alienígenas fixados no Estado – 
italianos, ibéricos, japoneses, sírio-libaneses, armênios, húngaros, 
lituanos, judeus, etc., ou de seus descendentes, brasileiros pelo 
nascimento. Mas, notadamente, centro de convergência de 
brasileiros de outros Estados e do próprio território paulista, atraídos 
pela miragem da metrópole movimentada e dinâmica, sobretudo a 
partir do ano de 1934. (AZEVEDO, 1958, p. 146-147). 

 

As periferias da época ou os lugares mais afastados do antigo centro 

acolheram um grande número de pessoas (salientando que várias das áreas 

ocupadas na época atualmente são consideradas centrais), já que as mesmas 

chegavam à cidade sem emprego e em busca de local para morar. Tencionavam 

encontrar locais que pudessem pagar, crescendo assim a zona urbana e 

consequentemente a periferia, de uma forma nunca antes vista, alavancada pelo 

crescimento industrial e pelo enorme número de pessoas que migraram para esta 

cidade. 

 

Abrindo novas áreas industriais na periferia da cidade, em busca de 
terrenos de menor preço e de maiores espaços, condicionada quase 
sempre pela proximidade pelas vias férreas, a expansão industrial 
vem concorrendo para a formação e o fortalecimento do que 
poderemos chamar o Grande São Paulo, a exemplo do que se 
verifica com as maiores aglomerações urbanas do planeta – Nova 
York, Londres, Paris, Berlim, Moscou ou Tóquio. No caso paulistano, 
o fenômeno é tão palpável e evidente que a própria administração 
pública terá de lhe dar uma solução adequada, dentro de breve 
tempo. (AZEVEDO, 1958, p. 108).   

 

Azevedo (1958) já previa que não haveria sustentabilidade em um modelo de 

crescimento como aquele que ocorria, e que em muito pouco tempo as autoridades 

teriam que tomar atitudes para que houvesse uma evolução urbana/industrial de 

forma sustentável.   

Mas o crescimento trouxe, além de boas oportunidades, problemas, 

especialmente para as áreas afastadas do centro. 
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Uma pequena cidade administrada de forma centralizada tem uma lógica, 

porém, São Paulo passava por um processo de crescimento que impossibilitava seu 

controle nestes moldes:  

 

O desmesurado crescimento da cidade, com efeito, já não mais 
comporta um sistema administrativo, como o atualmente existente. 
Tudo parece indicar a necessidade de descentralizar a administração 
municipal; e a criação de subprefeituras ou, mesmo, das prefeituras 
subordinadas a um órgão administrativo superior, parece ser a 
solução mais adequada à importância do problema. (AZEVEDO, 
1958, p. 108).    

     

A solução para o complexo problema administrativo seria então descentralizar 

o poder e delegar funções específicas às devidas repartições: nascia a ideia de 

subprefeituras. A lógica de funcionamento dessas subprefeituras é simples, teriam o 

intuito de ajudar o órgão regulador (prefeitura) a administrar a cidade com melhor 

qualidade, já que estariam localizadas mais próximas aos locais de que deveriam 

tomar conta. 

O fato de haver um desmesurado crescimento acarretava problemas tanto na 

área central como nas bordas da cidade, pode-se dizer que houve uma defasagem 

de atitudes políticas eficientes, um desencontro estrutural ou social provocado por 

motivos econômicos, que acabou gerando a necessidade de meios habitacionais 

para a classe trabalhadora mais pobre. O que então seria destinado à classe 

trabalhadora dentro da produção capitalista? Importante ressaltar que ao tentar 

responder a essa indagação, não se pode esquecer da falta de controle ou atitude 

do Estado, quando o assunto tem referência com a criação de infraestrutura para os 

moradores da nova periferia. 

 

Seria ingenuidade supor que o Estado, que antes de 1930 montou 
uma estrutura militar para eliminar o que considerava como ameaça 
à ordem sanitária e que, a partir de 1930, interferiu de forma 
autoritária nas relações econômicas, alterando ou promulgando as 
Constituições, reformando a administração pública, restringindo o 
direito de propriedade, desapropriando sem direito prévio etc., - seria 
ingenuidade supor esse Estado incapaz de criar instrumentos 



150 

jurídicos e administrativos para controlar o parcelamento e o uso do 
solo na periferia das grandes cidades. Se isto ocorreu foi porque não 
houve vontade política para conter o processo ou, até mesmo, 
porque havia a intenção de deixá-lo correr solto e não só em 
benefício dos que especulavam com os terrenos. (BONDUKI, 1994, 
p. 288).  

 

Os especuladores imobiliários aproveitaram muito a expansão da cidade para 

áreas ainda não habitadas, chegando a apostar que os tentáculos da urbanização 

alcançariam extensões, ainda não calculadas para a época, evidentemente a aposta 

se dava sobre os lucros que elas viriam a ter sobre essas novas habitações. 

Adicionalmente havia a necessidade de criação de novos loteamentos, já que a área 

central, com seus cortiços, não mais tinha capacidade suficiente de receber as 

milhares de pessoas que chegavam a cada ano. 

As pessoas que haviam chegado há mais tempo e conseguido certa reserva 

financeira tinham interesse em comprar um terreno e essas os compravam em 

loteamentos mais próximos do centro, porém, os novos moradores da capital 

procuravam abrigo nos antigos cortiços ou procuravam lotes em áreas mais 

distantes os quais pudessem pagar.           

 

Por outro lado, chega a impressionar a enorme extensão dos 
loteamentos na periferia da cidade; e acreditamos não estar 
enganados ao afirmar que as tais áreas equivalem, se não 
ultrapassam, aos trechos efetivamente ocupados. Na verdade, a 
especulação imobiliária fez com que fossem arruadas e loteadas 
extensas áreas, próximas ou bastante afastadas da cidade, 
chegando-se a calcular que, se forem realmente ocupadas, darão 
guarida a mais de 30 milhões de pessoas. (AZEVEDO, 1958, p. 155). 

 

A extensão territorial cresce com a interferência do capital imobiliário e pela 

esperança das pessoas em conseguir uma casa, mesmo longe do centro. Toda esta 

expansão tem reflexo direto sobre a cidade, sobre o modo de vida da população e 

sobre a forma de se administrar esses espaços, já que os novos espaços nascem 

com necessidades estruturais básicas, entre elas, água, energia, esgoto, meios de 

transporte, educação, saúde, lazer, etc. 
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Certos loteamentos agem como fatores do retardamento da 
expansão normal da cidade; neste caso encontram-se os terrenos 
baldios da área urbana, assim deixados à espera de melhores 
preços. 
Outros loteamentos, porém, influem sobre o crescimento da cidade e 
chegam a orientar sua expansão. Uns são oferecidos a baixo preço, 
através de prestações módicas, quando não acompanhados por uma 
certa quantidade de tijolos. Naturalmente o paulistano de escassos 
de recursos, atormentado pelo pagamento dos aluguéis e pelo 
desconforto da pequena casa do ‘cortiço’ situados na cidade, não 
tem dúvida em adquirir o seu lote, no justificado anseio de possuir 
sua casa própria, embora grandes distâncias venham a separá-lo do 
local em que trabalha. Daí o rápido crescimento de uma infinidade de 
‘vilas’, que surgem como cogumelos nos arredores e nos subúrbios 
da metrópole. De um outro tipo são os loteamentos de preços altos, 
com terrenos de maior área e dotados de comodidades que os 
anteriormente citados não conhecem; encontram-se no próprio 
perímetro urbano ou em sua periferia e não tardam a transformar-se 
em bairros residenciais de classe média ou mesmo rica. Embora 
ocupem áreas maiores, sua densidade demográfica é, 
evidentemente, muito menor que a do tipo atrás citado.(AZEVEDO, 
1958, p. 156). 

 

4.1 O surgimento de uma metrópole – 1940/1950 

 

As décadas de 1940/1950 apresentam, de forma definitiva ao país, aquilo que 

viria a ser a grande metrópole nacional e posteriormente mundial, pois, a partir daí, 

São Paulo se transforma, crescendo rapidamente. Esta evolução foi alavancada em 

parte pela indústria. Essa viria a ter importância primordial para a economia e para a 

expansão da área urbana, além da relevância social que a industrialização 

propiciava à população local. A implantação da indústria traz consigo o aumento dos 

serviços, que acarreta uma elevação considerável no número de pessoas e de 

residências.  

O processo que propiciou à cidade o título de maior metrópole do país veio 

com muitas mudanças, entre elas pode-se citar a atração da mão de obra por parte 

do governo, que viria suprir as novas necessidades locais. O processo migratório 

ocorrido a partir da década de 1940 é viabilizado pelo governo, que atraía e 
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controlava o número de trabalhadores das diversas regiões do país, para trabalhar 

na indústria. 

A questão ficou muito complicada quando as pessoas resolveram migrar em 

busca de melhores condições à revelia do governo. Notadamente não se 

conseguiria controlar o fluxo de pessoas de um país inteiro, ainda mais quando 

essas pessoas passavam por necessidades ou eram movidas pela ambição de 

encontrar nessa cidade a solução mágica para seus problemas. Contudo, a cidade 

não tinha ainda infraestrutura para receber tanta gente. 

 

A presença dos migrantes no espaço da cidade não só como mão de 
obra, mas também como pessoas que buscavam usufruir dos 
serviços e equipamentos urbanos era vista negativamente por 
setores do Estado. Ultrapassavam os limites das funções que lhes 
eram atribuídas institucionalmente e que consistiam em serem 
instrumentos a serviço do capital agrário e industrial. Neste sentido, 
os “paus de arara” simbolizavam uma transgressão aos olhos dos 
mentores da política oficial de migração. Pois, para além de simples 
componentes de insumo da produção, ao chegarem em São Paulo, 
desembarcaram pessoas que buscavam viver numa estranha cidade 
e definir a sua nova trajetória de existência nessa cidade. (SANTOS, 
1997, p. 24) 

 

O crescimento se dá de forma desproporcional quando o movimento da 

população de outros Estados em direção a São Paulo começa a aumentar 

exacerbadamente. Estes trabalhadores vinham à procura de melhores condições de 

vida, achando que encontrariam um bom emprego, moradia, enfim, condições 

dignas de vida. Essas pessoas só não contavam que ajudariam, de uma forma ou de 

outra, a construir uma cidade e inúmeras periferias.  

 

A cidade de São Paulo seria abordada a partir da vivência dos 
trabalhadores moradores que, principalmente a partir dos anos 40, 
passam a ocupar massivamente a periferia paulistana, constituindo 
novos bairros nesses espaços. (CONSELHO NACIONAL DE 
ESTATÍSTICA, 1954 apud SANTOS, 1997, p. 9). 
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O imigrante teve papel fundamental no crescimento da cidade, apesar das 

tentativas do governo em controlar esse fluxo. O número de migrantes cresceu de 

forma desordenada, afetando toda a estrutura da cidade. 

 

Na década de 40/50 a população do município de São Paulo cresceu 
72,2% devido à migração. Em 1940, São Paulo tinha 1.326.261, 
passando, em 1950, para 2.198.096 habitantes. Em números 
absolutos, eram 871.835 novos habitantes da cidade, sendo 632.282 
de origem migrante. (SANTOS, 1997, p. 29). 

 

Um dos problemas surgidos com a “superlotação” atingiu diretamente as 

pessoas que moravam nos cortiços da cidade, principalmente nas áreas próximas 

ao centro, uma vez que seus aluguéis aumentaram de maneira exorbitante. Os 

grandes empreendedores e as imobiliárias ambicionavam a construção de edifícios 

maiores para que pudessem aumentar seus lucros, ou seja, com o crescimento 

acelerado, quanto mais apartamentos e/ou quartos pudessem oferecer, maiores 

seriam os lucros. Sobre está questão, cabe analisar um pouco do que ocorreu com a 

implementação da Lei do Inquilinato: 

   

A regulamentação da locação habitacional, particularmente a partir 
de 1942, quando é decretada a primeira Lei do Inquilinato do 
período, constituiu uma das causas mais importantes da enorme 
transformação das formas de previsão habitacional no Brasil e em 
São Paulo, que ocorre a partir da década de 40, caracterizada pela 
transferência para o Estado e para os próprios trabalhadores do 
encargo da produção da sua habitação. (BONDUKI, 1994, p. 94).     

 

Um dos fatores que influenciaram o envolvimento do Poder Público no 

ordenamento urbano foram problemas de ordem sanitária, que ocorriam desde a 

última metade do século XIX: 

 

 Os novos problemas urbanos emergentes que mais preocupavam o 
Poder Público eram os que provocavam o agravamento das 
condições sanitárias da população e das condições higiênicas das 
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habitações, dado que durante as últimas décadas do século foram 
inúmeros os surtos epidêmicos que atingiram as cidades brasileiras. 
Essa questão passou a receber um tratamento prioritário do Estado e 
pode-se dizer que a ação estatal sobre habitação popular se origina 
e permanece durante toda a 1ª República voltada quase que 
exclusivamente a este problema. (BONDUKI, 1994, p. 21). 

 

O fato é que as questões sanitárias levaram o Estado a interferir diretamente 

na questão habitacional. 

 

[...] Mais importante do que a produção estatal de moradias foi a 
formação, neste período, de uma opinião generalizada de que o 
Estado deveria se responsabilizar pela garantia de um padrão 
habitacional mínimo para os trabalhadores, a custos compatíveis 
com seus salários. (BONDUKI, 1994, p. 96).   

 

Apesar do envolvimento do Estado nas questões habitacionais, não foram 

solucionados os problemas de ordem sanitária que vinham do século XIX, tampouco 

foram criadas moradias suficientes que atendessem às demandas. 

Para tamanha intervenção, o Estado contava com a “força” da lei, que desde 

1921 regia questões ligadas aos problemas habitacionais. 

 

O decreto nº 4403 de 22/12/21 deu início à primeira fase da 
legislação sobre o inquilinato [...]. A lei de controle dos aluguéis de 
1921 foi adotada sob impacto de uma crise de moradias nos centros 
urbanos. (BONDUKI, 1994, p. 97-98).   

 

A partir da grave crise de moradias nos anos 1930 e 1940, a Lei do Inquilinato 

foi “reelaborada”. 

 

Com o Decreto-Lei nº 4598 de 20 de agosto de 1942, terá início uma 
segunda fase da legislação do inquilinato, com a constituição de uma 
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longa série de leis, todas elas visando uma aparente defesa do 
inquilino. (BONDUKI, 1994, p. 99). 

 

O que chama atenção é que as leis não surtiram os efeitos desejados, 

portanto, foram reelaboradas diversas vezes, até 1964, sendo em alguns casos mais 

restritivas. 

O decreto-lei 4598/42 determinava, entre outras coisas: 

 

- Que ficavam congelados os aluguéis residenciais de qualquer 
natureza por dois anos, tomando por base o valor vigente a 31 de 
dezembro de 1941. 
- Que ficava proibida a cobrança de qualquer importância a título de 
taxas, impostos, luvas etc. (BONDUKI, 1994, p. 99). 

 

Essas duas determinações traziam à tona algumas problemáticas. Os donos 

das habitações não poderiam aumentar o valor do aluguel, não poderiam aumentar 

também sua margem de lucro e, de acordo com a segunda ponderação, não teriam 

mais outras formas de lucro paralelo com a cobrança de taxas. Porém, em 1943 a lei 

foi reelaborada pelo Decreto-Lei 1564/43. 

Entre as alterações ocorridas destacam-se: 

 

- O estabelecimento do arbitramento para a primeira locação – a 
cargo das autoridades municipais – definindo, com muito maior 
precisão do que no decreto anterior, como o inquilino poderia solicitar 
a revisão do aluguel; 
- Alterações no caso em que o despejo podia ser solicitado, 
definindo-se que a retomada do imóvel para uso próprio seria 
garantida apenas para o proprietário e seus ascendentes e 
descendentes (a lei anterior referia-se ao locador, num sentido 
amplo). (BONDUKI, 1994, p. 100). 

 

Houve aberturas importantes, considerando em especial a revisão do aluguel 

nos termos da lei, mas, principalmente ocorreu a legalização do despejo: 
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Neste aspecto, no entanto, introduziu-se um novo e muito importante 
caso onde o despejo seria permitido: quando o proprietário 
demonstrasse que o prédio locado seria demolido para dar luz a uma 
edificação de maior vulto já licenciada. (BONDUKI, 1994, p. 100).           

 

Este foi um dos argumentos mais utilizados para esvaziar os imóveis, levando 

em conta a necessidade de retomá-lops para construção de edifícios maiores: 

 

A maioria da população em 1940 residia em moradias alugadas 
(quase 70% dos domicílios em São Paulo), apesar de, nesta época, 
já estarem (extremamente) difundidos os loteamentos de periferia, 
onde era bastante fácil um trabalhador adquirir um lote para edificar a 
casa própria. (BONDUKI, 1994, p. 100). 

 

Considerando as afirmações anteriores, a população pobre foi forçada a se 

mudar das áreas centrais para outras, ou seja, vários “cortiços viram-se obrigados” a 

mudar de lugar, afastando-se para áreas mais longínquas do centro urbano. 

Os cortiços não deveriam fazer parte da fisionomia do centro da cidade, pois 

destoava desta. A estética da nova cidade exigia algo mais sofisticado, as pessoas 

residentes ali tinham que ser retiradas, para que assim surgisse uma nova ordem 

naqueles lugares. E para onde iriam essas pessoas e os cortiços? 

Esses novos cortiços iriam para a periferia, que até então não se apresentava 

de forma tão deflagrada, já que boa parte da população se concentrava nas áreas 

próximas ao centro. Mas o problema continuava sem solução, pois os cortiços não 

deveriam fazer parte da nova metrópole, já que o maior interesse governamental era 

o crescimento e a criação de obras sofisticadas de forma que se cultuasse o belo, 

não sendo apreciados os modelos de tais moradias. Assim caía-se em outra questão 

pertinente. A cidade precisava dos trabalhadores para continuar sua evolução, mas 

não precisava de tantos.  

Iniciava-se, em São Paulo, um processo de total dominação dos interesses 

capitalistas, que por sua vez definiam se a cidade devia crescer e para onde deveria 
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seguir esta expansão, além de indicarem a forma de ocupação desses lugares. O 

morador não mais escolhia onde iria morar, ele era simplesmente escolhido por uma 

regra básica, qual o seu poder de compra? Vivia-se onde se pudesses pagar, e 

como na maioria das vezes não se podia pagar muito, a nova morada não era de 

excelência. 

As mudanças na nova metrópole ocorreram à revelia dos ex-moradores das 

áreas centrais ou dos novos moradores da cidade, sendo ocupadas essas áreas por 

edifícios mais sofisticados e por pessoas com maior recurso financeiro. Nesse 

momento acentua-se a nova realidade na vida urbana paulista, já que nas bordas 

desse novo ambiente estão as pessoas que foram retiradas dos cortiços do centro 

ou os novos moradores da cidade. 

 

Como acontece em todas as grandes cidades, os contrastes 
existentes dentro do ‘mosaico’ paulistano chegam a ser chocantes. 
De um lado, as alamedas ensombradas e os amplos espaços 
ajardinados do Jardim América ou do Jardim Europa; de outro, os 
quarteirões compactos, densamente povoados, do Brás ou da 
Mooca. Que diferença entre mansões senhoriais da Avenida Paulista 
ou da Avenida Higienópolis e as habitações estandartizadas das 
‘vilas’ operárias de muitos trechos da área periférica! Ou, ainda, entre 
o conforto dos edifícios de apartamentos e a sordidez dos porões mal 
arejados ou dos ‘cortiços’ onde impera a promiscuidade. São o preço 
doloroso, mas inevitável, das grandes aglomerações urbanas. 
(AZEVEDO, 1958, p. 19).  

 

Criaram-se lugares para compor a nova realidade da cidade e abrigar as 

pessoas mais carentes. A periferia era formada por bairros que atualmente não são 

reconhecidos como periféricos, tais como os bairros de Indianópolis e Ipiranga. A 

seguir, exemplos de bairros que eram a periferia do momento citado: 
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Bairros e população Bairros e população 

bairros centrais 1940 – 1950 bairros distantes e suburbanos 1940 – 

1950 

Brás                  80.225 – 68.135 Ipiranga                             60.048 –

114.744 

Moóca              50.519 – 48.180 Jd. Paulista                        32.478 – 

52.245 

Bom Retiro       27.382 Penha                                43.991 – 82.814 

Bela Vista        47.036 – 45.657 Casa Verde                       21.932 – 58.571 

 Indianópolis                      10.698 – 28.710 

 Saúde                                41.260 – 

107.827 

 Vila Maria                        15.158 – 43.373 

 Tucuruvi                           33.471 – 88.729 

 São Miguel                        7.634 – 39.376 

Fonte: SANTOS, 1997, p. 52. 

 

O crescimento da cidade para áreas periféricas não atraía investimentos 

públicos, pois não havia ainda uma valorização desses novos espaços, 

principalmente pelos valores dos terrenos que não tinham infraestrutura necessária 

para criação de melhorias nas localidades, faltando assim a interferência direta do 

Poder Público. 

 

Configurava-se, portanto, uma dissociação entre a expansão da 
cidade para os arredores e as intervenções urbanísticas 
administradas pela Prefeitura, justificando a grande insatisfação dos 
moradores que se instalavam nos novos bairros da cidade. 
(SANTOS, 1997, p. 66). 
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A cidade crescia e o Poder Público não estabeleceu, ou não foram cumpridas, 

as normas para os loteamentos e/ou formas de ocupação, o que gerava um 

crescimento desordenado e facilitava o acesso de pessoas com interesses 

particulares na ocupação de certas áreas.Nem essas pessoas nem o Poder Público 

resolviam os dilemas básicos do cotidiano, por isso a situação da população que 

vivia nas bordas da cidade se agravava. 

 

De certa maneira, as carências evidenciadas no intenso processo de 
ocupação dos arredores paulistanos resultavam da diminuta atuação 
reguladora dos poderes públicos, que davam, na prática, amplas 
liberdades de atuação dos loteadores. Não havia um planejamento 
estabelecendo as diretrizes ocupacionais dos arredores, o que 
reafirmava o hiato entre o centro urbanizado e os arredores 
suburbanos. (SANTOS, 1997, p. 67). 

 

Quando se planejava a ocupação de uma determinada área, era possível 

determinar que tipo de bairro seria ali. Quando a constituição era de amplos 

terrenos, o local seria provavelmente um bairro rico. Pequenos terrenos indicavam a 

ocupação por pessoas pobres. 

Outros problemas acometeram ainda a população periférica, como o longo 

tempo despendido para chegar ao trabalho e a necessidade de usar o transporte 

público, na maioria das vezes de baixa qualidade. Os bondes, ônibus e trens 

circulavam superlotados e, em alguns casos, esses meios de transporte não 

passavam em áreas afastadas do centro.  

 

No setor dos transportes coletivos, o problema assumiu tal gravidade 
que levou à criação, em 1946, da ‘Companhia Municipal de 
Transportes Coletivos’ (C.M.T.C), sob cujo controle ficou todo a 
serviço dos bondes e ônibus urbanos, sendo constituída pela 
Prefeitura Municipal (possuidora da maior parte do capital), pela ‘São 
Paulo Tramway, Light and Power Co.’ e por diversas empresas 
concessionárias de serviços de ônibus, que entraram para sociedade 
com seus respectivos materiais rodantes. Depois disso, novas linhas 
foram criadas para servir o maior número de bairros, instalaram-se 
linhas de ônibus elétricos (os ‘trolleybus’) e um elevado número de 
novos veículos, adquiridos ou reconstruídos, foi lançado na 
circulação. (AZEVEDO, 1958, p. 22).  
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Mas o problema não foi resolvido: 

 

Mas os veículos continuam a trafegar superlotados e, em certas 
horas do dia, as filas dos que esperam condução se tornam ainda 
maiores. E a mesma insuficiência continua a existir no que concerne 
aos trens suburbanos e aos serviços de automóveis de aluguel. 
Muito penoso muitas vezes quase impossível, é o deslocamento da 
população, em sua faina diária. Por isso mesmo, outras muitas 
soluções têm sido alvitradas, sobrelevando, entre elas, a da 
construção de linhas férreas subterrâneas – o ‘metropolitano’, que, 
por certo, acabará por tornar-se realidade. (AZEVEDO, 1958, p. 22). 

 

Naquele período, havia esperança sobre o que seriam as futuras linhas de 

trens. Notem-se também as semelhanças com os problemas atuais do transporte 

público na metrópole, ou seja, o caos total no trânsito, a crescente necessidade de 

aumento do número de transportes sobre trilhos, em pleno século XXI. 

Esse cenário viria a abrir perspectivas, principalmente para os políticos e seus 

partidos, que supostamente viriam em defesa dos moradores em questão e seus 

inúmeros problemas a serem resolvidos. 

No final da década de 1950 surgem centros urbanos secundários como Santo 

Amaro, Brás, Penha, Mooca, Pinheiros e Vila Mariana. Oliveira (2008) traz à tona 

uma reflexão a respeito dos anos 1950 e a composição dos distritos próximos a São 

Paulo: 

 

O Censo Demográfico de 1950 do IBGE indicava que, exceto 
Francisco Morato, Caieiras, Carapicuíba, Ferraz de Vasconcelos, 
todos os demais distritos ainda possuíam uma população rural 
superior à urbana. Esses distritos compunham uma área mesclada 
de ocupação residencial já como expansão da metrópole e, 
simultaneamente, continuavam a se constituir em área de produção 
agropecuária para abastecimento metropolitano. (CARLOS; 
OLIVEIRA, 2004b, p. 129). 
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No final da década de 1950, São Paulo já necessitava de produção 

agropecuária que viria de fora de sua área distrital, o que comprovava que a 

capacidade de sustentabilidade não mais existiria.     

 

4.2 Uma cidade sem “controle” – 1960/1970/1980  

 

O crescimento periférico em São Paulo traz consigo algumas características 

que não mudaram muito, além do termo que era usado de forma a designar pobreza 

e miséria, outros problemas encontrados multiplicaram-se no decorrer dos anos, 

com reflexo no dia-a-dia da grande cidade.  

 

Hoje em dia, a expressão ‘periferia’ que serve para designar os 
bairros mais afastados do centro, tornou-se sinônima, em certos 
meios, da noção de marginalização ou de exclusão social. 
O agravamento dos problemas que afetam a qualidade de vida da 
população de São Paulo não atinge a cidade em geral. Sobretudo a 
partir das últimas três ou quatro décadas, surgem e se expandem os 
bairros periféricos que, juntamente com os tradicionais cortiços e 
favelas, alojam a população trabalhadora. É nessas áreas que se 
concentram tanto a pobreza da cidade como a de seus habitantes.  
(CAMARGO, 1975, p. 23). 

 

As camadas “superiores” da sociedade repeliam as camadas ditas “inferiores” 

para as periferias, por sua vez, estes lugares não estavam suficientemente 

equipados para receber uma quantidade maior de pessoas. Este processo acontece 

não para que haja uma expansão da cidade, mas para que haja uma renovação, 

uma reapropriação do centro para novos fins. Fins esses configurados por moradias 

de alto padrão, mas principalmente que venham a concentrar as novas indústrias. 

 

A mudança de postura das autoridades em relação à questão urbana 
refletiu a repercussão que as denúncias sobre a precariedade da 
vida na periferia tiveram sobre a opinião pública. Nesse quadro, as 
manifestações dos movimentos populares tiveram um grande peso. 
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A luta dos moradores em loteamentos clandestinos pela 
regularização e melhoria dos seus bairros; a partir de 1981 as 
ocupações coletivas de terras ociosas, que colocam em xeque o 
direito de propriedade privada sobre bens de interesse social; os 
violentos e freqüentes quebra-quebras de ônibus e trens; as ruidosas 
mobilizações e acampamentos, nas portas dos órgãos públicos, 
criam o ambiente propício para a denúncia dos problemas da 
população trabalhadora urbana. 
Assim, a luta pela cidadania nas periferias foi uma das expressões 
assumidas pelas contradições sociais historicamente acumuladas, a 
partir do golpe de Estado que neutralizou, pela força, as lutas sociais 
que marcaram os anos 60. É o deslocamento de um conflito que se 
expressava muito mais na tensão campo-cidade na direção de 
reformas estruturais, para o interior das cidades, no âmbito do 
capitalismo monopolista e da consolidação da metrópole do 
subdesenvolvimento industrializado. (HUGHES, 2003, p. 41). 

 

Tais relatos remetem ao planejamento ou melhor, à organização dos pobres 

para solucionar seus problemas mais imediatos, pressionando o Estado a regularizar 

as áreas já ocupadas. O mérito não estava na continuidade ou não da propriedade 

privada, mas sim no fato de as ocupações servirem de alerta para existência dessa 

população depauperada e que queriam ser ouvidos e atendidos em suas 

reivindicações. 

A partir de 1960 surge o “retrato” do trabalhador urbano pobre e excluído do 

modelo capitalista. 

 

As décadas de 1960 e 1970 registram a forte presença do capital 
nacional e internacional na produção da economia. A distribuição da 
riqueza não se distribuiu conforme os territórios da pobreza. 
Predominou a concentração econômica nos territórios da riqueza. 
(OLIVEIRA, 2008, p.39). 

 

Pode-se dizer que o capital ajudou a cidade em sua fase de expansão a 

adquirir características de grande metrópole. Não é surpreendente que a distribuição 

de renda não se dava de maneira satisfatória para todas as camadas populares.      
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A influência do “mundo” capitalista em uma cidade como São Paulo propiciou 

nesse período grandes mudanças no comportamento populacional e no crescimento 

da metrópole: 

 

Será nas décadas de 60 e 70, no auge do desenvolvimento da 
indústria automobilística (com as maiores taxas históricas de 
crescimento econômico da economia brasileira), que essa 
periferização se transforma no padrão dominante do 
'desenvolvimento urbano' e que passa a se aprofundar na 
informalidade e ilegalidade urbanística, modificando essencialmente 
sua significação. Parte das explicações dessa contradição (uma vez 
que a noção de desenvolvimento econômico é associada à 
mobilidade social e, enquanto tal, ao acesso do conjunto da classe 
trabalhadora a localizações e padrões de vida e sobrevivência 
progressivos) está nas formas de exploração do trabalho subjacentes 
a esse período histórico. (HUGHES, 2003, p. 9). 

 

O processo de urbanização não planejado refletiu diretamente na vida das 

pessoas, independentemente de classe ou condição social.  

 

O processo de crescimento, em que o capital se multiplica 
assimilando o seu próprio produto – lucro – é o que se denomina 
acumulação de capital. Em 1948, São Paulo já ocupava um lugar 
hegemônico no processo de acumulação de capital, reunindo nada 
menos de 45,9% das emissões de capital do Brasil. Após uma baixa 
transitória, na primeira metade dos anos 60, a participação de São 
Paulo voltou a se elevar acima de 40% e em 1972 atinge a 
ponderável proporção de 44%. Isto significa que o centro de 
concentração do capitalismo brasileiro encontra-se em São Paulo, 
para onde afluem os recursos para acumulação, do resto do País e 
do exterior. O Estado de São Paulo detém 35,6% da renda interna e 
acumula cerca de 44% do capital. Comparando-se, por exemplo, o 
total das emissões de capital com a renda interna em 1969, obtêm-se 
as seguintes taxas de acumulação: Brasil – 22,6%; São Paulo – 
33,6% e demais regiões do Brasil – 16,7%. Não parece provável que 
a proporção de riqueza acumulada produzida em São Paulo seja o 
dobro da do resto do país. Parece mais provável que uma parte 
substancial dos recursos acumulados em São Paulo seja proveniente 
de fora do Estado. (CAMARGO et al., 1976, p. 15-16). 
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Em 1969, São Paulo despontava com 35,6% da renda interna do país, 

configurando-se assim como grande metrópole capitalista, porém, é relevante 

ressaltar que a distribuição da renda não era feita de forma igualitária, havia poucos 

ganhando muito e muitos ganhando pouco. A cidade torna-se, dessa forma, o centro 

do capitalismo brasileiro, por sua acumulação de capital. Concentra também 

grandes empresas, despontando como maior área industrializada do país. 

 

A aceleração do crescimento econômico, pautado na indústria 
moderna, tem sido sustentado por uma exploração selvagem da 
força de trabalho. Esta dura realidade não está confinada apenas ao 
lugar de trabalho. É estendida a todo o espaço urbano; dos 
pequenos trombadinhas nas ruas centrais, aos assentamentos 
populares na periferia, passando pelo cotidiano daqueles que 
perderam o direito mínimo de cidadania, que é o de ter onde residir. 
Contudo, da perspectiva dos donos do capital, a abundância de mão 
de obra significa salários baixos e taxas elevadas de mais valia. 
Politicamente, esta situação não se tem traduzido em poder de 
apropriação, por parte das classes populares, das condições gerais 
de reprodução, isto é, os equipamentos coletivos e seus ‘efeitos 
úteis’. Assim, a reprodução passa também por mecanismos 
‘informais’ caracterizados pela autoconstrução, favelamento e outras 
formas de reprodução doméstica de valores de uso. (KRISCHE, 
1984, p. 14). 

  

O trabalhador fica sujeito ao “mundo capitalista”, já que necessita de um lugar 

para morar, e vai buscar localidades mais distantes das áreas centrais para construir 

suas residências. Essas dificuldades se acentuavam de maneira expressiva diante 

de um modelo capitalista que não “abria espaço” para que as pessoas travassem 

uma luta justa por sua sobrevivência ou por seu bem estar social. 

 

4.2.1 A influência do Estado no crescimento da cidade  

 

O papel do Estado torna-se necessário em um momento de profundas 

mudanças, porém as atitudes não facilitaram muito a vida de quem necessita de 

moradia, sendo ações apenas paliativas e não decisivas.    
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Quanto à relação do sujeito periférico para com o Estado, Krische (1984) 

afirma que: 

 

Uma importante contradição do capitalismo urbano atual [é] 
detectada. As classes populares dependem cada vez mais dos 
equipamentos e serviços públicos para sua reprodução. No entanto, 
a forma atual de suprir as comunidades de tais equipamentos e 
serviços traduz-se, imediatamente, numa altamente espacializada 
divisão do espaço urbano que reserva suas unidades de reprodução 
pior equipadas justamente para aqueles que são menos favorecidos 
em seus rendimentos. (KRISCHE, 1984, p. 29).  

 

As áreas mais distantes ainda sentiam a falta de serviços básicos, 

especialmente na periferia, onde a situação era bastante contundente.   

Os problemas acumulados nas décadas de 1960/1970 e seus conflitos seriam 

arrastados para a década seguinte e alguns para as outras décadas.   

A urbanização bem desenvolvida é uma determinante importante na divisão 

social do trabalho e consequentemente para o Estado: 

 

Nossa hipótese é a de que a urbanização, como forma desenvolvida 
da divisão social do trabalho, é um dos determinantes fundamentais 
do Estado. Portanto, bem mais do que campo de aplicação da 
política estatal, o urbano é, principalmente, a nosso ver, um momento 
necessário de sua análise, um componente-chave que não pode ser 
deixado de lado.(LOJKINE, 1981, p. 19).     

 

Talvez o maior equívoco do Poder Público tenha sido não considerar os 

inúmeros problemas que surgiam nas periferias e não tentar resolvê-los. O 

acompanhamento e sucessivas intervenções positivas poderiam, de fato, se não ter 

resolvido a questão da urbanização, ter amenizado o problema.              

Uma parte considerável da população que vivia em São Paulo, nos anos 

1960/1970, era de imigrantes, pessoas que vieram em décadas anteriores 
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procurando se estabelecer na nova metrópole. Essas pessoas realmente 

acreditavam que teriam um destino melhor na cidade grande.  

 

O crescimento demográfico na cidade de São Paulo entre 1960 e 
1970 (mais de 2 milhões de habitantes e mais de 430 mil novos 
domicílios) evidenciou “a crise da metrópole e seus efeitos para as 
condições de vida da população, e mesmo para a viabilidade de 
governá-la”. De acordo com o estudo, a resposta do Poder Público 
fortaleceu a retórica do planejamento urbano “como instrumento 
fundamental par reverter o quadro de uma cidade caótica modelada 
pelos interesses privados setoriais ampliando os instrumentos legais 
do controle público sobre a cidade”: Plano Metropolitano de 
Desenvolvimento Integrado (1970), o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado (1971), as leis de Zoneamento e do 
Parcelamento do Solo (1972), a lei de Proteção dos Mananciais 
(1975) e a lei do Zoneamento Industrial (1976). 
Está ‘tomada de posição’ do Estado, mesmo se baseando numa 
perspectiva de equacionamento das múltiplas consequências do 
crescimento urbano caótico e desordenado, por meio de alguns 
instrumentos essenciais para a criação de parâmetros ordenados do 
crescimento, terá consequências intensificadoras da ocupação de 
áreas inadequadas, como, por exemplo, a partir da promulgação da 
Lei de Mananciais. Ao invés de regulamentar uma ocupação 
sustentável – diretriz desejável diante da imensa pressão gerada 
pela crise habitacional – essa legislação não será eficiente para 
coibir a ocupação das áreas de mananciais, principalmente pelo fato 
de que estas opções de moradia, até por ser uma área com restrição 
legal e próxima aos vetores de expansão do mercado de trabalho, 
tornaram-se mais baratas. (HUGHES, 2003, p. 33).  

 

O crescimento da cidade se fez juntamente com o aumento populacional, isso 

trouxe problemas inumeráveis à estrutura urbana e também aos governantes de São 

Paulo. 

Como mencionado por Hughes (2003), o Estado não conseguiu conter a 

expansão de moradias para as várias partes da cidade, sendo assim, como medida 

paliativa, estabeleceu diretrizes que, em boa parte das vezes, ficaram só no papel 

ou não surtiram efeitos práticos. O mais preocupante, em termos de ocupação 

desordenada, ocorre nas áreas de mananciais, que prejudicaria boa parte da 

população. A problemática que se impôs nesse período não mais se resolverá em tal 

século.    
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A relação do Poder Público com a periferia não era fácil e aquele não tinha 

domínio da situação. Para a população residente nas periferias, então, a situação 

era extrema. Quais problemas essas pessoas enfrentavam nessas localidades sem 

nenhuma infraestrutura? 

 

Apesar dos sacrifícios impostos à população para solução do seu 
problema habitacional, este recurso se mostra uma das únicas 
alternativas para amplos segmentos que passam a integrar a 
composição social heterogênea da periferia: ‘E não somente os 
recém-chegados que se devem dirigir aos bairros longínquos. As 
populações mais pobres que vivem nas áreas de povoamento antigo 
da cidade são dali expulsas pela valorização dos terrenos [...]. as 
desapropriações e os planos de 'reurbanização' determinados pelo 
Poder Público aceleram ainda mais essa expulsão’. 
A desnutrição, que afeta mais da metade da população, e a ausência 
de infraestrutura urbana aumentam a mortalidade infantil: ‘[...]as 
populações servem-se em geral de fossas negras, privadas secas e 
tanques sépticos [...] e de água proveniente de poços rasos, em geral 
contaminados pela proximidade de fossas negras’. (HUGHES, 2003, 
p. 36). 

 

Hughes (2003) cita em seu texto a questão da desapropriação sofrida pelos 

pobres, com reflexo direto no crescimento desordenado da cidade. Como não há 

planejamento, essa população acaba por ocupar qualquer lugar que encontra vago, 

mesmo que não tenha condições para construir uma moradia, ou seja, o fato de a 

ocupação ocorrer sem controle nem intervenção governamental acaba por criar 

áreas na cidade sem a menor possibilidade de “vida organizada”. Todo o processo 

levou essas pessoas a ficarem desnutridas por motivos variados, a usarem água 

contaminada pelas fossas negras que elas mesmas construíram, não esquecendo a 

mortalidade infantil. também elevada. A lógica de sobrevivência é a lógica do mais 

forte, as crianças são as mais prejudicadas. 

É relevante considerar que todos esses acontecimentos vão modificar o 

espaço geográfico da cidade de São Paulo. Todas as mudanças que ocorreram 

desde os anos 1920, mas principalmente da década de 1960 em diante, 

caracterizariam em um futuro muito próximo uma grande metrópole com várias 

imperfeições. Tais imperfeições devem ser consideradas pela falta de planejamento 
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e não realização de obras sociais e ainda por falta de investimentos em setores 

como saúde, educação, saneamento básico, habitação, entre outros.    

Apesar de números grandiosos, a “cidade” não conseguiu, nesse período, 

resolver os problemas básicos de sua população, que vivia em condições precárias. 

O trabalhador foi extremamente desvalorizado, principalmente quando o assunto é 

sua relação com a produção, sendo que este pode ser substituído a qualquer tempo, 

desde que não produza o suficiente.  

Mesmo com essa configuração, a cidade continua atraindo pessoas nos anos 

1970 e 1980, principalmente por causa de sua grande industrialização.  

 

A década de 1980 marca o fim de uma era, a produção da habitação 
por conta do trabalhador. A casa própria, construída no final de 
semana e loteamentos da periferia chega ao seu fim. São Paulo 
cresceu até o seu limite, de forma horizontal até os últimos limites do 
território. A periferia se tornou cada vez mais longe, e o longe-perto 
tem significados diferentes quando a cidade tem ampla malha de 
transportes interligados. 
São Paulo é a cidade brasileira que tem um dos maiores problemas 
com a questão do transporte, e a força de trabalho que precisa de 
transporte coletivo para chegar aos espaços de produção e 
reprodução é quem mais se prejudica com a precariedade da 
locomoção. O efeito de estar próximo ou longe, quando não se trata 
de transporte de qualidade, é um grande problema para todos; 
moradores e trabalhadores. ( OLIVEIRA, 2008, p. 65). 

 

A cidade fazia-se atrativa devido a sua dinamização econômica. O 

crescimento de áreas afastadas do centro tendia a aumentar nas décadas seguintes, 

proporcionando o aumento das populações periféricas e das favelas: 

 

Intensifica-se o processo de concentração de renda. A lógica da 
construção da cidade passa pelo deslocamento das centralidades, 
associada à exclusão territorial dos mais pobres, com o incremento 
da favelização e periferização. Em 1973, 1% da população mora em 
favelas; em 1980, esse número salta para 4% chegando a 8% (1,15 
milhão) no início dos anos 1990. Essa dinâmica ultrapassa as 
possibilidades de o Poder Público municipal de controlar e ordenar o 
crescimento, proliferando também loteamentos clandestinos. 
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(Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, O VERDE, O 
TERRITÓRIO, O SER HUMANO. p. 60. 

 

O aumento da população nas áreas periféricas agrava todos os problemas 

possíveis de ocorrer dentro de uma cidade, mas pelos números apresentados 

anteriormente não seria o Poder Público mais capaz de controlar esse 

superpovoamento. O fato é que não houve preparação para que a cidade tomasse a 

dimensão que estava tomando, de acordo com o que confirmariam os anos 1980: 

    

A enorme recessão do início dos anos 1980, que marca o início da 
desarticulação daquele modelo político e econômico excludente, terá 
como impacto a liberação de vastos contingentes, jogados ao 
desemprego, os quais terão na periferia a alternativa do 
empobrecimento crescente, indicando a aceleração das migrações 
intraurbanas para as periferias, preenchendo os últimos vazios 
urbanos e ampliando a fronteira urbana, especialmente em áreas de 
mananciais e proteção ambiental. (HUGHES, 2003, p. 42).  

 

O que seria o fim dos anos do milagre e da ditadura militar traria a realidade 

para a classe pobre. Como qualquer desacordo dentro do sistema industrial e/ou de 

serviços, quem paga a conta é sempre o trabalhador. Nesse período não foi 

diferente, o trabalhador foi o primeiro a sofrer as consequências de uma recessão, 

consequentemente aquele que não tem outra opção acaba se deslocando também 

para as periferias, ajudando os migrantes a ocupá-las, mas a situação se agrava 

ainda mais pelo fato de que muitos desses indivíduos acabam por ocupar áreas de 

mananciais e de proteção ambiental. 

 

A crise da habitação da década de oitenta afeta principalmente as 
famílias que veem afastar-se a esperança da casa própria, tendo em 
vista o preço da terra urbanizada e dos imóveis produzidos pelo 
mercado, assim como a insuficiência dos financiamentos ou 
construções pelos órgãos públicos. Mais gente na favela, muito mais 
dificuldades para pagar o aluguel, milhares de despejos, mais tempo 
de viagem, para bairros e municípios cada vez mais distantes. 
A 'opção' de favela cresce de maneira assustadora, agora cada vez 
mais ocupando espaços destinados aos equipamentos sociais e 
áreas verdes dos bairros periféricos. Os novos loteamentos 
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clandestinos dividem com as favelas as zona de proteção dos 
mananciais, as várzeas e encostas íngremes desmatadas. Por outro 
lado, a concentração do emprego nas zonas Sul e Sudoeste provoca 
uma forte demanda por habitação na região que a rigor, só pode se 
expandir na área de proteção de mananciais. Assim, quanto mais se 
estende a área precariamente urbanizada, maior tem sido a 
ocupação de terrenos que deveriam ser preservados para garantir as 
condições básicas de vida. E as conseqüências dessa agressão ao 
meio ambiente, ao lado da crise habitacional, mostram de forma 
dramática os efeitos da ocupação irracional do solo urbano. 
(HUGHES, 2003, p. 44-45). 

   

4.2.2 As ocupações irregulares  

  

Outro ponto a ser notado e avaliado é a questão das ocupações irregulares 

que aconteceram ou avançaram de forma mais acentuada. As pessoas tinham que 

arranjar um lugar onde morar e o lugar mais apropriado para os pobres eram 

aqueles onde não havia necessidade de pagar aluguel ou ter muitos gastos, dessa 

forma, essa população arriscava-se ao invadir terrenos para construírem suas 

moradias. 

A pobreza aumentava a cada dia, o pobre assistia e participava do 

crescimento da cidade de maneira “assustada”, pois esse mesmo crescimento que 

poderia ser bom para alguns, trazia inúmeros problemas para essas pessoas. 

Quando não tinham mais para onde ir, refugiavam-se em áreas mais distantes 

ainda. Como não havia condições financeiras para um alto investimento, a saída era 

ocupar o que não estava ocupado.       

O método de ocupar ilegalmente os terrenos foi muito usado, já que as 

autoridades faziam vistas grossas ao que estava acontecendo às margens das 

áreas centrais. Desse modo, os sujeitos se aproveitavam e se apropriavam das 

condições urbanas. 

Aproximadamente 5 milhões de pessoas viviam em loteamentos clandestinos. 

Outro fator que impressionava é que esses loteamentos eram pagos às imobiliárias, 

porém, o pagante não tinha a posse legal do terreno. 
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[...] mesmo tendo pago fielmente durante 10 anos as suas 
prestações, estes não podem registrar-se como proprietários, já que 
o loteamento não foi registrado na fiscalização de obras e, portanto, 
não existe para cadastro[...] o pagamento de imposto predial pelos 
compradores, e como  multa pela situação irregular dos lotes lhes 
exige o dobro[...](KRISCHE, 1984, p. 35). 

 

O crescimento e a valorização pela especulação imobiliária ou pela oferta de 

meios de transportes podem ser discutidos, como expressa Krische (1984): 

 

[...] a valorização da terra através da incorporação de efeitos úteis de 
aglomeração pelo dinamismo da economia metropolitana. Com uma 
estrutura que acompanha os principais sistemas de transporte 
interurbano, a economia metropolitana é capaz de criar efeitos úteis 
em quase todas as direções, particularmente dentro da cidade de 
São Paulo. (KRISCHE, 1984, p. 15). 

 

A ocupação feita pelos novos moradores ocorre concomitantemente com a 

manipulação das imobiliárias que vendiam os terrenos mais longínquos, para que 

aqueles que estivessem entre os terrenos centrais e os mais afastados se 

valorizassem. Após os primeiros terem conseguido infraestrutura básica, teriam 

agregados valores suficientes para poderem ser vendidos por preços mais altos. 

Qualquer benefício viria a repercutir diretamente no preço dos terrenos. 

 

Como esperado, a relação entre os preços da terra e seu acesso, 
medido pelo tempo médio de viagens de cada zona, é significante e 
negativo; isto é, se o tempo gasto em transporte aumenta, os preços 
dos terrenos caem. (KRISCHE, 1984, p. 25). 

 

Mesmo nas décadas mais recentes (1990/2000), os mais necessitados 

optam, em alguns casos, por ocupar terrenos públicos, em áreas de mananciais, 

como o Jardim Tapera, que é geminado com o Jardim Riviera, ou por morar em 

favelas já existentes (existem ainda os cortiços e ocupações de edifícios).  
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O indivíduo invade terrenos por motivos variados, por não ter outra opção, 

para pressionar o Poder Público por melhorias nas periferias,25, ou para a provisão 

de habitação para todos. Assim, o ponto central a ser analisado estaria não na 

ocupação, mas na forma que ocorre e onde é realizada.    

 

Os urbanistas de São Paulo, mesmo discordando dos números, por 
mais de duas décadas têm chamado a atenção para a existência de 
uma cidade ilegal, a qual corresponderia, na atualidade, a muito mais 
de 50% da moradia em São Paulo. Ilegal porque produto de 
transgressão de proprietários loteadores, produtores de lotes 
urbanos, os quais operam em contradição com os dispositivos do 
parcelamento territorial. Mas também pela contínua ocupação de 
áreas públicas, beira de rios, de córregos e riachos, vertentes 
íngremes inabitáveis e sujeitas sempre a riscos e a catástrofes. 
(SEABRA, 2004, p. 300), 

 

Existe um movimento de ocupação de loteamentos irregulares, áreas que têm 

donos, mas permanecem sem uso, ou áreas do município que acabam sendo 

invadidas e ocupadas por pessoas sem habitação. 

 

Estimando-se que sejam sete milhões as casas construídas em 
terrenos sem titulação e que cada um desses valha, na média, US$ 3 
mil, os pobres urbanos [...] teriam pelo menos US$ 21 bilhões. Só na 
cidade de São Paulo há 3 milhões de cidadãos morando em casas 
construídas nos chamados 'loteamentos clandestinos'. O patrimônio 
imobiliário dos pobres é um 'capital morto' porque não tem 
documentação formal e, por isso, não pode ser usado em transações 
legais. (GÁSPARI, 2003 apud HUGHES, 2003, p. 63). 

 

A prefeitura de São Paulo tem alguns terrenos espalhados pela cidade, 

especialmente em suas bordas, que permanecem longos períodos desocupados 

pela falta de projetos ou por estes estarem engavetados. Nesse contexto, entram em 

ação grupos como os sem terra, que se estabelecem no terreno e montam ali uma 

lógica de ocupação. O objetivo desses grupos é, por vezes, forçar as autoridades, 

                                            

25  Trata-se, aqui, do que ocorre nas periferias, porém, na atualidade, as ocupações de edifícios nas áreas 
centrais modificam um pouco a lógica tradicional.  
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no caso, municipais, a “doarem” esses terrenos para eles, alegando não terem terra, 

e que produzirão no território “conquistado”.  

 

[...] do ponto de vista da relação entre o indivíduo e o Estado, 
corresponde a uma condição de clandestinidade ou ilegalidade 
frequentemente associada a um quadro de ausência de cidadania, 
ou seja, de direitos urbanos, reservados aos habitantes regulares, 
que têm acesso aos equipamentos e serviços públicos, à 
infraestrutura urbana; sobre os demais despencam os mais variados 
preconceitos e, apesar de esmagadoramente majoritários, são 
percebidos pelos cidadãos de pleno direito como potencialmente 
desviantes, pois estão à margem da legalidade urbana.(ROLNICK, 
1990, p. 90). 

 

Todos os casos poderiam ser evitados com atitudes bastante simples, nota-

se, por exemplo, que o Estado em diversas oportunidades providencia alternativas 

para as desocupações, como no caso das favelas, ou seja, o Estado tem construído 

uma série de unidades para abrigar famílias desalojadas. 

Quando as ocupações são feitas em áreas privadas, as desocupações são 

feitas, em boa parte das vezes, com uso da violência.                 

 

4.2.3 Para morar é preciso construir  

  

A habitação foi e continua sendo um dos grandes problemas enfrentados pela 

classe trabalhadora na cidade, pois essas pessoas foram jogadas “à margem” por 

não terem condições financeiras para adquirir um terreno ou casa em local mais 

adequado. Tudo isso ocorre devido ao grande crescimento e ao modelo capitalista 

adotado, que leva as “novas corporações” a ocuparem lugares de destaque nas 

áreas centrais da cidade, levando as autoridades a incentivarem a retirada dos 

moradores pobres daqueles locais.  

O capital imobiliário novamente aproveita toda essa expansão para 

supervalorizar o centro e “expandir” seus negócios, aproveitando as oportunidades 
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que surgiam nas periferias, afinal, a expansão em grande parte foi propiciada por 

elas. 

 

As imobiliárias muitas vezes não vendem todos os lotes de uma vez. 
Começam com os mais distantes da atual fronteira da cidade. Da 
última possibilidade de fazer compras, ponto de ônibus etc., os novos 
habitantes têm de atravessar uma área deserta de várias centenas 
de metros até alcançar as suas casas em construção. Esta situação 
permanece frequentemente por muitos anos enquanto os novos 
habitantes lutam pelo asfaltamento da estrada principal do 
loteamento, pela transferência do ponto final da linha de ônibus, por 
uma extensão de eletricidade. A área deserta passa a ser 
considerada urbanizada e pode finalmente ser vendida por um 
múltiplo do preço. Com o povoamento da área com centenas de 
famílias surge uma demanda no local, que traz consigo a instalação 
de pequenos comerciantes e produtores, assim como a prestação de 
serviços (armazéns, botequins, barbeiros etc.). Estes compram por 
último lotes que dão para a estrada principal – o filé mignon na 
linguagem das imobiliárias. (KRISCHE, 1984, p. 40). 

 

As terras não ocupadas próximas ao centro eram usadas como reservas para 

as classes médias e altas. A questão da apropriação incomoda muito quando a 

discussão se volta para as ligações entre as áreas centrais e as periféricas. 

O capital imobiliário também tinha grandes interesses na questão do 

transporte, afinal, se naquele lote mais distante chegasse uma linha de ônibus, os 

lucros seriam maiores, pois já haveria uma supervalorização das áreas que 

margeariam essa “nova avenida”. 

Um dos motivos que levaram os trabalhadores a abandonar as áreas centrais 

diz respeito ao poder de compra que diminuía, pois o salário dos trabalhadores foi 

reduzido, sendo que nos tempos do “milagre brasileiro”, dois trabalhadores 

ganhavam salários referentes ao que apenas um ganhava em outro momento. 

Dessa forma, essas pessoas foram obrigadas a buscar aluguéis mais baratos ou a 

comprar um terreno em áreas mais distantes com preços menores. Ainda esses 

sujeitos corriam o risco de ser demitidos a qualquer momento, o que dificultava os 

financiamentos, já que as financeiras não tinham a certeza de que receberiam os 

valores referentes ao imóvel ou terreno até o final.  
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Quando as imobiliárias vendiam os terrenos para os trabalhadores, estes 

ainda tinham que levantar fundos para a construção. A solução encontrada para 

solucionar o problema era construir eles mesmos as casas nos fins de semana, 

afinal, não era possível pagar duas coisas ao mesmo tempo, ou se pagava o 

terreno, ou o pedreiro. Esse método facilitava a posse definitiva de um lar. 

 

Em 1946, o Estado assumiu o compromisso da habitação social, a 
partir da criação da Fundação Casa Popular (FCP). De 1946 até o 
ano de 1964 (18 anos), a FCP não produziu mais de 16.100 
unidades habitacionais. Dentre os investimentos, a FCP é acusada 
de priorizar os estratos socioeconômicos de melhor renda, deixando 
à margem a população de origem popular que habitava nas 
habitações precárias, insalubres e destituídas do ambiente 
construído. (BONDUKI, 1988 apud OLIVEIRA, 2008, P. 63). 

 

É necessário enfatizar as condições de moradia apontadas por Krische 

(1984), pois, apesar de o Estado ter tentado implementar um plano para o 

desenvolvimento habitacional, esse plano não abarcava as camadas mais 

populares, dessa forma não atendia aos seus objetivos. 

 

Com a extinção da FCP, em 1964, no mesmo ano é criado o Banco 
Nacional de Habitação o BNH. O BNH foi mais uma experiência 
frustrante para as políticas públicas da habitação do Brasil. 
No Brasil, após 1964, o Banco Nacional de Habitação e o Sistema 
Financeiro de Habitação foram os carros chefes da política 
habitacional (Véras, 2003: 328). Nos dias de hoje, o debate está 
além do campo político e científico, os atores sociais entram em cena 
para reivindicar e conquistar os espaços de direitos. 
São Paulo exibe lugares da riqueza, da ostentação, dos lindos 
parques e jardins, dos lugares dos negócios, do centro econômico, 
da verticalização de alta renda, da Avenida Paulista e o centro em 
expansão, enfim, a capital paulista consolida-se como a referência da 
produção brasileira no setor industrial, científico e tecnológico. 
De outro lado, assiste-se o retrato do espraiamento da pobreza, da 
cidade precária e fora da lei. Nas periferias paulistanas, avista-se um 
mar de habitações autoconstruídas, de espaços destituídos de 
equipamentos públicos, sociais e urbanos. Nas periferias brasileiras 
predominam a força de trabalho e pobreza. (KOWARICK apud 
OLIVEIRA, 2008, p. 64). 
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Por tudo isso, a habitação tornou-se, se não o maior, um dos maiores 

problemas enfrentados pelas pessoas e também pelo Poder Público na concepção 

de uma cidade, principalmente de uma grande cidade.  

 

Rolnik, Somekh e Kowarick (1992), em ‘São Paulo, Crise e 
Mudança’, descrevem que no final dos anos de 1970 e parte de 
1980, é o período conhecido como o fim do sonho da casa própria. É 
o término em razão da completa ocupação do território paulistano 
nas periferias da cidade e o início, em constante metamorfose, do 
movimento de desindustrialização que expulsou e transferiu, em 
maior parte, a população de baixa renda para as periferias da 
Grande São Paulo. Os autores denominam este momento de 
espraiamento da pobreza, do desemprego e da violência, afirmando 
a diminuição perversa da segregação. 
A diminuição da segregação é reforçada pelo aspecto de 
espraiamento e da ocupação de novos territórios ao redor da cidade 
de São Paulo, ou seja, a desconcentração em direção às periferias 
de outros municípios que compõem a região metropolitana de São 
Paulo. 
Houve diminuição da segregação perversa, porém, os limites da 
cidade, nas regiões leste, oeste, norte e sul, estão preenchidos com 
a ocupação da cidade real (ilegal), que também foi construída com a 
participação do Estado, através de políticas públicas na área de 
habitação (Cohabs) e dos equipamentos para constituir o ambiente 
construído. (OLIVEIRA, 2008, p. 100). 

 

O pior que poderia ocorrer seria as pessoas não terem mais formas de pagar 

um aluguel, ou de ter o seu próprio lar, elas acabariam por ocupar áreas de 

mananciais (como citado anteriormente), ou criando favelas, causando vários 

desconfortos para suas próprias famílias e para o Poder Público, além do que, 

acabaram por criar um submundo (principalmente referente à criminalização, pelo 

difícil acesso das autoridades policiais em fazer a vigilância nesses locais). 

 

A nova inflexão que estava em curso, na década de 80, e que 
configurava uma crise habitacional e urbana sem precedentes, 
revela-se na multiplicação e crescimento das favelas e na difusão 
das ocupações organizadas de terras ociosas, especialmente através 
de ‘movimentos de conquista de moradia que reivindicam do Estado 
o acesso à terra como mecanismo para restabelecer a solução 
habitacional baseada na casa própria autoconstruída no loteamento 
periférico’. (HUGHES, 2003, p. 45). 
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A pressão exercida pela população sobre as autoridades, organizada ou não, 

tem um forte papel nas conquistas das classes menos favorecidas, principalmente 

no caso de urbanização de favelas e na infraestrutura montada em vários bairros 

periféricos. 

 

Com base no Decreto-Lei municipal 15.764/79, foi permitido o 
registro em cartório de milhares de loteamentos que apresentavam 
seríssimos problemas físicos, sem que fossem realizadas as obras 
mínimas que até mesmo a legislação antiga exigia. As condições de 
tráfego, a proteção do solo contra a erosão, o saneamento da área 
onde boa parte dos lotes tinha sido vendida, ou estava à venda, eram 
impróprios para comportar uma construção. Perdeu-se assim, a 
oportunidade de melhorar as condições da periferia no município 
com menores ônus para a prefeitura, caso fossem aproveitadas as 
possibilidades que Lei Federal 6766/79 oferecia. 
Esta situação de legalidade facultada a inúmeros loteamentos sem 
um conjunto coerente de exigências urbanísticas acabou 
propiciando, paradoxalmente, em muitos casos, pela iniciativa e 
pressão dos próprios moradores, a provisão de infraestrutura, a 
instalação de unidades comerciais e, especialmente, a criação de um 
novo mercado de terras acessíveis para as camadas médias, que lá 
construíram sobradinhos e pequenos conjuntos habitacionais. 
Assim, este processo, que permite o assentamento de segmento de 
maior poder aquisitivo, constituindo bairros mais estruturados, terá 
efeitos perversos, no sentido da denominada exclusão, ou seja, o 
fenômeno que gera a valorização diferencial do mercado habitacional 
e de terras em populações com baixo poder aquisitivo, expulsando 
os mais pobres para as novas – e piores – situações de 
precariedade. Ao mesmo tempo se intensifica a heterogeneidade da 
ocupação periférica, a chamada diminuição perversa da segregação 
socioespacial, propiciando novas alternativas de moradia para 
segmentos médios expulsos das áreas centrais pela ampliação da 
crise econômica e de emprego. (HUGHES, 2003, p. 46-47). 

 

4.2.4 Uma cidade verticalizada  

 

Souza discute a verticalização na cidade de São Paulo, em especial na 

periferia paulistana, e afirma que, a partir dos anos 1970, iniciou-se a 

horizontalização e consequentemente o crescimento da pobreza nas periferias, com 

a desvalorização progressiva dos terrenos: 
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Examinando os dados sobre a cidade de São Paulo, verificamos 
todos esses significantes. Contudo, há no nosso processo de 
urbanização, alguns aspectos que chamam atenção. O 
adensamento: até os anos de 1970, a cidade se horizontaliza com 
surgimento das periferias pobres, ampliação assustadora da área 
construída, por uma acelerada especulação imobiliária e fundiária, 
instrumentalizada pelos loteadores clandestinos, que trapaceavam a 
população por meio dos equivocadamente denominados loteamentos 
clandestinos. (SOUZA, 2004, p. 28). 

 

O crescimento da cidade compara-se a um trem desgovernado em alta 

velocidade. O aceleramento é constante e inacreditável, crescendo para todos os 

lados, inclusive para as alturas, com arranha-céus, e para baixo, com seus 

estacionamentos subterrâneos. As áreas mais próximas ao centro, onde eram 

localizados esses edifícios, valorizavam-se de tal forma que as pessoas sem 

condições financeiras razoáveis não conseguiam viver ali, inclusive membros da 

classe média. Estes precisavam procurar outros locais mais baratos para se 

instalarem.  

Nos anos finais da década de 1980, a capital do Estado já tem uma estrutura 

consolidada e passa por transformações “menos drásticas” do que em fases 

anteriores, com um papel já estabelecido para o centro da cidade. Faltava resolver 

problemas das periferias, na qual apresentavam-se pessoas mais pobres, e faltava 

infraestrutura para uma evolução completa. 

 

Desde os anos 80, o município de São Paulo vem apresentando 
saldos migratórios negativos, que não impediram, entretanto, um 
ligeiro crescimento da população: segundo a Fundação Seade, a 
partir dos anos 80, de -9,8%, de 1990 e 1996, enquanto que para o 
seu conjunto do Estado ele foi positivo (1,9% e 1,8%, 
respectivamente). Este fato expressa a reversão, no município, de 
uma tendência de várias décadas de atração populacional. Nos anos 
70, aliás, o saldo liquido de migração anual da capital foi de 16,1% e 
na região metropolitana como um todo de 22,7%, expressando a 
força centrífuga da urbanização da metrópole. (HUGHES, 2003, p. 
55). 
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No fim da década de 1980, São Paulo apresentava características próprias e 

consolidadas pelo tempo, não atraía mais tanta gente como antes, apesar de 

continuar a crescer. Essa nova perspectiva se abriu pela diminuição do número de 

migrantes e talvez por uma nova ordenação territorial que viria a surgir no Brasil. 

Evidentemente a população não deixaria de crescer, mas talvez os números 

expressivos e até mesmo exorbitantes de outras épocas não mais se repetiriam.  

 

 

 4.3 Velhos problemas – 1990 

 

A partir dos anos 1990, São Paulo ganhou características diferentes das 

décadas anteriores. Já se constituía como uma das maiores cidades do mundo, a 

mais rica e próspera do país, mas que carregava também grandes desigualdades 

sociais e problemas estruturais dos mais diversos.       

Nesse período, o centro da cidade se vê transformado em uma multiplicidade 

de “outros centros”, sendo conhecido como histórico, comercial, bancário, popular, 

etc. Pode-se dizer que São Paulo transforma-se no símbolo da evolução “primeiro 

mundista” de um país de terceiro mundo.  

As grandes transformações ocorridas podem ser percebidas especialmente 

sobre a rede de negócios que defronta-se com o crescimento do setor de serviços 

como nunca antes visto, mudando características que pareciam arraigadas na 

cidade. Um dos “marcos” dessa nova fase é a Avenida Paulista, na área central, 

mas também traz à tona uma nova realidade ou uma diversidade de outras regiões 

importantes para os negócios, tais como as vias marginais e a Berrini. A Paulista 

talvez seja um dos grandes símbolos do desenvolvimentismo de um país em 

desenvolvimento ou subdesenvolvido, mas que está começando a dividir as 

atenções com outras áreas. 
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Concretizados ou em vias de implantação, numerosos projetos 
parecem coincidir na busca de localizações periféricas, bem dotadas 
de infraestrutura, próximas às marginais, que garantam o exercício 
de uma circulação mais fluida e, sobretudo, a instalação mais 
seletiva dos atores. Como o novo centro empresarial da Avenida 
Berrini, essas localizações, em zonas circunvizinhas das marginais, 
parecem confirmar a adoção de um modelo de urbanismo periférico, 
de origem norte-americana. (SILVEIRA, 2004, p. 65). 

 

A cidade toma uma forma que se consolidaria nos anos seguintes com muita 

veemência, “arrastada” pelo setor de serviços, que cresceu exacerbadamente, 

enquanto a indústria “deixa” a capital em busca de uma recolocação no cenário 

nacional. São os novos valores impostos ao centro, quando a cidade transforma-se 

em grande “escritório comercial”. São Paulo (e em especial a área central) passa a 

integrar efetivamente os novos preceitos de um mundo globalizado.  

 

Essa área que chamamos de centro da cidade de São Paulo tornou-
se centro em função das atribuições que nele se desenvolveram e 
que atraíam uma infinidade de pessoas, empresas, indústrias, 
promovendo o crescimento da atividade comercial, a criação de uma 
infraestrutura local e de ligação, principalmente viária, a outras 
localidades do município, bem como a concentração de atividades 
muito variadas, incluindo religiosas e culturais. (ALVES, 2004, p. 91). 

 

Apesar de toda a evolução nas áreas de negócios que nasceram e cresceram 

ali, o centro não mais atrai as pessoas para lá se estabelecerem: 

 

A imagem do centro de São Paulo difundida e percebida atualmente 
é aquela de um espaço degradado, mal conservado e poluído, 
contendo numerosos imóveis completamente abandonados, e outros 
ocupados por ‘sem-teto’ e um espaço público (a rua) transformada 
em um imenso shopping center a céu aberto, por milhares de 
comerciantes ambulantes e em refúgio de SDF, que se abrigam sob 
as vias de circulação rápida. Todos, num ambiente de insegurança. 
(D’ARC, 2004, p. 344-345). 
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A desvalorização do centro “velho” paulista é reflexo das mudanças que 

ocorreram nas últimas décadas. Nas décadas anteriores, várias mudanças 

acarretaram a descentralização e a desvalorização dessa área da cidade. 

A questão do uso do centro é discutida por D’Arc em um trecho bastante 

interessante, principalmente quando se trata das classes sociais: 

 

Em suma, o centro da cidade está estigmatizado: os ricos jamais vão 
ao centro, e para os menos ricos, ele é poluído, desconfortável, mal 
conservado, atravancado... não há garagens, não há muitos 
estacionamentos. Ele perde os moradores, mas as ruas são 
invadidas durante a semana... Ao contrário, não há ninguém à noite, 
nem no domingo. Contrariamente ao centro de Paris, por exemplo, 
onde os moradores da periferia, em massa, consomem e percorrem 
nas margens do rio à noite e nos finais de semana, o centro de São 
Paulo, seus lugares culturais, de criação e/ou de lazeres, fecham 
suas portas ás 19 horas e não as abrem no domingo. Alguns poucos 
continuam ali seus negócios, quer dizer, em algumas ruas 
específicas, ou lugares do tráfico de drogas e da prostituição. 
(D’ARC, 2004, p. 354). 

 

Droulers (2004) também lembra a expansão que ocorre nas áreas centrais, e 

ressalta o problema dos transportes: 

 

Atualmente a cidade surge, eriçada de prédios, de tanto que a 
verticalização dos edifícios aumentou. O sistema de transportes 
baseado em automóveis está no limite de saturação absoluta, com 
recordes para ônibus, atingindo 23.000 passageiros por hora nas 
avenidas centrais (Avenida 9 de julho) e com velocidade média de 
circulação de 17 Km por hora nos ônibus urbanos. O metrô, em 
serviço desde final dos anos 1970, tem somente 42 Km de linhas, 
está longe de resolver o problema do transporte coletivo. 
(DROULERS, 2004, p. 325). 

 

Outra questão relevante a ser considerada é o fato de os escritórios ou parte 

deles estarem se estabelecendo em localidades mais distantes do centro. Estes 

instalam-se agora nos subcentros transformados para receber centrais de grandes 

empresas, com infraestrutura muito eficiente e propícia para uma rede de negócios. 
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Quando Carlos (2004) faz menção em seu texto da localização e 

concentração dos escritórios na cidade de São Paulo, chama a atenção o fato de 

uma parte deles estar na periferia da cidade. 

 

A localização dos escritórios em São Paulo se acha altamente 
concentrada hoje em dia, em nove regiões, onde se fixam 
aproximadamente 90% de todos os escritórios instalados em São 
Paulo. São áreas novas como Vila Olímpia, Vila Funchal, Itaim, 
Verbo Divino, Marginal do Rio Pinheiros, Berrini, e tradicionais como 
centro da cidade e região da Avenida Paulista (está é a primeira área 
de atravessamento das atividades do setor de serviços a partir do 
Centro). (CARLOS, 2004, p. 66) 

 

A autora ainda explica por que esses locais teriam sido os eleitos:  

 

O comportamento do mercado imobiliário voltado ao setor de 
escritórios e hotelaria revela dois fatores: o primeiro é que grande 
parte do interesse de investidores e ocupantes centraliza-se na 
Marginal Pinheiros, onde se encontram as possibilidades reais de 
valorização a médio prazo. É uma área que apresenta maior alta nos 
valores praticados, pois conjuga a existência de terrenos disponíveis 
para incorporações a preços competitivos, com locais onde estão 
surgindo os projetos mais modernos e que melhor atendem às 
expectativas da economia atual, se comparadas às áreas centrais 
(que indicam relativa decadência em função do tipo de instalação). 
(CARLOS, 2004, p. 70-71) 

 

Houve aí uma expansão de poder na cidade, o que ajudou a empurrar a 

massa populacional mais pobre para lugares ainda mais distantes do centro e dos 

subcentros urbanos. 

 

Em verdade, nos anos 90, acentuam-se as tendências verificadas na 
década de 80, devido ao 'ajuste' neoliberal e à abertura comercial 
indiscriminada ao mercado externo: ‘desde 1994, implantação do 
Plano Real, até 1998, o desemprego na região metropolitana 
aumentou de 14,6% para 17,3%’. Este aumento, que integra o 
referido processo mais amplo de precarização do mercado de 
trabalho, incide profundamente na segregação socioespacial, ou, 
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mais precisamente, acentua uma tendência que, nessa década, se 
constitui como processo, afetando tanto aqueles que eram 
proprietários de seus imóveis como os que perseguiam uma 
alternativa para a fuga do aluguel, expulsos de áreas mais 
valorizadas e equipadas para áreas mais baratas desprovidas de 
serviços e equipamentos urbanos: a cidade informal. (HUGHES, 
2003, p. 52). 

 

Como consequência de uma evolução histórica, os moradores da periferia 

também evoluíram durante o último século causando mudanças radicais na estrutura 

da cidade, lembrando inclusive que alguns mais ricos fogem das áreas centrais, indo 

morar muitas vezes em áreas nobres localizadas nas bordas da cidade. Surgem 

bairros periféricos, porém nobres, como o Morumbi, Jardins e alguns no limite do 

município como Alphaville.                

Sobre as mudanças ocorridas no decorrer do tempo e as transformações 

sofridas, Frugoli relata: 

 

A São Paulo atual cobre uma superfície dez vezes superior àquela 
que a cidade conhecia há quarenta anos. Os centros da cidade, do 
residencial ao dos negócios, já se deslocaram três vezes em direção 
ao oeste: Centro-Paulista-Morumbi-Berrini. (FRUGOLI, 2000 apud D’ 
ARC, 2004, p. 344). 

 

Aparecem aí algumas das grandes preocupações dos anos 1990 e do novo 

século. O crescimento desordenado da periferia está novamente entre elas e nesses 

tempos trazem também a ocupação desordenada das áreas de proteção ambiental e 

o desmatamento das poucas áreas que sobreviveram até o final deste século. 

 

São Paulo teve, em meio século, sua população quintuplicada, de 
2.151.313 habitantes, em 1950, para atingir. em 2000, 10.434.252 
habitantes. O crescimento demográfico deve-se ao desenvolvimento 
urbano-industrial que se processou durante todo o século XX. 
Durante os anos de 1960 e 1980 registra-se, na história da cidade, o 
maior crescimento demográfico, em razão da sociedade urbana e 
industrial que se sedimentou no século XX (Kowarick, 1993; 
Kowarick et al., 1976 apud OLIVEIRA, 2008, p. 144).  



184 

Os problemas são sérios, já que a cidade continua crescendo tanto 

verticalmente como horizontalmente. Edifícios enormes ocupam as áreas centrais e 

os subcentros, quase não restando mais espaços para outros tipos de construção. 

Em contrapartida, a periferia afasta-se ainda mais das áreas que foram solicitadas 

para construções mais modernas ou simplesmente para a extensão do centro 

urbano. Os moradores da periferia se veem obrigados a reestruturar suas vidas e a 

buscar alternativas, criando uma classe intermediária entre a classe média e os 

pobres, ou melhor, nasceu a nova classe média. Porém, onde foram parar os novos 

moradores, os migrantes? Grande parte desses indivíduos viu-se obrigada a se 

instalar em favelas ou invadir áreas de proteção ambiental. Nota-se que existem 

agora pouquíssimos espaços para expansão, dessa forma, muitos, por falta de 

opção (especialmente os novos imigrantes), acabam invadindo esses lugares 

protegidos pela lei. 

 

Afirmação que é explicitada da seguinte maneira: “Não é a mesma 
coisa receber, vindo de outras zonas, gente que queria e podia sair 
de lá ou gente que tenha sido obrigada a sair (programa de 
renovação, nível dos aluguéis, deslocando dos locais de emprego...). 
Logo, mesmo se o movimento é o mesmo, suas casas, o processo 
em que se inserem, podem ser bem diferentes.(LOJKINE, 1981, p. 
231). 

 

Cabe perguntar, basicamente, quais os reais efeitos sofridos pelas pessoas 

que foram afastadas das áreas centrais e se viram obrigadas a construir uma “nova 

cidade” mais longe do centro? A resposta veio de modo bastante sofrido, afinal, as 

mudanças “tilintavam” com os sinos das fábricas, ou seja, eram muito rápidas a fim 

de acompanhar a evolução e as oportunidades que ocorriam em tempos já remotos. 

Basicamente, as pessoas não tinham muitas opções, além de partir e começar uma 

construção na nova periferia ou a criação de favelas em algumas áreas da cidade. 

  

Segundo Jacintho (1998), ‘O município cresceu menos na década de 
90 do que em épocas passadas, mas houve uma migração muito 
forte para a periferia, provocada pelas condições econômicas’, 
principalmente pelo empobrecimento geral das camadas médias e de 
baixa renda. (JACINTO, 1998 apud CARLOS, 2004b, p.263-264). 
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E continua: 

 

São imensas as disparidades socioeconômicas e socioambientais 
dentro da cidade que incentivaram essa periferização e o passivo 
ambiental que a cidade tem na atualidade. Vazios especulativos, 
problemas ambientais e qualidade de vida baixos são fenômenos 
que se complementam. O desmatamento não pode ser analisado 
fora dessa problemática. O espalhamento e adensamento da cidade 
e sua periferização estão na raiz da degradação dos atributos 
naturais da paisagem urbana, dentre eles a vegetação. (CARLOS, 
2004b, p. 263-264). 

 

Em contrapartida, de certa maneira houve uma “evolução periférica” e a 

população passou a ter maior poder aquisitivo. Esse aspecto pode ser medido com o 

crescimento do número de automóveis nesses locais, o que acaba refletindo 

negativamente na vida diária da cidade, especialmente no trânsito caótico, 

superlotando principalmente as vias marginais. 

 

O crescimento dos loteamentos irregulares na década de 90 acentua 
fenômenos que marcaram o desenvolvimento das periferias, desde 
sua origem, nos anos 40: ‘Os loteamentos e condomínios 
clandestinos ocupam um quinto do território de São Paulo. São 338,8 
milhões de m² tomados por áreas residenciais e comerciais que não 
existem legalmente para prefeitura. Nesse espaço, [vivem] cerca de 
3 milhões de pessoas, um terço da população da capital. O tamanho 
da chamada cidade paralela dentro de São Paulo oficial é superior à 
área de Ribeirão Preto, um dos maiores municípios do interior do 
Estado’. 
Dados mais antigos baseados na estimativa de que os loteamentos 
irregulares ocupassem 250 Km² indicavam que ‘em cerca de 26% 
dessa extensão urbana irregular (65 Km²), os serviços públicos não 
existem. Ficam sem infraestrutura básica 1,3 milhão de moradores 
de loteamentos ilegais na periferia da cidade’. (HUGHES, 2003, p. 
62). 

 

Com o crescimento da cidade, loteamentos irregulares foram ocupados, 

formaram-se favelas e a periferia cresceu exacerbadamente. No entanto, o Poder 
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Público não conseguiu, com o passar dos anos, resolver problemas estruturais de 

urbanização. Basicamente formou-se em São Paulo um verdadeiro formigueiro.   

 

As migrações intraurbanas em São Paulo foram fatores 
intensificadores do crescimento das periferias, em particular nas 
áreas mais distantes dos centros, sugerindo um processo de 
conurbação das periferias, o que constitui uma nova face do 
processo de metropolização, integrando diversos municípios. É de se 
supor que hoje seja possível traçar uma linha, certamente irregular e 
sinuosa, hoje inimaginável, de talvez 100 quilômetros perfazendo um 
trajeto que percorre centenas de bairros, vilas e jardins periféricos, 
sem passar por quaisquer referências urbanas que tenham mais de 
50 anos de existência. Esse percurso, inicialmente tracejado, teve 
seus espaços vazios preenchidos por outros traços menores que 
foram se interpondo nos vãos e entre os quais vão se preenchendo 
os últimos espaços com pontos ainda menores, conformando uma 
mancha urbana contínua, uma nova cidade: a periferia de São Paulo. 
(HUGHES, 2003, p. 60).           

                

Os anos 1990 terminaram com a comunidade periférica passando pelas 

mesmas dificuldades das décadas anteriores, sendo notória a formação ou evolução 

das periferias, ou seja, seu contínuo crescimento. 

No presente estudo, foi possível analisar algumas perspectivas do 

crescimento periférico na cidade de São Paulo e principalmente a forma como foi e 

continua sendo tratada a periferia dessa cidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para efeito de análise, sobre as discussões aqui abordadas, considero que 

houve avanços importantes na discussão conceitual de periferia, por meio das 

reflexões sobre as realidades com que se depara nas localidades estudadas. 

Importantes porque se comparou a realidade com o conceito utilizado tanto pelo 

senso comum como pela literatura. A ideia de periferia ainda se faz presente na 

realidade, se se considerar o conceito geográfico de distanciamento entre as áreas 

centrais (centro) e periféricas (nas bordas). Mas, contrapondo-se a essa ideia de 

localização, há outra ideia de periferia que também está presente na realidade, a 

ideia de que a periferia guarda realidades contraditórias, pois mesmo que em 

territórios distantes (periféricos), encontram-se bairros com boas condições 

socioeconômicas. Isso implica que nessas periferias distantes há tanto a periferia 

como ideia de pobreza, como realidades que se contrapõem a essa ideia. 

O aprofundamento na discussão conceitual se tornou relevante para 

apropriação do objeto de estudo. Quando o objeto é fruto da ação social, o conceito 

pode ser discutido, já que passa por constantes transformações. No caso das 

periferias não seria diferente, já que esta é constantemente modificada pela ação 

social. Na verdade, ocorre o processo de ocupação, que pode, ou não, ser regulado 

pelo Poder Público. Não sendo, caracteriza-se mais fortemente por ser periferia, de 

modo que passa a existir uma predisposição à formação de territórios pobres.  

Nos centros urbanos está ocorrendo um processo de reocupação por uma 

nova classe de ricos e classes médias, processo denominado pela sociologia de 

“gentrificação”. Em contrapartida, de maneira mais acelerada, ocorrem “ocupações” 

dos ricos em regiões mais afastadas do centro, criando verdadeiros enclaves 

fortificados (CALDEIRA, 2000). Algumas periferias estão tendo seus territórios 

marcados pela ocupação, tanto da classe média alta, como da classe rica, por meio 

de condomínios fechados. Há, ainda, a ascensão de uma parcela da população em 

ocupar um novo status social, ou melhor, surge uma nova classe média, 

especialmente nos últimos dez anos, o que reconfigurou as periferias, uma vez que 
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a nova classe média passou a ter acesso a serviços e produtos até então 

inacessíveis. 

Considerando que as periferias da Região Metropolitana de São Paulo estão 

sendo ocupadas cada vez mais por classes sociais distintas, ainda não se 

evidenciou uma “reviravolta sobre a classe pobre”. As outras classes ainda não 

predominam nas periferias, mas existem nichos de riqueza nesses locais, o que 

causa certo olhar diferenciado para os mesmos. Alguns grupos com alto poder 

aquisitivo estão migrando para áreas mais distantes, em busca de amenidades, 

“liberdade”, ar puro, enfim, uma melhora em sua qualidade de vida. 

Outro fato a ser notado é o crescimento ou surgimento de uma nova classe 

média, que por sua vez representa parte considerável das populações residentes em 

áreas periféricas. Tais grupos, tendo maior poder aquisitivo, passam a investir em 

artigos mais caros, inclusive investindo em moradias mais sofisticadas. É notório que 

essa classe média aproveita os investimentos feitos pelos governos, principalmente 

em se tratando da aquisição da casa própria. 

Outra dimensão importante nas discussões sobre a periferia é a questão que 

envolve a apropriação dos territórios por classes e fragmentos de classes. Isso 

implica que a questão do território se estabelece como reflexo direto de apropriação 

de determinadas condições dentro da periferia, ou seja, refletem relações com o 

Poder e com o Estado e estes tendo relações diretas com as territorialidades. A 

periferia urbana atualmente consiste na organização de um local produzido por 

agentes sociais, que podem ser desde uma liderança local que exerce o poder sobre 

o território delimitado, até o Estado, que também irá exercer uma relação de poder, 

quando interfere ou organiza o território, neste caso agindo sobre o território. Nesse 

contexto é também possível notar a presença das organizações criminosas, que se 

tornaram um novo agente transformador/organizador dos territórios, e que 

estabelecem e/ou normatizam territórios periféricos com os agentes sociais e 

políticos (Estado e sociedade civil), tendo estabelecido fortes relações de poder para 

com os mesmos.  

Ao longo da pesquisa tive a oportunidade de observar que os territórios 

periféricos ainda têm forte relação com ocupações de terras, sobretudo para 
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formação de favelas, e que o Poder Público não se apropria do problema no sentido 

de resolvê-lo. Quando ocorre, ele se faz somente em algumas condições como, por 

exemplo, em obras de urbanização, erradicação ou remoção para viabilizar obras 

públicas. Porém, não se pode deixar de notar que tais ações, até o presente, não 

foram suficientes para atender a toda a demanda de pessoas moradoras em favelas, 

mas salienta-se que alguns serviços básicos como água e energia elétrica já 

chegam a parcela considerável das regiões periféricas e, quando não chegam de 

forma legal, os moradores “improvisam”.  

O estudo de caso sobre os bairros do Jardim Ângela e do Jardim Riviera 

gerou indagações sobre as periferias, já que estes bairros têm características 

distintas e apresentam formações diferenciadas, mesmo que façam parte de uma 

mesma “região periférica” sob a jurisdição da Subprefeitura de M’ Boi Mirim. Como 

se trata de dois bairros distintos com características também diferentes, o estudo 

sobre eles abriu perspectivas que foram discutidas no decorrer do programa de pós-

graduação, portanto, todas as análises sobre os bairros foram importantes para 

compreender melhor o que está ocorrendo nas periferias na atualidade. Entre os 

temas considerados relevantes está a problemática educacional, questões culturais 

e de lazer, além das questões socioeconômicas que caracterizam os bairros. 

A compreensão do crescimento da cidade de São Paulo e de suas periferias 

foi importante para perceber que não houve, por parte do Poder Público, em 

momento algum, planejamento de como deveriam organizar-se essas regiões, ou 

seja, as periferias cresceram de acordo com a possibilidade de seus “criadores” (a 

classe trabalhadora). 

É importante ressaltar que algumas indagações, discussões, análises 

permanecem para abordagem em pesquisas futuras, não por carecerem de 

importância, mas por estar nascendo nas periferias uma nova maneira de 

estabelecer relações com o restante da cidade. Estão surgindo movimentos sociais 

cada vez mais sólidos, que tendem a mudar as relações da periferia com o restante 

da cidade. Movimentação dos jovens ao se inserirem nas questões culturais, 

engajando-se de certa forma no mundo globalizado com mais afinco, participando de 

projetos ambientais, sociais ou educacionais, passando a ser agentes 
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transformadores dos espaços e da sociedade onde vivem, esses são alguns 

exemplos desse processo. 

Adicionalmente, não estão totalmente claras as relações de poder que se 

estabelecerão no futuro. Consideram-se três agentes que atualmente são 

importantes e podem assumir tais papéis: a sociedade periférica como agente 

transformador, incluindo a classe rica; o Estado passando a ser regulador de fato; e 

o poder do crime, se este continuar a ser “uma terceira via”, agindo sobre os 

territórios como atualmente ocorre.  

De acordo com as considerações apresentadas acima, encerra-se esta 

dissertação com a seguinte indagação: qual poder será emanado e que se 

estabelecerá na Região Metropolitana de São Paulo, ou mesmo em grandes cidades 

brasileiras, nos próximos decênios? Da sociedade civil, do Estado, ou do crime? 
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