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Este Capítulo está organizado em cinco módulos: 
 

3- Potencial e Saga. A Floresta e a Autoconstrução (pág.127 a pág.129). Introduz ao estudo 
desta paisagem um de seus principais  contrastes.  

3.1- A Floresta (pág.130 a pág.140) Apresenta o histórico processo de apropriação da Serra. 
3.2 – A Autoconstrução (pág.140 a pág.157). Trata das formas espontâneas de apropriação e 

produção do espaço. 
3.3 – Situações de confronto, encontro e negociação, estabelecidas entre a floresta e a cidade 

(pág.158 a pág.177).  
3.4 – Um loteamento na Serra Jardim Paraná (pág.178 a pág.214). Apresenta as diferentes 

formas de apropriação e valoração dos espaços e da paisagem, pelos  moradores deste 
loteamento.  

 
Protagonistas: 

Marluce Batista, Lucélia, Antonio Calisto, Maria Bonfim, Firmino, Larissa Fernando dos Santos, 
Juliane Bastos de Souza, Eduardo, Raul Siqueira, Black Gero, Gisele de Oliveira Mendonça, Ana 

Lucia e Waldir dos Santos. 
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POTENCIAL E SAGA 
A Floresta e a Autoconstrução 

Sinto a Serra, e não a vejo.  Crescem sobre meus olhos adensados 

castelos de concreto. Contraste da paisagem. 

A Serra da Cantareira é uma referência na paisagem do distrito. 

Para os moradores, um elemento que não é só observado, é vivido, já que o 

relevo acidentado incide diretamente em atividades de seu cotidiano. 

Mesmo os que não moram em loteamentos na Serra, ao chegarem ao 

distrito,  depararam-se com alguma dificuldade resultante da 

particularidade desse sítio natural, como a de implantar casas em 

topografias acidentadas, em solos frágeis, suscetíveis a erosões, com muitos 

matacões e minas de água. 

Embora seja uma referência à paisagem, esta se restringe à sua 

morfologia e não ao seu significado. Muitos moradores não a conhecem 

como “Serra da Cantareira”, ou mesmo sabem de sua importância 

ambiental; referem-se a ela como “mata”, que hoje está mais distante para 

alguns. Porém, não deixa de ser referência na história de vida desses 

moradores, quando a mata ainda era “logo ali”.  

“ Moro no distrito desde 1972. Eu pagava aluguel e era muito 

difícil, então vim para o Jardim Vista Alegre, porque aqui teria 

a chance de ter a casa própria. Mesmo do lado do córrego e junto 

à mata,  a paisagem aqui era muito linda.” MARIA BONFIM, 

moradora da margem esquerda do córrego Bananal, desde 1972. 
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 “Cheguei aqui no final da década de 1970. Naquela época, nós, 

as crianças, ficávamos em casa. Aqui parecia uma cidadezinha 

do interior, com muita vegetação, não tinham tantas favelas, 

essa é a grande diferença desse novo período.” WALDIR DOS 

SANTOS, jornalista e morador do distrito, desde 1978 . 

 “Cheguei nos primeiros dias da ocupação, no ano de 1995, 

nunca tinha imaginado que poderia invadir um lugar, mas vim 

e marquei este terreno aqui. Sozinha, com uma prima, cortei 

árvores e  montei meu barraco.” MARLUCE BATISTA, 

moradora de um loteamento na Serra da Cantareira, do qual 

participou da ocupação, em 1995. (depoimento completo na 

página 204). 

A paisagem, na região consolidada do distrito, nas décadas de 40 e 

50, caracterizava-se pela proximidade com a mata, bem como a paisagem da 

pré-Serra, até a década de 90. Nessas regiões, a imagem da mata que 

precede a Serra verde e exuberante,  foi substituída por grandes muralhas 

de concreto, compostas pelo vermelho do tijolo baiano, o cinza dos rebocos, 

e os amarelos e azuis das moradias já pintadas. Hoje, quem tem essa relação 

direta com a mata, está em loteamentos e favelas implantados sobre a Serra.  

As muralhas do então chamado “Castelo de Águas” foram vencidas 

pela autoconstrução, que seguiu rumo ao extremo norte do distrito. Hoje 

aqueles que já tiveram a mata “ao lado” por vezes a contemplam (agora ao 

longe) ao subir em uma laje.  
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Fonte: Associação de Moradores Jardim Paraná 

 

Foto das casas mais próximas da divisa com o Parque da Cantareira no 

loteamento Jardim Paraná.  
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3.1 A Floresta da Cidade 

A Serra da Cantareira recebeu este nome no século XVI, pelo seu 

potencial hídrico, chegando até a ser chamada de “Castelo de Águas”. 

“Naquela época armazenava-se água em jarros, chamados cântaros. Cantareiras 

eram as prateleiras onde os cântaros eram guardados” pelos tropeiros que 

faziam comércio entre São Paulo e outras províncias ( SILVA, D. 2000:44). 

Dentro do quadro da divisão geomorfológica do estado de São 

Paulo, a Serra da Cantareira  faz parte das Zonas de Planalto Paulistano e 

Serrania de São Roque da Província do Planalto Atlântico.  O Planalto 

Atlântico caracteriza-se por uma região de terras altas, diferente do Planalto 

Paulistano, que  se constitui em morros altos e médios. As cotas mais baixas  

têm entorno de 740 metros e são localizadas na região do Mandaqui. O 

ponto culminante alcança 1.213 metros e localiza-se no Parque Estadual da 

Cantareira, na área denominada Morro do Pavão (SILVA, D. 2000:44).  

De acordo com ÁVILA (1985) e FERNANDES (1990), apud 

SILVA,D. (2000), a compartimentação morfológica da área,  dá-se por 

planícies aluviais (terrenos baixos e planos junto a cursos d’água), morrotes 

(de relevo ondulado, nos quais  predominam amplitudes de 60 a 90 metros), 

morros baixos (de relevo também ondulado, em que  predominam 

amplitudes de 90 a 110 metros), morros altos (nos quais predominam 

amplitudes de 140 a 160 metros, podendo atingir 200 metros) e serras 

escarpas (nas quais predominam amplitudes de 300 metros, podendo 

chegar a 400 metros).  

As características climáticas da região estão associadas à sua 

localização no planalto,   à  pluviosidade média ao ano, superior a 1500mm 

(com temperatura média  de 18,2º à 22º), influenciada pela vegetação e 
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altitude.  

A vegetação é caracterizada como Floresta Ombrófila Densa, com  

Formação Montana. Desenvolve-se na área tropical mais úmida e ocupa 

altitudes de 500 a 1500m. Porém, de acordo com NEGREIROS (1974), apud 

SILVA, D. (2000:68), é possível que ocorram variações de tipos de vegetação 

da Floresta Latifoliada Tropical Úmida de Encosta e da Floresta Latifoliada 

Subtropical de Altitude, isso devido à sua localização, entre a Serra do Mar 

e Serra da Mantiqueira. 

“(...) os levantamentos florísticos realizados em alguns trechos 

do Parque Estadual da Cantareira, revelam a presença de 

espécies exclusivas de Mata Atlântica, aliadas a elementos da 

Mata Semicadudifólia de Planalto. Tal fato confere à Serra da 

Cantareira o caráter de vegetação de transição, entre Mata 

Atlântica e Mata de Planalto.” 

A hidrografia da Serra, é constituída por um grande número de 

nascentes, sendo sua drenagem de alta densidade. É uma região de 

formação e dispersão da rede de drenagem, que abriga, “na face sul, afluentes 

da margem direita do Rio Tietê e na face Norte, afluentes da margem esquerda do 

Rio Juqueri”. (SILVA, D. 2000:72). 

Nessa região, os solos são considerados por NAKAZAWA(1994), 

apud SILVA, D. (2000), como áreas de alta suscetibilidade a movimentos de 

massa, principalmente se estiverem expostos. O material de origem desse 

solo é o granito, rocha dura e de difícil composição, porém a ocupação 

urbana sobre esse solo pode resultar em erosões, escorregamentos em 

taludes de corte, quedas de matacões por descalçamentos, dificuldade de 

cravação de estacas e escavação, devido a matações imersos (SVMA, 2000:5-
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6). 

“(...)no contexto geológico/geomorfológico da região, os solos 

originados dessas rochas em situação de encosta, são pouco 

profundos e sujeitos a rápida erosão ou deslizamentos, quando 

ocorre supressão de vegetação, independentemente da 

classificação do estágio de regeneração da mesma. Isto significa 

que mesmo a vegetação sendo rasteira, de pequeno porte ou 

graminóide, ela desenvolve o papel fundamental de proteção ao 

solo, nos episódios de chuva”. MAZZEI (1999:92). 

Quanto à fauna, o Parque Estadual da Cantareira abriga diversas 

espécies animais ameaçadas de extinção, como: bugio, gato-do-mato, 

jacuguaçu e o bacurau-tesoura-grande (SILVA, D. 2000).  

“São encontrados na região, desde médios carnívoros, 

Suçuarana (Felis concolor), Jaguatirica (Felis pardalis); como 

morcegos frugíveros, endentados, e uma grande diversidade de 

répteis , anfíbios, aves e insetos” (MAZZEI, 1999:94). 

Em meio a seus morros e serras escarpas, entrelaçam trechos 

favelizados e ocupações regulares, nos quais  revela-se uma possibilidade 

de interpretação da paisagem do distrito, e que orienta essa dissertação. A 

Serra é estudada, então, a partir da apreensão de sua trama riquíssima, na 

qual se materializam  diferentes formas de apropriação e valorização da 

Serra, em sua trajetória histórica. 

Por quatro séculos, a Serra foi explorada predatoriamente, 

principalmente nas encostas da vertente sul, localizadas no cinturão verde. 
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Este  caracterizava-se por diversas propriedades rurais de cultivo de cana-

de-açúcar e café, atividades pecuárias, além de estabelecimentos 

extrativistas, como os de minerais e de madeira. Essas eram atividades 

igualmente predatórias, pois  baseavam-se na queima e derrubada da 

floresta; ”acredita-se que até fins do séc. XIX, a Serra da Cantareira teve quase 

toda sua cobertura vegetal primária destruída” (HERLING, 2002:14).  

No início do séc. XX, com o intenso crescimento demográfico na 

cidade de São Paulo, para a transformação da vila Paulistana em cidade 

industrial, foram necessários investimentos em toda a rede de infra-

estrutura da cidade, principalmente investimentos no sistema de 

abastecimento de água potável (HERLING, 2002).  

Tabela - Explosão demográfica no município de São Paulo. 

1871 1886 1900 1910 1922 

28.000 47.697 240.000 375.000 637.000 
 
Fonte: HERLING, 2002 

Até então, o sistema de abastecimento de água era composto por 

quatro chafarizes de águas, captadas dos córregos, na própria área urbana, 

o que era insuficiente (MARCONDES,1999). 

Para resolver esse problema, em 1877, foi criada, pela iniciativa 

privada, Capitais Ingleses, a Companhia Cantareira de Águas e Esgoto, 

recebendo a concessão para cuidar do abastecimento público de água de 

São Paulo, que, na época, era responsabilidade do Estado (HERLING, 2002). 

Porém, mesmo com o problema da falta de água, a população continuou  a 

utilizar-se de fontes naturais na área urbana, até a destruição dos chafarizes, 

pela Companhia Cantareira, como forma de obrigar as ligações de água 

(MARCONDES, 1999). 

A Companhia Cantareira, além de  beneficiar-se com a valorização 

gerada pelos serviços prestados, começa a demonstrar-se incapaz de 
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acompanhar a demanda por água potável, devido à grande expansão 

urbana da cidade. No mesmo momento, passam a surgir problemas de 

ordem sanitária, em decorrência do intenso fluxo de trabalhadores e da 

precariedade dos alojamentos e de habitações populares. O governo, então, 

rescinde o contrato com a Companhia Canteira e cria um setor de 

administração pública, para coordenar o abastecimento de água (HERLING, 

2002). 

Em 1892, é criada a Repartição Pública de Águas e Esgotos. Segundo 

SILVA(2004), a participação do Estado nos planos de saneamento 

representou uma grande melhora nos problemas de ordem sanitária e  no 

atendimento de novas demandas.  

Com o objetivo de proteger recursos hídricos, o governo adota, do 

início do século XX, até a década de 30, a preservação desses mananciais, 

através do afastamento da área urbana. Segundo a “ótica sanitarista, a água 

potável só seria possível com a captação de mananciais puros, protegidos por 

florestas, situadas principalmente em regiões Serranas” (SILVA, 2004), o que 

levou o governo a investir em desapropriações de terras ,em todas as bacias 

hidrográficas contribuintes do manancial da vertente sul da Serra da 

Cantareira (HERLING, 2002).  

A partir da aquisição dessas terras, teve início o processo de 

regeneração da floresta. Essas áreas, que até então eram desmatadas, foram 

gradualmente tomadas pela vegetação nativa (HERLING, 2002).  As 

desapropriações ocorreram entre 1893 e 1911, e representaram, no futuro, 

48%1 da área total do Parque Estadual da Cantareira2.  

Outros fatores contribuíram para a regeneração da floresta, como a 

                                                         
1 Este cálculo foi feito a partir de dados fundiários levantados sobre as áreas desapropriadas entre 1893 e 1911, 
disponível em MANENTE (2001). 
2 Nas décadas seguintes, as desapropriações tornaram-se inviáveis “devido aos altos preços da terra, e da extensão das 
áreas a serem protegidas, para suprir demandas crescentes da metrópole” (MARCONDES, 1999).  
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rica drenagem da Serra, bem como a criação do Horto Botânico, em 1896, 

tendo como base a produção de conhecimentos sobre o meio, produção de 

mudas e sementes para o reflorestamento de áreas devastadas (SILVA, 

2004). Após o período de regeneração da floresta, na década 60, a Serra 

começa a perder sua importância, enquanto elemento de infra-estrutura 

urbana da cidade. Essa mudança acontece, porque aumenta, nesse período, 

a demanda por água; e as vazões, até então suficientes, não conseguem 

atender ao novo incremento demográfico da cidade e à expansão das 

indústrias (HERLING, 2002). 

É criada, então, pelo governo, uma comissão  que começa a avaliar 

as potencialidades hídricas do entorno do município de São Paulo. Essa 

comissão, sob a coordenação do Engenheiro Paulo de Paiva e Castro, 

recomenda uma série de medidas, sendo a principal proposta, as  reversões 

de nascentes do Rio Piracicaba e de diversas bacias da vertente marítima da 

Serra do Mar.  

A criação desse Novo Sistema Produtor da Cantareira3, teve grandes 

impactos ambientais, já que  “as águas superficiais, subterrâneas e 

atmosféricas começam a se dissociar de suas respectivas bacias” (HERLING, 

2002:.37), resultando em um dos principais problemas ambientais da Bacia 

do Alto Tietê4, já que se torna desproporcional o volume de água para os 

sistemas de drenagem e esgotamento da cidade, além de gerar conflitos 

entre as bacias produtoras e consumidoras, isto porque as bacias produtoras 

deixam de atender as demandas internas por água, para servir as bacias 

consumidoras.  

                                                         
3 Esses investimentos em grandes obras, fazem parte do Projeto de Desenvolvimento Nacional, realizado a partir do  
“(...)Golpe Militar de 1964, estabelecendo novos investimentos em infra-estrutura, para desenvolvimento das regiões 
metropolitanas” (HERLING, 2002:37) 
4 A Bacia do Alto Tietê corresponde à área drenada pelo Rio Tietê, compreendo uma área de 5.900km² e incidindo sobre 
35 municípios (HERLING, 2002).  
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 De 1920 a 1980, passaram a compor o sistema de abastecimento de 

água da cidade de São Paulo, as seguintes bacias: Cotia (1920), 

Guarapiranga e Rio Claro (1950), Rio Grande (1960), além da ampliação da 

captação do Sistema Cantareira, em 1970 e 1980. Assim, a captação de água 

no Antigo Sistema Cantareira, em 1900, que era de 0,30/m³s, passou a 

39,10m³/s, em 1980 5. 

Além da reversão de bacias, a introdução de novas técnicas, como o 

tratamento químico da água, acaba por desvincular a proteção da floresta, 

para garantir a qualidade da água (HERLING, 2002).  

Mesmo com esse sentimento de abandono das áreas que até então 

protegiam a Serra, a administração pública do estado de São Paulo, 

acreditava ser possível proteger os mananciais do mercado imobiliário, em 

seu entorno, com a Lei de Proteção dos Mananciais. Entretanto, ao contrário 

da política anterior, na qual as áreas envoltórias eram desapropriadas, essa 

lei mantém a propriedade privada e passa a admitir outros usos. Com isso, 

a lei  acaba por fracassar, principalmente nas áreas intermediárias, entre a 

malha urbana e a área de preservação, pois a lei previa uma compensação 

financeira para os donos das glebas e municípios, onde boa parte do 

território era área de proteção aos mananciais, o que não ocorreu 

(HERLING, 2002)6.  

Sem a função de elemento de infra-estrutura, para a cidade de São 

Paulo (valor atribuído à Serra e responsável por sua regeneração), a floresta 

passa a ter sua exploração restrita ao lazer e  à recreação, além de pesquisas 

científicas. Isso porque a Reserva Florestal foi elevada à categoria de parque, 

em  19637. 

                                                         
5 Análise baseada no mapeamento sobre a substituição do Sistema Cantareira, em  SILVA, L. (2004).  
6 Esse processo se agrava, de acordo com HERLING (2002), devido à estrutura administrativa dos recursos hídricos que 
se descentraliza, sendo dividida em DAEE, SABESP E SEMA, o que ocasionou políticas conflitantes. 
7 O Parque faz parte dos municípios de São Paulo, Caieiras, Guarulhos e Mairiporã, com uma área total de 7.900ha. 
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Na década de 90, com o agravamento da crise ambiental, e com o 

novo ideário de apropriação dos recursos naturais (vinculado à 

sustentabilidade ecológica)8, a Serra passa a ter um outro valor para a 

população e para o poder público; ela passa também a ser valorizada como 

“elemento regulador ambiental da paisagem natural de grande importância no 

metabolismo urbano global”9. Valorização que resultou em uma campanha 

para a criação da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São 

Paulo10. Esse foi um movimento popular , para o  qual a população  

mobilizou-se, a fim de reagir às ameaças ao patrimônio natural da cidade, 

na época em que se discutia o projeto da Via Perimetral Metropolitana 

(JORNAL DA SERRA, 2002), conquistando, em 1994, a declaração da 

UNESCO.   

O reconhecimento do valor ambiental dessa região não afastou a 

degradação ambiental da Serra da Cantareira, que nesse período, sofreu 

impactos ambientais no meio físico e biótico, dentro e no entorno do Parque 

Cantareira. Esses impactos estão relacionados a atividades como: 

reflorestamento, atividades hortifrutigranjeiras, indústria, mineração, 

implantação de linhas transmissoras de energia, implantação de sistema 

viário, aterros sanitários, implantação de torres de transmissão e, 

principalmente, a expansão urbana (SILVA, 2000).   

A expansão urbana em direção à Serra,   dá-se a partir da década de 

60, e intensifica-se nas décadas de 80 e 90 (ver capítulo 2). Essas ocupações 

                                                                                                                                          
Enquanto era reserva, tinha uma área inferior ,com um total de 5.600ha (MAZZEI, 1999). 
8 Desde a década de 70, o tema ambiental passa a fazer parte das formulações urbanísticas, porém, é na década de 90 
que essa discussão se aprimora com o projeto de cidades sustentáveis, tema decorrente a partir da Agenda 21. Essa é 
uma agenda global  para o século 21, elaborada em 1992, na Conferência das Nações Unidas para o Meio  
Ambiente e o Desenvolvimento. 
9 Nesse momento, surgem novas propostas de macro-drenagem para a Bacia do Alto Tietê, através da redução da 
velocidade do escoamento, bem como propostas complementares, envolvendo aspectos culturais que permeiam a 
relação entre a população e os rios (HERLING, 2002).  
10 A região abrangida pela Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo compreende 73 municípios, 
com uma área total de 1.600.000ha e 19 milhões de habitantes. (JORNAL DA SERRA, 2002) 
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populares, se dão na região denominada zona de fronteira (área de 

transição entre a Floresta da Cantareira e a área urbana), nos distrito de 

Tremembé, Brasilândia, Mandaqui, Cachoeirinha e Jaraguá. De acordo com 

o relatório da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura do 

Município de São Paulo (2000), as ocupações deram-se de maneiras distintas 

em cada distrito.   

O distrito de Tremembé, caracterizado por áreas rurais sem uso, 

além de grandes porções de vegetação , sofreu com a expansão urbana, 

principalmente com a implantação do loteamento Jardim Flor de Maio (em 

1996), quando foram derrubadas cerca de 200.000m²  de mata, mesmo sendo 

esta protegida por lei. Porém, no distrito, ainda existe uma área de 9Km² de 

vegetação significativa, a ser protegida (SVMA, 2000).  

Diferente do distrito de Tremembé, os distritos de Brasilândia e 

Cachoeirinha, têm como característica, loteamentos clandestinos e 

irregulares, concentrados em área rural, sendo que 22% dessa área faz parte 

do Parque da Cantareira. São loteamentos que foram implantados em áreas 

com declividade alta, que fazem limite com o parque. As áreas que 

representam maior perigo para a preservação do parque, estão localizadas 

no distrito de Brasilândia, sendo estas os loteamentos Jardim Paraná e 

Jardim Damasceno (SVMA,2000).   

O distrito de Mandaqui possui somente 14% de sua área 

denominada rural; destes, cerca de 10% são pertencentes ao Parque da 

Cantareira, e nos outros 4% está implantada a Estação de Tratamento de 

Água Guaraú, e não há loteamentos clandestinos na área rural 

(SVMA,2000).  

O distrito de Jaraguá, limita-se, a leste, com o parque, e observa-se, 

na região, um grande avanço da mancha urbana, em direção a Reserva, 

principalmente na região denominada Parque de Taipas. São ocupações 
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precárias, que foram implantadas em regiões com declividade alta, “em 

relevos de morros altos e entrando nos relevos de serras e escarpas” 

(SVMA,2000:18). 

O relatório da Secretaria do Verde e Meio Ambiente conclui que 

mesmo o distrito de Tremembé apresentando a maior quantidade de 

desmatamento em km², o maior impacto ambiental  dá-se no Distrito de 

Brasilândia, pelo fato da área desmatada para a implantação de loteamentos 

irregulares estar mais próxima do parque.  

Esses impactos ambientais podem ser divididos em duas dimensões: 

uma local e uma regional. Os impactos locais são caracterizados pela erosão, 

principalmente em loteamentos em início de ocupação; pelo 

escorregamento, resultante de ocupações em região de alta declividade, nas 

quais são feitos grandes cortes e aterros, que tornam-se instáveis no período 

de chuvas; pela queda de matacões, um impacto que  pode causar prejuízo 

material e morte; pelo assoreamento de cursos d’água, por agravar as 

enchentes; pelo despejo de efluentes, nos córregos;  pela disposição de 

resíduos inertes, formados por materiais de construção,  entre outros; e pela 

falta de saneamento de resíduos sólidos domésticos (SVMA,2000).  

Os impactos ambientais de dimensão regional são resultantes 

desmatamento; agravando o problema das enchentes em toda a bacia 

hidrográfica(SVMA,2000), em alterações climáticas, como o aumento da 

temperatura na região metropolitana e no aumento da poluição atmosférica, 

devido à supressão de parte da vegetação da floresta, já que esta é 

responsável pela retenção desses poluentes, uma vez que seus contrafortes 

atuam como barreira física aos ventos vindos da Bacia de São Paulo 

(HERLING,2002). Assim, os problemas ambientais e urbanos mostram-se 

como fenômenos associados.  
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“A cidade precisa ser reconhecida como parte da natureza e ser 

projetada de acordo com isso”(SPIRN, 1995:21). 

3.2 Autoconstrução 

Nesse estudo, não nos interessa reconhecer ou não um padrão 

nessas construções. Entendemos que, ao identificar as tipologias 

habitacionais, estaríamos  imobilizando esse tipo de produção, que é 

dinâmica. A contribuição dessa pesquisa está em procurar revelar algumas 

das peculiaridades desses espaços.  

Nessa forma de produzir a paisagem, a moradia é o elemento que se 

destaca dentro de uma  organização espontânea. Isso porque ,mais que um 

abrigo, ela representa a “realização de um projeto individual de existência – a 

segurança real e simbólica da propriedade” (KOWARICK, 2000:10). Mesmo 

irregulares e precárias, mostram-se, por  vezes, criativas, sendo o resultado 

de anos de esforço e luta.  

A autoconstrução, ou a forma de produzir estas moradias, é uma 

estratégia de sobrevivência nas regiões periféricas da cidade, em atender as 

necessidades habitacionais. O contato direto do morador e  sua casa, 

estabelecido nesta forma particular de produção, dão a este espaço um 

caráter de auto-expressão. Isto porque, mesmo havendo um padrão de 

construção, a cada moradia particularidades são reveladas. A reconstrução 

de um repertório de formas, que segundo BRANCO (1981), tem 

contribuições diversas inclusive indígena, negra e moçarabe.   

As referências de arquitetura da cidade dita formal, nesses 

territórios são, por vezes, desconstruídas em seus significados e formas.    

Algumas varandas deixam de ser “lugar de estar na residência” e tornam-se 
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fragmentos de jardim, devido à sua pequena dimensão e a seu uso como 

abrigo para plantas. Lajes deixam de ser coberturas e passam a ser o lugar 

do lazer ou quintal, ou ainda, quem sabe, a casa do filho, quando crescer, ou 

a futura renda da família, já que esta é valorizada no mercado imobiliário 

informal, podendo ser alugada ou vendida. 

Não há uma linearidade nas formas, bem como de usos. Adaptações 

são feitas a todo o momento. Construções consolidadas misturam-se à 

precariedade das  moradias de quem está  só de passagem. As casas 

moldam-se as características e as possibilidades de  construção das áreas 

que ainda estão livres. Assim desenham-se ocupações em beiras de 

córregos, em calçadas; e paralelamente a arquitetura possível, desenham-se 

problemas de ordem urbana e ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Levantamento fotográfico Cecília Machado 2003 
Fonte: Levantamento fotográfico Cecília Machado 2003 

Algumas construções do distrito também misturam-se aos 

elementos naturais da paisagem, como os matacões, muito presentes na 

região, o que gera alguns riscos às moradias. As casas são construídas sobre 

eles, muitas vezes por falta de opção, porém este não é encoberto pela 

construção, e acaba sendo valorizado pelo morador, sendo comum 

encontrar parte dessas rochas à mostra, em algum cômodo da casa.  

São adaptações da arquitetura, do tempo e do acaso, como 

denomina JACQUES (2003:25), que fala desse tipo de construção como uma 

Favela Cidade Alta, implantada na calçada da Av. Deputado Cantídio Sampaio 
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“bricolagem”.  

“(...) é uma reciclagem arquitetural sobretudo aleatória, que 

nasce da fragmentação de antigas arquiteturas. A recomposição 

desses fragmentos, restos e pedaços, misturados com muitos 

outros, tem sempre como resultado uma forma  completamente 

diferente daquela de onde eles provêm.”  

Sem projeto ou uma forma final estabelecida, a dinâmica dessa 

construção fragmentada é interminável, absorvendo, por anos, boa parte da 

renda das famílias. Por vezes,  começa-se a construir a casa com restos de 

materiais de construção; caso esta seja valorizada enquanto moradia, vai 

havendo uma substituição desses materiais, por outros melhores. Porém, se 

a casa for valorizada somente como abrigo, como lugar provisório, mas 

ainda assim, de proteção,  esta  mantém-se estática (JACQUES, 2003).  

A relação temporal com o espaço, em querer ficar e consolidar a 

moradia ou estar de maneira provisória, não muda a principal 

potencialidade da autoconstrução: a solidariedade (que não é forçada). A 

ajuda mútua na produção desses espaços acontece, principalmente, nos fins 

de semana, quando a necessidade de força de trabalho reforça a troca de 

favores entre a  família e os amigos (MARICATO, 1978:73). Com isso, a 

autoconstrução fortalece uma rede social de cooperação, essencial no 

cotidiano da periferia.    

Essa é uma cooperação que se estabelece, não só no momento da 

construção, enquanto força de trabalho, mas que se mantém nas tarefas do 

dia-a-dia. e nas situações de risco que estão submetidas muitas destas 

moradias. A arquitetura da realidade, as vezes impossível, mas espontânea 

e coletiva.  
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A privacidade – um dos significados simbólicos da moradia, não 

existe necessariamente nestes lugares (KOWARICK,2000:91), nas favelas e 

loteamentos clandestinos em meio ao adensamento se dá uma constante 

transição entre espaço público e privado (SANDEVILLE e ANGILELI)11. 

Usos e valores que  se confrontam  na cidade formal mas que neste contexto 

se relacionam. 

Mesmo sendo a primeira necessidade a ser suprida a de morar, as 

outras necessidades urbanas de caráter coletivo como equipamentos ou 

mesmo áreas de lazer também serão supridas, mas após a ocupação 

constituída, através das adaptações feitas por essa população.  

Nem sempre estas adaptações darão conta das demandas sociais, 

isto porque essa forma espontânea de conceber o espaço de maneira livre, 

sem limites pré-determinados, formas finais, pode resultar na falta de 

espaços livres para a implantação de equipamentos e serviços, ao mesmo 

tempo que desenvolve espaços ricos em sociabilidade e criatividade. 

                                                         
11 Neste artigo, demonstramos que as categorias público e privado tal como sempre pensado para a cidade formal 
contemporânea, ou não se aplica, ou deve ser redefinida para interpretar as relações que se estabelecem. O que permite 
questionar como hipótese futura, como um processo de intervenção ou regularização poderia tentar impor padrões 
tradicionais de outros trechos da cidade sobre padrões de sociabilidade e experiência que desconheça.  
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Fonte: Foto Marta Baião 2003 
Trabalho Gráfico Cecília Machado  
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Fonte: Levantamento Fotográfico 2006 Cecilia Machado 
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Fonte: Levantamento Fotográfico  Cecilia Machado,  2003 
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 Essas potencialidades podem ser atribuídas principalmente aos 

espaços adaptados ao lazer, que contribuem para o fortalecimentos das 

redes sociais, principalmente em áreas consideradas de grande 

vulnerabilidade social12, como o distrito de Brasilândia. 

É preciso atentar que a busca de novas formas de uso dos espaços e 

objetos para o lazer pode também resultar em alguns riscos. Isso porque 

muitos dos espaços adaptados são ruas, vielas, lajes e linhas de alta tensão. 

Porém, é esse lazer que surgiu da falta de outros espaços, como praças e 

parques, que hoje faz parte do desenho e do cotidiano desses 

assentamentos. Assim, os riscos por atropelamentos, por quedas ou 

descargas elétricas  não diminui  a apropriação da população por muitos 

desses espaços. Torna-se mais fácil transferir o perigo para praças 

implantadas pelo poder público que, segundo moradores da região, muitas 

delas  são lugares de medo e violência. 

É preciso dizer também que não há a intenção neste estudo de 

valorizar essas adaptações em áreas de risco como “como soltar pipa” nas 

linhas de alta tensão, atividade mais difundida nesta região. Porém, é 

necessário alertar para a importância de reconhecermos as escolhas feitas 

pela população, possibilitando novas formas de intervir nesses ambientes, 

sem querer impor o lazer estruturado da cidade formal, valorizando os 

espaços próprios dos assentamentos espontâneos, bem como a dimensão 

social desses espaços , que é  fragmentada e em constante evolução. 

Há uma dificuldade da arquitetura, em  se adaptar a essa 

                                                         
12 Segundo o Mapa da Exclusão/Inclusão Social da Cidade de São Paulo, o distrito possui uma das piores colocações 
no Índice de Qualidade de Vida, entre os 96 distritos da cidade de São Paulo. A escala que varia entre 1,00 e -1,00, ao 
distrito é dado o valor de -0,72. É importante observar que o Mapa da Exclusão/Inclusão Social analisa diversos fatores 
que influenciam na qualidade de vida da população, mas nessas análises, as informações referentes às áreas de lazer 
não são consideradas (SPOSATI, 2000  apud SILVA. M. , 2002).  
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espontaneidade, a essa “falta de projeto”, de formas rígidas. Principalmente, 

porque os espaços de lazer, na periferia, não são planejados para isso; o 

lazer, por vezes, é a segunda opção de uso para um  espaço. Tal aspecto não 

tira a  característica de lazer,  visto que na acepção dessa  palavra, já existe o  

significado  de diversidade de opções: 

“lazer vem do latim licere, ser permitido, isto é, ser lícito 

escolher a maneira de aproveitar o tempo disponível” 

(MEDEIROS, 1975:4)  

O lazer, assim adaptado, não deixa de ser lazer, porém reflete 

diferenças sociais, nas quais cada grupo, de acordo com seu modo e 

possibilidades, preenche o seu tempo livre.  

Assim, esses espaços, de maneira orgânica, vão  enraizando-se  nos 

assentamentos, até transformarem-se em referências na paisagem. 

Potencialidades que, por vezes, não são compreendidas por arquitetos e 

planejadores, que tentam integrar ao cotidiano desses moradores, em 

projetos de urbanização, praças que podem não ser apropriadas, por 

estarem alheias  aos processos históricos, sociais e culturais, que deram 

origem à sua estrutura urbana própria.   

Assim, os espaços de lazer elaborados nos projetos de urbanização, 

por vezes, parecem bem menos criativos dos que os criados pela população. 

Limitam-se a formas urbanas determinadas por uma arquitetura que está de 

acordo com uma linha de pensamento formal.  

“O fato importante é que nas faixas sociais consideradas do 

ponto de vista da minoria privilegiada – marginalizada, existe 

sem dúvida, mais compreensão do fenômeno de comunidade do 
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que nas faixas mais elevadas, que habitam os bairros caros. É 

significativa, para a “arquitetura popular” brasileira, a 

expressão visual desta sensibilidade de coletividade. E mais 

ainda: dentro de um conceito coletivo bem definido nas suas 

condições sócio-culturais e sócio-econômicas, garante enorme 

individualidade de expressão arquitetônica e de uso das 

construções. Estas oferecem, automaticamente, uma 

flexibilidade ilimitada, adaptando-se constantemente às 

mudanças e às exigências. Essas construções são, na realidade, 

muito mais modernas do que a arquitetura proclamada oficial e 

academicamente como tal. Esta arquitetura oficialmente 

moderna está negligenciando o vocabulário criado pelos 

pioneiros deste século, Wright, Gropius, Mies, Corbusier, e 

restringindo-se à expressão formal, deformando e ignorando 

perigosamente, do ponto de vista sócio-cultural, de convivência 

social, e de modo de vida individual, as exigências destes 

arquitetos a respeito do espaço construído e do modo de usá-lo, 

que eram a flexibilidade de construção, a adaptação a diversos 

tipos de uso, etc” (Harmut Thimel apud BRANCO, 1981).  

Como diz BRANCO (1981), esses lugares “não são simplesmente um 

estado de construção, mas fundamentalmente um estado de gente”.  Ou seja, 

não há como atender as necessidades desses espaços com projetos que não 

valorizam ou  entendam sua complexidade ; projetos que vejam como 

alternativa às problemáticas habitacionais, a produção de casas em série  e, 

para a “melhoria da qualidade urbana”, a padronização de vias e de 
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espaços de lazer.  

Não se faz apologia a “espaços periféricos sem praças”, ou mesmo 

“às crianças nas ruas”, mas “às ruas com crianças”. Faz-se um desejo de 

projeto de urbanização que contemple esses potenciais, mesmo sabendo das 

suas restrições.  

Alguns espaços de lazer, mesmo sendo agregadores (independente 

se promovidos pelo poder público ou pelos moradores),  têm uma estreita 

relação com a violência. Porém, mais do que nas ruas, o tráfico de drogas no 

distrito de Brasilândia,  dá-se nos espaços públicos, como as praças, fazendo 

com que boa parte da população evite os poucos lugares de encontro e lazer 

existentes na região, promovidos pelo poder público, incluindo nesses 

espaços, as quadras das escolas, que também mostram-se na realidade dessa 

região como áreas controladas e assim, perigosas. Isso porque ,segundo 

moradores, as quadras são usadas nos fins de semana por um grupo de 

moradores específico, não sendo aberta para a comunidade em geral.   

Segundo Ana Lucia, 34 anos, moradora do distrito, seus filhos não 

freqüentam as praças por causa dos tiroteios, mas podem brincar na rua perto 

de sua casa. Esse não é um caso particular; segundo pesquisas de campo 

que elaborei junto aos moradores da região, percebi que as praças são pouco 

freqüentadas pela população, mesmo quando possuem equipamentos em 

bom estado, resultado da violência atribuída a esses espaços. 

O potencial da rua também é revelado no resultado de um grupo 

focal, realizado com 20 crianças do projeto socioeducativo Arte na Rua, com 

idades entre 6 e 12 anos, às quais perguntei o que faziam para se divertir. 

Eis o resultado: 
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Jogo futebol na rua 5 

Brinquedos em casa   1 

Jogo Queimada na rua 8 

Jogo vôlei na rua 1 

Pulo corda  1 

Solto pipa no campo  2 

Brinco de casinha  2 

 

Nessas regiões mais pobres da cidade, as brincadeiras coletivas na 

rua são muito comuns, dando à rua um significado de lugar de encontro e 

não só de passagem. Diferente de outros bairros da cidade, mais 

consolidados, onde essas brincadeiras de rua não existem mais, e onde as 

ruas têm a única função de garantir a continuidade do tráfego. Na periferia 

devido às restrições múltiplas, as ruas acabam polarizando o interesse 

comum dos moradores, sendo valorizadas como locais de encontro, 

diferentemente da cidade formal na qual os moradores tem uma grande 

possibilidade de acesso a outros equipamentos.  

Um exemplo muito criativo das formas de encontro, nesses lugares, 

é o chamado “Beco dos Poetas”, localizado no Jardim Carombé. Há um 

sarau que acontece uma vez por semana, no qual os moradores da viela 

escrevem poesias e prendem nas portas de suas casas, sendo lidas para 

todos que participam do encontro. Segundo um morador da região “lá se 

fala de tudo: de amor, do nosso dia-a-dia, de molecada e pé descalço”. 

Um outro lazer adaptado, muito comum da região e que se 

caracteriza por ser criativo, e em alguns casos perigoso, é o lazer nas lajes. 

Por um lado, o risco de queda, uma das principais causas de morte externa 

entre crianças e adolescentes de 1 a 14 anos, na periferia (SILVA, M.,2002) , 
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por outro lado, um uso intenso como lazer, e como quintal , onde são 

cultivados, inclusive, muitos jardins.  

Segundo o morador Black Gero, a laje é um dos principais pontos de 

lazer das favelas. 

“Aqui ter parede com parede não é ruim, assim, dá para rolar 

uma festa, laje com laje...., Na verdade chamamos de dia da laje. 

Por exemplo, eu faço uma festa na minha laje, aí eu coloco o 

som, eu gosto de rap e reggae, depois de duas horas começa a 

festa na outra laje, com outro som, e assim vai... cada um tem 

sua duas horas para curtir, isso aqui é tranqüilo, um dia por 

semana a laje é pública” 

Gisela, coordenadora do Projeto Arte na Rua, afirma que “as praças 

feitas pelo governo, que vem de cima, não são boas; se forem feitas pela 

população, são respeitadas pelos traficantes. A praça tem que estar ligada a 

algum projeto sócio-educativo local“.  

Isto não quer dizer que nas ruas, vielas, lajes e outros espaços 

adaptados pela população para o lazer, não se estabeleçam também formas 

de controle. Segundo SILVA, M. (2002), em algumas  favelas, muitas vezes o 

acesso e as entradas são vigiados. Os locais com boa visualização, como as 

lajes, são apropriados para o  tráfico de drogas, desenhando um território 

fechado, com regras próprias de convivência, onde os moradores 

identificam facilmente quem não é morador.  

Isso revela que entrar em muitas favelas é uma questão de 

permissão dos residentes e, em lugares onde existem favelas sobrepostas a 

loteamentos clandestinos, essa fronteira é ainda mais reforçada. O território 

torna-se um grande enclave privado. 
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A linha de alta tensão, no distrito, é um desses espaços controlados 

pelo tráfico de drogas,  por permitir uma melhor visão da região. Mesmo 

assim, diferente das praças, que deixam de ser freqüentadas,  essas áreas,  

mesmo controladas,  continuam sendo freqüentadas pela população. 

É preciso atentar que há um movimento particular de moradores 

que buscam  apropriar-se de áreas de lazer implantadas pelo poder público 

no distrito, porém estas, em sua maioria, já eram usadas como lazer pela 

população, ou seja, a intervenção do poder público acabou por legitimar 

somente um uso que já existia.  

Assim, muitos moradores querem transformar esses espaços em 

lugares democráticos e, principalmente, de paz, tendo como primeira ação, 

a alteração do nome desses lugares, de forma a representar  seus desejos por 

mudança. 

Um exemplo é a Praça do Sossego, que aparentemente é um local de 

lazer e de fácil acesso. Possui jardins bem cuidados, diferente das outras 

praças do distrito que em sua maioria não têm manutenção. Porém, essa 

sensação de espaço aberto a todos não é real. Ao percorrer essa área, mesmo 

acompanhada por uma agente comunitária, fui forçada a sair, pelos 

traficantes, que começaram a atirar para o alto. No mesmo momento, os 

moradores entraram para suas casas, como se entendessem o aviso. Essas 

situações demonstram que grupos escolhem quem deve usar os espaços 

públicos; provavelmente o acesso e uso dessa área sejam permitidos 

somente para a população do entorno imediato. Um outro exemplo, é a 

Praça da Paz, localizada na Avenida Inajar de Souza, que já foi um lugar  

onde se deram várias mortes. 

Mesmo algumas praças sendo apropriadas pela população, em sua 

maioria, mostram-se como locais de conflito entre o lazer e a marginalidade,  

e mesmo tendo algumas ruas, vielas, lajes ( e outros espaços adaptados pela 
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população),  esse tipo de controle, estas se destacam e sobrevivem a esse 

processo13, já que fazem parte de sua estrutura dinâmica e adaptabilidade, 

característica desses espaços periféricos. De acordo com Black Gero, 

morador da região, “deveriam ter ruas de lazer e não praças. As praças, muitas 

vezes, se tornam lugares perigosos. Na rua você pinta uma quadra, joga bolinha 

de gude, taco, queimada, solta pipa...., você consegue adaptar para várias 

atividades, além disso não fica abandonada, todos os moradores se sentem 

responsáveis pelo espaço.” 

                                                         
13 Sem a possibilidade de generalização para a cidade,  é preciso entender que  a valorização dos espaços adaptados 
resultam de diferentes formas de sociabilidade, sem querer recusar a necessidade de praças, que seguramente neste 
contexto não pode se tratar de qualquer praça.  
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Fonte: Levantamento fotográfico durante percurso pelo Jardim Paraná.  Cecília Machado 2006. 

 

 



 

 

 

156 

 
 
 
Fonte: Marta Baião 2003 
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Fonte: Marta Baião 2003 
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3.3 As relações de confronto, negociação e encontro 

estabelecidas entre a Cidade e a Floresta  

O processo de expansão urbana sobre a Serra da Cantareira, a 

condição de provisoriedade de alguns moradores, bem como de ilegalidade 

e carência de equipamentos e serviços, põe em evidências situações de 

confronto, negociação, e encontro.  

A situação de confronto  dá-se com a apropriação de antigas 

chácaras, localizadas na área de transição ou pré-Serra da Cantareira, pelo 

tráfico de drogas e por donos de aterros clandestinos de lixo e entulho. Um 

confronto com a ordem institucional, com o cotidiano dos moradores e com 

a preservação da vegetação.  

O tráfico de drogas estabelece situações de confronto, 

principalmente com a população, por restringir o acesso dos moradores às 

trilhas que dão acesso às cachoeiras, impedindo os moradores de terem uma 

relação com a Serra, enquanto área de importância ambiental e de lazer. 

Esse afastamento acaba por caracterizar a região como lugar violento, onde, 

segundo moradores você pode ser morto ou tropeçar em alguém morto. 

Os pontos de tráfico na pré-Serra da Cantareira estão localizados 

nos loteamentos Jd. Paraná e Jd. Damasceno, principalmente na área 

denominada “Chiqueirão”. É uma região perigosa e de extrema exclusão, 

onde é  comum encontrar caminhões com lixo e restos de alimentos para os 

porcos - que são criados nesta região -  sendo aguardados pela população, 

para consumo próprio (GTA, 2003). Segundo moradores, essa criação de 

porcos é uma fachada para o tráfico de drogas. Além disso, o “Chiqueirão”,  

como outros pontos da pré-Serra da Cantareira, passou também a receber, 

clandestinamente, entulho e lixo.  
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Chiqueirão 

 

Fonte:Marta Baião , 2003 
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              Em 2005, segundo informações de fiscais da subprefeitura da 

Freguesia do Ó, a prefeitura tentou conter a atividade dos aterros 

clandestinos, em parceria com a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia 

Militar e uma equipe de fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente.  

O objetivo, segundo a subprefeitura, foi  o de paralisar 

imediatamente as atividades no local, inclusive, colocando barreiras de 

concreto para impedir o acesso de caminhões de entulho e lixo.  Entretanto, 

mesmo com toda essa ação conjunta, não foi possível a identificação dos 

responsáveis pela atividade irregular, o que impediu somente de maneira 

temporária essas ações sobre a Serra.  

Outros pontos clandestinos de despejo de entulho nessa região são 

motivo de reclamação de muitos moradores, e alguns funcionam há mais de 

dez anos. De acordo com o Jornal Cantareira  (Agosto de 2005:4), o medo, 

por causa das ameaças de perseguição, dificulta a articulação da 

comunidade para pôr fim a essa situação.  

Esse jornal, produzido pela Associação Cantareira (localizada no 

distrito de Brasilândia), fez diversas  denúncias  sobre  o  aterro irregular 

localizado no Jardim Damasceno. Este funciona desde 1989, já foi multado 

pela prefeitura em abril de 2005, em R$ 47.479,60, e, além disso, foram 

apreendidos diversos caminhões no local. Entretanto, essas ações não foram 

capazes de interditar o aterro de maneira definitiva. Atualmente, cerca de 

300 caminhões despejam entulho na região, diariamente (JORNAL 

CANTAREIRA, Agosto 2005).  
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Fonte:  Levantamento de matérias  publicadas  em jornais locais sobre a degradação ambiental da Serra, Cecília 2006. 
Fotografia disponibilizada por Jornal Cantareira, 2005 
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             Atualmente, a Associação Cantareira, diante do descaso das 

autoridades, está preparando, juntamente com outras entidades ambientais, 

um dossiê com informações e denúncias sobre o aterro. Apenas a possível 

elaboração de um dossiê, informação que foi publicada em agosto de 2005, 

gerou diversas ameaças de morte, por parte dos donos das áreas de aterro, 

aos integrantes da Associação Cantareira, que hoje são proibidos de circular 

próximos às áreas da pré-Serra. 

Esse tipo de ação faz do território um lugar  cada vez mais evitado 

pela população, afastando muita gente  do distrito que estabelecia uma 

relação com a Serra, enquanto espaço de lazer. Para chegar até a Serra, é 

preciso passar dentro de loteamentos como Jd. Damasceno, Jardim Paraná, 

Novo Vista Alegre, e Sítio Bananal, mas algumas destas áreas têm acesso 

restrito. 

Alguns moradores superam o medo e buscam  caminhos 

alternativos para chegar até  as “cachoeiras” da Serra da Cantareira, que em 

dias de sol, transformam-se em lugar de lazer e encontro da população.  

A principal trilha utilizada pelos moradores é a do Sítio Bananal. 

Essa região é considerada mais segura, por não ser necessário atravessar 

nenhuma favela ou loteamento. Esse espaço também  diferencia-se por 

preservar as características rurais que predominaram em outras décadas, na 

região.  
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Fonte: Imagem de Satélite GOOGLE 2005 
Levantamento das informações e mapeamento Cecília Machado 
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Fonte: Sandra Regina, em percurso com a família na Serra da Cantareira 
 



 

 

165 

 
Fonte: Sandra Regina, em percurso com a família na Serra da Cantareira, sendo esta foto de uma das piscinas naturais 
visitadas pelos moradores 
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Entretanto, hoje, a área está suja e abandonada, isso porque, em 

1999, a prefeitura implantou nessa região, o piscinão do Córrego Bananal.  

A obra do piscinão  restringiu-se à construção de uma barreira, para conter 

os resíduos ao chegar no córrego Itaguaçu, usando a área de inundação 

natural do córrego, localizada no sítio Bananal, para conter as cheias.  

Além da falta de manutenção, são constantes os caminhões que 

despejam lixo e entulho no piscinão, alguns, inclusive, da própria 

prefeitura. Com a implantação do piscinão, essa área tornou-se um grande 

foco de pressão ambiental. Segundo os moradores, a obra não reduziu o 

número de enchentes e degradou uma área de lazer da população. 

Percebi a importância dessa área para a população, na primeira 

vistoria que fiz junto ao córrego Bananal, em 2003, quando um morador 

chamado Eduardo trouxe uma proposta de recuperação do piscinão, como 

área de lazer. Em seu desenho, a área do piscinão é reduzida, para dar lugar 

a quadras e a um playground. Ele não propõe um novo uso para o lugar, 

mas sim resgata a história do lugar,  que já foi espaço para criar cavalos, há 

trinta anos  e depois  tornou-se campo de futebol - espaço de encontro da 

população.  

“Antes dessa área ser vendida para a prefeitura, ela era muito 

linda. Aqui era muito bom, o Velho Prado, dono deste sítio, 

antes de falecer, criava cavalos de corrida aqui, onde é o 

piscinão. Ele era sócio do Jóquei Clube. Você veja bem, ele tinha 

uma base de 16 cocheiras aqui em cima e lá em baixo. Tudo(sic)  

animal de raça. As éguas davam cria e com um ano e meio iam 

para o Jóquei. Nós tínhamos cavalos bons que ganhavam corrida 

do Jóquei Clube. Depois foi fracassando e aí ele acabou ficando 

doente e morreu. Hoje mudou muito e cada vez vai ficando pior. 
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Por exemplo, esse piscinão que foi feito aqui, neste nível aqui até 

lá longe era um gramado, tinha uma quadra de futebol aqui, dia 

de sábado e domingo você precisava ver o movimento do pessoal 

aqui. Essa mudança veio há oito anos e é triste. No tempo da 

chuva você precisa ver que nojeira isso fica, um monte de rato 

do tamanho de uma lebre. Quando o rio enche é plástico, 

garrafa, sofá, cadeira velha, vem tudo de lá de cima.  Aqueles 

moradores que ficam ali beirando o rio sofrem demais. Já chegou 

a entrar água na casa deles. Dizem que  o piscinão só melhorou 

para as pessoas que moram na Av. Inajar , depois do piscinão; 

para quem mora antes, não mudou nada.”. Sr. Raul morador do 

antigo Sítio Bananal, há 33 anos 

A proposta de Eduardo foi ouvida e incorporada ao Plano de Ação 

Urbana e Habitacional para o Distrito. Porém, com a mudança de gestão 

municipal, as ações do plano não foram implantadas. 
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Desenho elaborado por Eduardo, 2003 

Desenho elaborado por Eduardo, 2003 
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Fonte: Levantamento Fotográfico Cecília Machado, 2006 
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Fonte: Marta Baião 2003 
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Fonte: Levantamento fotográfico, Cecília Machado 2006 
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Nesse território, também são estabelecidas diversas formas de 

negociação: da população com o poder público, dos loteadores com a 

população e do poder público com os loteadores. Sendo as práticas 

permissivas entre o poder público e os loteadores  são uma das maiores 

ameaças à conservação da Serra.  

No decorrer das últimas décadas,  parte da  floresta  e os usos rurais, 

foram substituídos não só por loteamentos irregulares e favelas, mas 

também por ações do poder público que  construiu equipamentos públicos, 

em áreas non-aedificandi de córregos e áreas de importância ambiental. 

Como o Centro de Educação Unificada - CEU Jd. Paraná14, implantado na 

Serra da Cantareira.   

Mesmo sendo um importante equipamento, sua implantação na 

Serra da Cantareira, foi uma promessa da ex-prefeita Marta Suplicy, aos 

moradores do loteamento. A prefeitura, ao implantar esse equipamento na 

região, negligenciou sua aptidão física, e induziu novas ocupações em uma 

área que deveria estar sendo conservada, segundo as diretrizes do próprio 

poder público, no Plano Diretor Estratégico, Plano Diretor Regional e no 

Plano de Ação Habitacional e Urbano.  

Desse modo, o poder público, com seu discurso controlador e sua 

prática permissiva, “negocia” com diferentes agentes essa expansão, 

negligenciando continuamente as leis ambientais e os objetivos sustentados 

pelas duas Reservas da Biosfera, que incidem nessa região (HERLING, 

2002).  

                                                         
14 A inclusão social por meio da educação e da cultura, não demanda grandes edificações, inclusive este tipo de 
equipamento tende a ser “sucateado” pelo alto custo de manutenção. Equipamentos de menor porte, e adequados as 
condições ambientais e as expectativas sociais não seriam alheios a paisagem, e seriam apropriados pela população, 
que poderia participar da gestão destes equipamentos. Para o poder público é mais importante deixar sua marca do que 
dar autonomia a estes territórios (Reginaldo Ronconi, 2006 no exame de qualificação, comunicação pessoal)). 
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As ações dos loteadores também têm grande impacto na região. Um 

dos principais nomes deste tipo de negócio, é a Imobiliária Plaven (GTA, 

2003).  Esta, incentiva a ocupação das glebas, e depois de ocupadas,  

estabelecem uma cobrança de venda do terreno para os moradores.  

As ocupações  dão-se de maneira rápida, porém é possível controlá-

las. Fica clara a demora da atuação dos órgãos responsáveis pela prefeitura, 

que só chegam à ocupação depois da área estar totalmente desmatada. São 

ações privadas  entre movimentos de moradia, loteadores e proprietários, 

mas que mostram a falta de controle público sobre as transformações dessa 

paisagem, ou mesmo sua anuência.  

Outras ações contraditórias do poder público acabaram por 

beneficiar alguns loteadores da região e construtoras. Uma dessas ações, foi 

a proposta de implantação de moradias populares, para abrigar moradores 

da Favela Cabuçu de Baixo (apresentada no Capítulo 2 dessa dissertação). A 

implantação dessas moradias seria viabilizada pela contrapartida da 

Empresa Sul América Participações Ltda,  para a Prefeitura Municipal de 

São Paulo, referente à Operação Interligada nº09, de 1988 (MANENTE, 

2001).  

Nessa intervenção, além da provisão de moradias, estava prevista a 

canalização do córrego Cabuçu de Baixo e o prolongamento da Av. Inajar 

de Souza. De acordo com MANENTE (2001:106), “(...)a canalização pode  ter 

vindo do risco sofrido pelos moradores pobres, onde o Estado é chamado a intervir, 

ou da empresa construtora interessada em fazê-la; que além de conseguir um 

trabalho, viabilizaria o acesso a uma propriedade sua”.  

A propriedade dessa construtora, chamada Imobel,  hoje está 

localizada no final da Av. Inajar de Souza, um loteamento de alto padrão, 

que ainda não foi ocupado. A empresa, além de viabilizar o acesso a esse 

loteamento, também influenciou o zoneamento de sua propriedade, para 
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que esta tivesse um maior valor imobiliário (MANENTE, 2001).  

Essa propriedade junto à Serra da Cantareira, que na Lei Geral do 

Zoneamento, de 1972, foi considerada como Z2, ou seja “uso 

predominantemente residencial, de densidade demográfica baixa”; foi, segundo 

MANENTE (2001:106), “alterada para Z9, com o fundamento de permitir uma 

gradação de maior densidade na direção da Serra da Cantareira, com característica 

residencial de baixa densidade. Posteriormente, foi alterada para Z18-040, onde 

seriam permitidos usos comerciais, institucionais, de serviços e residenciais R1, R2, 

e R3, ou seja, em uma área frágil, de importância ambiental, seria possível a 

construção de conjunto residencial vertical e horizontal de maior densidade, um 

benefício privado, com o apoio da PMSP”.  

Quanto à Operação Interligada, era previsto que a Empresa Sul 

América Participações S.A., pagasse o valor do terreno para a implantação 

das moradias, e isso não aconteceu; o mesmo foi pago pelo FUNAPS. 

Assim, 76 unidades foram construídas e outras 38 foram feitas sobre área 

institucional (MANENTE, 2001). 

Uma das últimas negociações mais polêmicas do distrito está sendo 

feita entre moradores e a prefeitura de São Paulo. Está sendo discutida a 

remoção de parte da população moradora junto aos córregos da Bacia do 

Córrego Bananal, para a implantação do Parque Linear do Córrego Bananal. 

Com isso, e aliado a outras ações, espera-se recuperar a rede hídrica 

estrutural da Freguesia do Ó e da Brasilândia.  

Atualmente, as margens do córrego Bananal e de alguns de seus 

afluentes estão densamente ocupadas e abrigam uma população de cerca de 

3500 habitantes, dividida em sete favelas.  Mesmo sofrendo com as 

freqüentes inundações, os moradores, em diversos trechos, consolidaram as 

construções.  Com isso, para a implantação do Parque Linear, seria 

necessária a remoção de pelo menos cinco destas favelas, num total de 2500 
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habitantes (GTA, 2003).  

De acordo com um estudo que faz parte do Projeto Plano de Bacia 

Urbana, elaborado pelo Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária 

da Escola Politécnica da USP, em 2005, as remoções para a implantação do 

Parque Linear do córrego Bananal podem ser reduzidas a 1600 habitantes, o 

que ainda é muito.  

O grande número de remoções dificulta a possibilidade de 

implantação do projeto, principalmente com a posição contraditória do 

poder público que além de não conter as novas ocupações nos córregos, 

através da Lei Municipal nº 13.514, de janeiro de 2003, desafetou algumas 

favelas junto ao córrego Bananal, o que acabou por incentivar a 

consolidação das moradias. Ações estas, promovidas por Programas de 

Regularização Urbanística e Fundiária.   

Ainda que de grande importância ambiental e para o lazer dos 

moradores, esse projeto tem efeito negativo junto à população, porque não 

são feitas discussões com os moradores. Assim, hoje para estes, o Parque 

significa somente “remoção”.  

Os moradores da comunidade Hugo Ítalo Merigo, localizada junto 

ao córrego Canivete (afluente do córrego Bananal, no Jardim Damasceno),  

no mês de novembro de 2006, receberam uma notificação da prefeitura, de 

que estariam sendo removidos em 20 dias, para o início da implantação do 

Parque Linear.  

A proposta da prefeitura é que 230 moradias, fossem removidas até 

o  final do mês de novembro. Os moradores estariam recebendo R$5.000.00, 

parcelados em duas vezes. Ou seja, os moradores seriam removidos de uma 

área de importância ambiental, porém com esse recurso mínimo, estariam 

ocupando outras áreas do distrito, também de importância ambiental ou 
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mesmo de  risco15. 

Não se questiona a necessidade de remoção desses moradores, já 

que vivem em uma situação de extrema precariedade, porém os moradores 

desconheciam esse projeto e a importância ambiental dele. A situação foi 

agravada com a posição da prefeitura, que só estabeleceu um canal de 

negociação com os moradores, depois de várias pressões e manifestações 

populares.  

As situações identificadas nesse estudo não permitem anteceder 

qualquer conclusão. Porém, mostram que, ao planejar a recuperação 

ambiental e urbana, é preciso ter como um dos instrumentos de trabalho, a 

sensibilidade, para reconhecer quais são os agentes que permeiam as 

situações e que também produzem paisagens e, principalmente, quais as 

relações estabelecidas entre a população e seu meio, qual o vínculo e 

expectativa com o lugar. Reconhecendo o olhar de quem veio para morar. 

Estudos que são valorizados a seguir. 

                                                         
15 Não se questiona a importância da implantação desse Parque, bem como a necessidade de remoção das famílias, 
mas sim o atual projeto de remoção, que está alheio às diretrizes estabelecidas no Plano de Ação Urbana e Habitacional, 
elaborado para o distrito  em 2003.  
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Fonte: Levantamento de campo Cecília Machado, 2006 
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3.4 Um loteamento na Serra _ Jardim Paraná  

O loteamento Jardim Paraná está localizado em uma zona de 

transição (também denominada zona de fronteira), entre a área urbana 

consolidada do distrito e o Parque Estadual da Cantareira.  Seu estudo é de 

grande importância nessa dissertação, pela possibilidade de aproximação 

das possíveis relações, tensões e conflitos, que possam se estabelecer entre  a 

cidade e a floresta.  

 
 
Fonte:  Maquete Digital do Distrito GTA, 2003. 
Mapeamento de  Cecília Machado, 2005. 

Localização  
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Sua ocupação  deu-se de maneira muito rápida, sendo organizada 

por um grupo de moradores da região. Nos primeiros anos de ocupação,  

caracterizou-se como um loteamento clandestino e hoje é considerado um 

loteamento em processo de regularização.  

“(...) a invasão foi comandada por Rita de Cássia Maviel, futura 

presidente da Associação de Moradores do Jardim Vista Alegre, 

e resultou em 2 boletins de ocorrência e uma ação de 

reintegração de posse, movida contra a Associação, julgada 

procedente, sem que a decisão tenha sido 

executada”(CARVALHO, 2002:176).  

A gleba foi comprada pela empresa Extynplucky Comércio e 

construtora Ltda, em junho de 1995. Nesse mesmo ano, a prefeitura, após 

vistoria no local, identificando que 25% da área ocupada e desmatada 

pertencia ao Parque Estadual da Cantareira, deu início a uma ação civil 

pública, contra a Associação Democrata dos Sem Terra, com mandato de 

desocupação da área, o que não ocorreu (CARVALHO, 2002). 

 “Em 1995, veio a primeira reintegração de posse. Na época, 

trabalhava como motorista e não me preocupei, pensei:  se me 

tirarem daqui, posso pagar aluguel. Quando vimos a polícia 

aqui, com aquela estrela em cima do ombro, dizendo que 

tínhamos que sair, mudei meu comportamento. Não queria mais 

sair dali, e perguntei ao policial se era definitivo. Ele disse que 

poderíamos entrar com um mandato de segurança, em até 30 

dias; com isso, a comunidade foi obrigada a se organizar, o que  
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Fonte: Levantamento  de  fotos históricas do loteamento, Cecília Machado, 2006. Disponibilizado pela Associação de 
Moradores do Jardim Paraná.  
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não tinha acontecido até então. Em 1997, fundamos a 

Associação dos Moradoress do Jardim Paraná, fundamos na 

intenção de regularizar nossa situação. Apresentávamos 

projetos ao poder público municipal , estadual e federal, e não 

conseguimos nada. Em 1999, foi determinada a reintegração de 

posse; nós recorremos e nos organizamos, junto à promotoria da 

Secretaria de Habitação e do Resolo e também com a própria 

família do dono do terreno. Em Abril de 2000, compramos o 

terreno por 2.000.000 milhões”. (ANTONIO CALISTO, atual 

presidente da associação de moradores). 

A luta pela compra do terreno foi só uma das muitas que fizeram 

parte da história do loteamento, como narra Antonio Calisto. 

A luta pela rede de energia elétrica 

 “Fizemos um pedido de ligação de luz em 1994, logo quando 

ocupamos aqui. Nós tínhamos o pedido mas não tínhamos a 

autorização dos proprietários aqui da área. A área tinha uma 

reintegração de posse contra nós então eles não instalavam. 

Quando compramos aqui em 2000, a primeira coisa que fizemos 

foi ir até a Eletropaulo, Sabesp, Ministério Público informando 

a nova situação do loteamento. Com isso começaram a fazer o 

projeto do Jardim Paraná inteiro o que poderia não acontecer. A 

luz viria mas poderiam ainda continuar as gambiarras. Isto  
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Fonte: Levantamento  de  fotos históricas do loteamento, Cecília Machado 2006. Acervo disponibilizado pela Associação 
de Moradores do Jardim Paraná.  
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porque um poste padrão, que na época custava uma média de 

R$120,00 era muito caro para as nossas condições. Então 

fizemos uma proposta: como é um bairro carente, a Eletropaulo 

estaria cobrando R$5,00 mensais, na conta de cada morador, e 

no período de 24 meses, todos pagariam seus postes. A 

princípio, eles disseram que não tinham dinheiro para investir, 

depois de bastante conversa, eles aceitaram. Em outubro de 

2000, foi instalada a rede elétrica aqui.” 

A luta pela água 

“A água, no começo do loteamento nós usávamos da bica. 

Devido a contaminação, algumas pessoas chegaram a morrer. 

Denunciamos e fizemos pressão no poder público. Conseguimos 

então um ofício autorizando a SABESP a implantar a rede de 

água, o que não resolveu de imediato a situação. O projeto ficou 

parado em CONVIAS depois passou pelo RESOLO, e só então 

em março de 2002 veio a autorização definitiva. Depois recebi 

um telefonema do superentendente da SABESP que disse que já 

tinham o dinheiro para o obra, já tinha a empresa contratada, 

material já havia sido comprado , mas faltava eu pedir para 

Deus, o “dono da região”. Um político que se intitulava dono da 

região. Ou seja, ou eu pedia para DEUS ou a obra não seria 

autorizada. Eu achei um absurdo tão grande, um desrespeito tão 

grande com as pessoas, e disse pode falar com DEUS que eu vou 
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Fonte: Levantamento  de  fotos históricas do loteamento, Cecília Machado 2006. Acervo 

disponibilizado pela Associação de Moradores do Jardim Paraná.  
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pedir para ele. Depois liguei para outras lideranças 

comunitárias que conhecia, e pedi a eles que me informassem 

sobre a agenda do Governador, da Freguesia do Ó até Pirituba, 

porque eu precisava falar com ele. Todos me disseram que ele 

não iria me receber, mas isso não me interessava. Eu só queria 

mostrar para ele o que estava acontecendo. Eu mandei fazer três 

faixas de um metro, para estar preparado para a reivindicação, 

porque quando você vai nestes lugares, você não precisa bater 

em ninguém para chamar a atenção, você só precisa se 

organizar. É preciso chamar uma equipe de reportagem junto, 

um cinegrafista ,e tudo isso  nós temos. Nas faixas escrevemos 

“estamos morrendo no Jardim Paraná, há 40 minutos do centro 

da cidade de São Paulo” – “houveram várias mortes no Jardim 

Paraná”. Quando foi em uma quinta-feira à noite,  um colega 

me ligou disse que o Governador estaria no Pronto Socorro 

Infantil do Hospital Cachoeirinha, para inaugurar o início de 

uma obra lá. Liguei para os outros integrantes da associação e 

fomos lá. Nossa estratégia foi ficar no fundo do salão que ele 

estava. Nós sabíamos que quando ele chegasse, a imprensa 

estaria focalizando ele e depois estaria filmando o salão. Com 

isso, seguramos as faixas até ele entrar e só depois então, 

levantamos. Quando levantamos nossas faixas, o governador 

Geraldo Alckimin falou com seu assessor, que logo veio nos 

pedir para abaixar as faixas, dizendo que o governador iria nos 

atender. Eu então disse que nossa manifestação era pacífica, que 
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nós estávamos ali só para mostrar ao governador, que é da área 

de saúde, que tem gente morrendo devido à água contaminada. 

Ele nos recebeu e viu toda a documentação do projeto de 

implantação da rede de água e disse: “estamos aqui hoje também 

recebendo a comunidade do Jardim Paraná, que desde 1997, 

estas pessoas vêm pedindo que seja colocada a água; saibam que 

a prefeitura demorou seis anos para responder à solicitação 

desta população , mas eu estou respondendo para este povo que 

esta aí: dentro de 30 dias eu vou estar no Jardim Paraná, dando 

início às obras. Me arrepio quando lembro. Ele cumpriu a 

promessa. Como percorreu a pé o loteamento, os seguranças dele 

ficaram doidos. Em setembro de 2002, foi inaugurada a rede de 

água do Jardim Paraná. Neste dia, eu peguei um relógio de água 

e disse ao povo: isso é cidadania.” 

Pavimentação 

“Essas ruas que foram asfaltadas fazem parte da obra do CEU -  

Centro de Educação Unificado, em 2004. Esta obra  de 

pavimentação ficou em R$3.500.000,00, e seriam asfaltadas a 

Av. Ayrton Senna, a Rua dos Trabalhadores e a Rua da Paz. 

Este não era o acesso mais fácil para a população chegar ao 

CEU, mas era o mais barato, por isso foi aprovado. O CEU 

ficou pronto antes da conclusão da pavimentação, e foi 

inaugurada mesmo com a pavimentação  implantada 
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parcialmente. No outro ano, quando seria concluída a obra, a 

Marta Suplicy perdeu a eleição, aí a verba que estava aprovada 

para a conclusão da pavimentação foi para outro lugar, não 

deram continuidade ao projeto. Não tiveram  interesse.” 

Endereço  

“Nós lutamos muito pelo nosso endereço, e começou tudo 

nomeando as ruas. Por exemplo, a Rua Ayrton Senna, recebeu 

este nome porque, no mesmo dia em que o Ayrton Senna 

morreu, iniciamos a ocupação. Rua Trabalhadores, foi dado este 

nome porque aqui só tem trabalhador.Rua da Paz, porque ali era 

o famoso matadouro da região, se tropeçava em cadáver. Mas 

nós acreditávamos que ali, um dia, seria o chocolate da região, 

como é hoje (área onde está implantado o CEU da Paz). Rua 

João Meira, em homenagem a um batalhador que ajudou a 

fundar este bairro e que já faleceu. Escadão José Domingos, esse 

foi o primeiro fundador de uma associação aqui do Bairro. 

Escadão Mar da Galiléia, porque tem muitos evangélicos no 

loteamento.Vielas Jaqueira, Pitanga, Floresta, Jardim, todos 

nomes dados em homenagem à Serra. Rua Migrantes do Norte, 

porque tem muitos migrantes do norte.Rua Boa Vista, porque, 

segundo antigos moradores da região, esta área se chamava Boa 

Vista. . Nós queríamos o endereço, nós queríamos o Jardim 

Paraná no Guia de Ruas. E conseguimos isso em 2005. Sabe o 
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que é na Bahia conhecerem o Minhocão, em São Paulo, e na 

própria Brasilândia não conhecem o Jardim Paraná. Eu podia 

sair daqui, ir na Bahia e dizer que moro no minhocão e todo 

mundo sabia onde era. Por isso, lutamos para estarmos no 

mapa, termos número nas casas e nomes nas ruas. Hoje nós 

temos caixa postal comunitária dos correios, mas nós não 

queremos só isso, queremos que o correio entre aqui e entregue 

as cartas na porta de cada casa. Eu acompanhava todos os anos 

o guia mapograph, para ver se o Jd. Paraná aparecia. Quando 

saiu, eu comprei cinco guias para poder distribuir, e saí dizendo 

: O Jardim Paraná existe.” 

Educação e Cultura 

“A primeira vez que nós nos organizamos para buscar 

melhorias , foi uma escola para o bairro. Nós alugamos uma 

perua e fomos em uma obra, aqui na Brasilândia, que a Marta 

estava inaugurando.Fizemos faixas e ela nos atendeu, dizendo: – 

Nós temos aqueles projetos grandes, de escolas com teatro, 

piscina, mas precisamos de grandes terrenos para implantá-los. 

Se vocês tiverem um terreno, nos levamos até lá. Eu fiquei 

arrepiado quando ela disse. Nunca tinha ido a um teatro, só 

passei na frente várias vezes, no centro de São Paulo, mas 

achava que não era lugar para mim. Eu fale: nós vamos arrumar 

o terreno. Ela me colocou em contato com o pessoal da prefeitura  
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e quando foi em 2002, saiu o edital, declarando de utilidade 

pública a área então indicada pelos moradores e que hoje é o Céu 

Paraná. Nós festejamos, quando foi no final de 2002, o projeto 

estava pronto, mas os donos do terreno não autorizavam a 

construção devido às pendências de pagamento.  A população se 

organizou novamente e convenceram os donos do terreno a 

permitirem a construção e que as pendências de pagamento 

fossem resolvidas na justiça. Dali em diante começou a obra, em 

2004 foi inaugurada a escola. Pra nós trouxe o chocolate, o 

paraíso da Brasilândia está com a gente do Jardim Paraná. A 

Regina Duarte veio aqui para atuar em uma peça. Isso 

significou muito para nós. As pessoas, até então, tinham muito 

medo de entrar aqui, as pessoas dos loteamentos vizinhos 

diziam:  cuidado, lá o acesso é controlado.E hoje, com o CEU, o 

acesso é livre e ainda com ônibus.” 
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Fonte: Levantamento de notícias locais sobre o evento, Cecília Machado 2006. Jornal disponibilizado pela Associação de 
Moradores do Jardim Paraná.  
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Fonte: Levantamento  de  fotos históricas do loteamento, Cecília Machado, 2006. Disponibilizado pela Associação de 
Moradores do Jardim Paraná.  
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De todas as lutas por melhorias no loteamento, esta foi a mais 

polêmica, já que resultou em muitos impactos ambientais.  Por um lado, um 

equipamento de grande porte, que disponibiliza para toda a população do 

loteamento um lazer em período integral, com piscinas, teatro, espaços de 

dança; por outro, um “mega projeto”, implantado na Serra da Cantareira, 

que induz novas ocupações (já que leva com sua implantação, mais infra-

estrutura para o local), que é alheio a paisagem local e que, 

necessariamente, não resulta em inclusão social, por meio da educação e da 

cultura, como é proposto.  

As crianças de outras regiões do distrito têm dificuldade de acesso a 

este equipamento. Têm que percorrer longas escadarias mal dimensionadas, 

para poder chegar à escola. Além disso, com uma manutenção cara, em dois 

anos, esse equipamento já apresenta muitos problemas, como por exemplo, 

a falta de recursos para reposição dos equipamentos contra incêndio.  

Na fala de crianças estudantes do CEU, entrevistadas por 

SANTIAGO (2006), é possível perceber as diferentes percepções que os 

alunos têm do equipamento.  

SANTIAGO: “Qual a diferença das escolas em que você estudou 

antes para esta escola?” 

JULIANE BASTOS CORREA DE SOUZA TENHO 11 anos: 

“Eu gosto do Céu... mas de vez em quando, a gente vai entrar 

na piscina e está suja, tem algum bicho, acho que deveriam 

limpar mais. Minha mãe quase não deixa  eu entrar, porque está 

suja a piscina.” 
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LARISSA FERNANDO DOS SANTOS TENHO 10 ANOS E 

MORO JD. PARANA 10 anos:: Lá onde eu estudava, não 

tinha nada, não tinha educação física, o pátio era menor e era 

tudo quebrado e pichado. Quando chovia, a escola enchia de 

água e a gente ficava melada; para sair, a gente esperava a água 

secar ou a perua vinha buscar. 

Com os muitos problemas, principalmente de caráter ambiental, 

gerados por essa equivocada implantação,  e de caráter social, já que os 

moradores estão distanciados dos mecanismos de gestão desse 

equipamento, o CEU significa para esses moradores, mais do que “acesso” à 

educação e à cultura. Este equipamento trouxe a auto-estima, a esses 

moradores que orgulham-se  de dizer que moram ao lado do CEU. É como 

se sentissem “olhados”, pelo poder público - “fomos escolhidos, não somos 

clandestinos”.   

“A escola rica, inaugurada em maio último, causa impacto na 

região. As casas estão valorizadas. Parentes de moradores se 

mudam para o local para poder estudar no centro escolar 

municipal. Em um local de desemprego alto, moradores são 

recrutados para trabalhar em tarefas de limpeza e de cozinha do 

CEU. Há um posto da Guarda Civil Metropolitana e nota-se 

uma presença mais constante da Polícia Militar. 

Um outro acesso ao Jardim Paraná, que leva à escola da 

prefeitura, foi asfaltado. A estigmatização territorial vai se 

desfazendo. Moradores do vizinho Jardim Vista Alegre 

perderam o medo de subir ao Jardim Paraná. Professores de 
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classe média passaram a trabalhar na área, antes mal vista” 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 27/06/2004). 

Aspectos de sua composição urbana 

As ocupações no Jardim Paraná  deram-se de maneira muito rápida, 

uma característica desse tipo de ocupação que inicialmente se deu de 

maneira clandestina. Como nas favelas, os loteamentos clandestinos não 

obedecem a um padrão de parcelamento. Não há a prévia destinação de 

áreas para a implantação de equipamentos e áreas livres, necessidades que 

serão adaptadas em espaços residuais (como exposto anteriormente), após a 

ocupação consolidada. 

Para CARVALHO (2002:140), os loteamentos clandestinos  

diferenciam-se bastante dos irregulares, em seu desenho, “(...) as ruas são 

sinuosas, os caminhos são estreitos, abertos, logo após a derrubada das árvores, e 

as casas são rapidamente construídas, como uma forma de evitar a reintegração 

de posse”. São bem diferentes dos loteamentos irregulares, implantados na 

região nos anos 60 e 70, que, mesmo não atendendo todas as exigências das 

legislações urbanas, possui um traçado viário e uma delimitação de lotes.  

A desordem existe, pelo olhar de arquitetos, engenheiros e 

planejadores, mas é uma das características desses espaços, que se dão de 

maneira livre e pelo acaso. O que é discutível, então, não são suas formas, 

mas a combinação dessa forma de construção com terrenos de solos frágeis 

e de importância ambiental.  
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Fonte: Organização e análise de  Cecília Machado, 2005. 
Imagens Aéreas disponibilizadas por HERLING (2002). 
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A degradação ambiental das regiões que em um passado não tão 

distante, já formaram um cinturão de proteção a Serra da Cantareira, 

resultam principalmente de ações especulativas, do que propriamente da 

forma de produção do espaço autoconstruído. Ocupar esta região, foi a 

única opção de boa parte desta população, que também sofre por estar em 

uma área frágil, e suscetível a processos erosivos.  

O mercado imobiliário informal (alternativa mais econômica de 

acesso à terra) estrutura a formação desses espaços. No Jardim Paraná, com 

lotes que variam de   R$ 120,00 a R$ 10,00 o metro quadrado, sendo a área 

média de 125m² (GTA, 2003), o adensamento é constante e já ultrapassa os 

limites da gleba. De acordo com o CEM (Centro de Estudos da Metrópole 

apud Folha de São Paulo 27/06/2004),  a taxa de crescimento populacional  

do loteamento foi de 10%, na década de 90 , ou seja, dez vezes mais que a 

média da capital. Hoje, segundo a Associação Amigos do Jardim Paraná, 

existem 1187 casas,  em 1100 lotes, com um total de  6.800.  

No loteamento há um grande número de áreas de risco, devido às 

características físicas da região, e são comuns encostas íngremes, com 

espessa camada de material terroso, que nos períodos de fortes chuvas, 

podem iniciar um processo erosivo, principalmente se estiverem expostas 

(PMSP, 2005). 

Segundo Relatório de Vistoria de Campo, realizado no loteamento, 

pela Prefeitura Municipal de São Paulo, em 2005, a erosão característica 

desse tipo de solo é do tipo laminar, e pode ser controlada com a presença 

de vegetação, porém, no loteamento, essa erosão  transformou-se em linear, 

principalmente nas regiões com grande presença de matacões.  
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Fonte:  Organização e Análise de Cecília Machado, 2005. 
Fonte: Foto Aérea SNM EMPLASA, 1990, sem escala, em HERLING (2002). 
Fonte: Foto Aérea BASE, 2000 ,sem escala, em HERLING (2002). 
Fonte: Imagem de Satélite Digital Goble, 2005, sem escala, em Google Maps (2005). 
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             Ainda segundo o relatório da prefeitura, as formas de ocupação da 

região, para a implantação de moradias, sem técnicas adequadas para esse 

tipo de solo, aumentam o risco de acidentes. Principalmente referentes à 

instabilidade dos matacões (sendo que alguns já mostram evidências de que 

sofreram movimentações) e  ao possível escorregamento de massa de 

terreno sobre casas. Essa situação é agravada com a implantação das vielas e 

escadarias, que acabam concentrando grandes fluxos de águas pluviais, 

provocando novas erosões . 

Num levantamento realizado pela FUNDONESP, em 2003, sobre 

áreas de risco em todo o distrito, foram identificados, no loteamento, cinco 

grandes setores de risco, sendo que quatro estão localizados em encostas. 

Fonte: Organização Cecília Machado, 2005. 
Fotos das regiões de risco ,FUNDONESP, 2003. 

SetorSetorSetorSetores de Riscoes de Riscoes de Riscoes de Risco    
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A topografia local que, associada a essa forma de ocupação, resulta 

em áreas inúmeras de risco, também reforça a característica do Jardim 

Paraná, como um enclave. Para chegar ao loteamento Jardim Paraná é 

preciso cruzar o Córrego Bananal, podendo ser feito esse acesso somente 

por duas pontes.  Uma fica no Jardim Damasceno, e é a mais usada por 

ônibus e lotações; a outra fica no Jardim Vista Alegre, e é mais usada pela 

população que chega a pé ao loteamento.  

Essa restrição de acesso permite um maior controle pela população, 

de quem chega ao loteamento, por outro lado, em dias de chuva, essas 

pontes desaparecem sob as águas do Córrego Bananal, isolando a 

população. A Serra não se mostra como barreira física para as ocupações, 

porém as cheias do Córrego Bananal lembra a essa população, que são 

muitas as restrições físicas da região, para a implantação de moradias.  

Existe também uma dificuldade de mobilidade interna, no 

loteamento, devido às altas declividades e, por vezes, a precariedades dos 

acessos. São poucas as ruas que permitem a transição de carros, pois não 

tem dimensão para isso. No interior do loteamento, na região de fundo de 

vale, o acesso é possível somente a pé, por grandes escadarias, com até 80m 

de comprimento, e de largura variada, já que muitas vezes a escada compõe 

parte de uma casa ou de um quintal. Não é fácil a mobilidade desses 

moradores, para tarefas cotidianas, como ir à escola, fazer compras, chegar 

com materiais de construção, comprar gás ou  levar o lixo, principalmente 

porque a maior parte das escadarias estão implantadas em declividades 

maiores que 30%, e tem seus degraus mal dimensionados, quando os têm.  
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Fonte: Levantamento  de  fotos históricas do loteamento, Cecília 
Machado, 2006. Disponibilizado pela Associação de Moradores 
do Jardim Paraná.  
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Em meio aos labirintos que formam a estrutura desse espaço, 

surgem outros espaços de bastante criatividade e riqueza, devido a seu 

potencial para a sociabilidade dos moradores. Assim, em meio a estreitos 

caminhos, abrem-se clareiras com jardins, cultivados pela população. A 

cada alargamento de viela, os poucos degraus  tornam-se bancos e lugares 

de encontros e conversas.  Para quem não conhece sua estrutura urbana 

particular, entrar em seus labirintos é muito mais difícil do que sair. As 

vielas parecem, por vezes, becos sem saída; sem o acompanhamento dos 

moradores, é muito fácil  perder-se, ou mesmo entrar em uma área 

particular, achando que é pública. Sair é muito mais fácil, já que as clareiras, 

possibilitam a visualização de algumas escadarias.  

 
Alargamentos nas vielas, lugares de encontro da populaçãoAlargamentos nas vielas, lugares de encontro da populaçãoAlargamentos nas vielas, lugares de encontro da populaçãoAlargamentos nas vielas, lugares de encontro da população    

Fonte: Cecília Machado 2006 
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Fonte: Cecília Machado, 2006. 

Clareira localizada na região central do loteamento 
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Territorialidades 

Muitos moradores do loteamento são migrantes, vindos 

principalmente da região nordeste do país. Muitos já moravam no distrito, 

em outras regiões, porém pagavam aluguel. A possibilidade de morar na 

Serra foi a alternativa encontrada para muitos desses moradores, que em 

média têm uma renda mensal baixa, de cerca de R$ 300,00 (IBGE, 2000)16, ou 

mesmo não têm renda.  

“Cheguei no terceiro dia da ocupação e ajudei a derrubar as 

árvores. Isso foi no dia primeiro de maio de 1994, o dia em que o 

Ayrton Senna morreu. Eu vi a primeira estaca ser fincada no 

solo, o primeiro pau para fazer o primeiro barraco e que hoje é o 

depósito de materiais de construção do seu José. Hoje ele tem um 

prédio enorme. Eu não fui o primeiro, mas fui um dos 

primeiros. Eu morava no Jd. Damasceno, e antes disso, eu 

morava na Casa Verde. Paguei aluguel durante 15 anos, e na 

época estava doente e desempregado, fui obrigado a entregar a 

casa. Então fui morar de favor. Quando percebi que estavam 

invadindo aqui, vim tentar a sorte. Eu gosto daqui, na verdade 

gostar é pouco, eu adoro aqui. Falo que moro em um sítio dentro 

da capital de São Paulo. Eu respiro ar puro. Antes era mais 

difícil, sem água e esgoto e, acima de tudo, com a violência que 

                                                         
16 É uma das regiões com a renda mais baixa do Distrito de Brasilândia (renda média mensal, de R$ 663,00,  e que 
também é baixa, principalmente se compararmos com a renda média mensal dos chefes de família da cidade de São 
Paulo, que é de R$ 1.310,00). Além disso, a escolaridade dos chefes de família no loteamento também é baixa, 
dificultando o acesso a melhores oportunidades de emprego.   
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existia aqui no começo. Aqui a gente tropeçava em defunto“ 

Firmino, de  60 anos, mora há nove, no Jardim Paraná. 

São diversas as situações que se estabelecem no loteamento. Por um 

lado, há uma constante luta popular por melhorias, um grande sentimento 

de solidariedade que compõe uma complexa estrutura urbana; e por outro 

lado, as situações de confronto, violência, ilegalidade e precariedade.  

São situações que definem territorialidades, que se diferenciam 

pelos quadros de vida, e assim, pelas diferentes valorações que se tem dessa 

paisagem.  Assim, há uma grande divisão no loteamento, entre os 

moradores que participaram do processo de ocupação da gleba, em 1994, e 

os “novos moradores”, que chegaram ao loteamento a partir de 1996, dois 

anos depois da invasão. 

A situação da moradia dos “novos moradores”, em sua maioria, é 

mais precária, sendo difícil sua consolidação, já que estes tiveram, por falta 

de alternativas, que implantar suas casas nas regiões mais frágeis do 

loteamento, principalmente na região central, o fundo de vale. A maior 

parte desses moradores não quer estar ali e assim, não estabelece vínculo 

com o lugar, não por falta de conhecimento do espaço (uma possível 

desterritorialização, já que muitos são migrantes17), mas pelo seu quadro de 

vida. 

Assim, para muitos desses moradores, estar em São Paulo, e 

principalmente no Jardim Paraná, é uma questão de necessidade. A maioria 

gostaria de mudar não só do loteamento, como do distrito de Brasilândia. 

Não conseguem estabelecer vínculo com o espaço, não atribuindo nenhuma 

expectativa a ele. Aceitam sua provisoriedade, mesmo que esta seja 

                                                         
17 Estes já aprenderam a viver ali, em meio a choques e descobertas a que estão sujeitos em seu processo de 
reterritorialização 
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permanente, e não fazem melhorias nesses espaços. Diferente dos primeiros 

moradores que participaram da ocupação, em 1994, e que lutam até hoje por 

melhorias, junto ao poder público. Por um lado, aqueles que não se 

reconhecem como moradores do distrito, e que se sentem esquecidos; e por 

outro, moradores que querem, a cada dia, estar mais incluídos no distrito, 

em sua malha urbana e em suas referências ( positivas).   

Não só a relação com o loteamento, com o distrito,  mas também 

com a Serra, é diferente entre os moradores mais antigos, e os que chegaram 

há menos tempo na região. Os moradores mais antigos perceberam o 

impacto ambiental dessas ocupações sobre a Serra e sabem de sua 

responsabilidade nesse processo. 

“Vim do nordeste em 1978 e morei, neste período, no Jardim 

Vista Alegre. Até então, esta região era mata fechada. Fui então 

para Brasília e fiquei lá até 1994. Morei em Parada de Taipas 

por 3 meses e quando voltei, não tinham mais árvores, eu fiquei 

chocado, vendo tudo aquilo destruído. A gente fica triste, pra 

mim uma árvore é uma vida: nasce, cresce e morre, como a 

gente, mas, como não tinha onde morar, decidi ocupar um lote 

também.”Antonio Calisto, atual presidente da Associação de 

Moradores.  

Os novos moradores, que conheceram essa região depois da 

ocupação, não percebem o impacto delas sobre a Serra da Cantareira. Eles 

não viram a transformação da Floresta em Loteamento. Inclusive, muitos 

dos que entrevistei, não sabiam que a “mata” atrás de suas casas era a Serra 
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da Cantareira. Nas entrevistas feitas com a população18, quando perguntei a 

esses moradores sobre a Serra, a maioria respondeu que não conhecia este 

lugar, ou quando conhecia, era “de vista” e afirmavam que nunca tiveram 

interesse em passear pelas trilhas da Serra.  

Essas são valorações que também definem (em meio a 

particularidades) as formas de implantação das casas. Os moradores mais 

antigos, quando possível, têm suas casas voltadas para a Serra - acredito 

que, como forma de contemplá-la19; os novos moradores têm casas mais 

precárias e, em sua maioria, voltadas para o interior da gleba ou para o 

distrito.  

Ao perguntar aos novos moradores o que avistavam de suas janelas, 

eles responderam: “esgoto, vielas, casas”; diferente dos moradores mais 

antigos, que estão em áreas consolidadas e altas do loteamento, que 

responderam: “Vejo a mata, vejo pessoas”. Os mesmos moradores que avistam 

a Serra de suas casas e que são moradores mais antigos, já freqüentaram a 

Serra como espaço de lazer e têm projetos de recuperação e preservação da 

mata; diferente dos moradores que não têm como paisagem a Serra.  

“(...) de toda área ocupada, nós temos a intenção de proteger a 

região entre o córrego Canivete e a estrada do Vista Alegre. Nós 

controlamos a ocupação nesta região, e também em outras áreas 

do loteamento. Inclusive pensamos em criar uma ONG para 

proteger essas áreas” Antonio Calisto, 2005. 

                                                         
18 As perguntas feitas para a população são apresentadas no anexo 1.  
19 É preciso atentar que nem todos os antigos moradores têm a Serra como vista de sua janela, porém não deixam de 
contemplá-la, em meio aos percursos que fazem pelo loteamento.  
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Nesse contexto, no qual dois territórios definem diferentes formas 

de valorizar a Serra, também definem-se diferentes formas de morar. Assim, 

sem a intenção de estudar o desenho das moradias, apresento aspectos 

desses territórios, que possuem uma estética  própria. 

Na primeira área ocupada pelos moradores mais antigos, existem  

casas de alvenaria de até dois pavimentos. Também são encontrados 

diversos comércios e serviços. Nessa área, mesmo com poucas ruas 

pavimentadas, é possível o acesso de carro e ônibus, facilitando a 

mobilidade da população.  

Diferente dessas moradias, as implantadas no interior do 

loteamento, em sua maioria, são precárias, e a necessidade e expectativa dos 

moradores, com relação ao lugar, é de se abrigar e não de habitar. Nessa 

forma particular de produzir o espaço, as casas se revelam enquanto 

fragmentos, algumas feitas de alvenaria, outras, de pedaços de madeira, 

restos da cidade, recolhidos pelo próprio morador e construtor.  

Diferente dessas moradias, as implantadas no interior do 

loteamento em sua maioria são precárias, onde a necessidade e expectativa 

dos moradores com relação ao lugar é de se abrigar e não de habitar. Nesta 

forma particular de produzir o espaço, as casas se revelam enquanto 

fragmentos, algumas feitas de alvenaria, outras de pedaços de madeira, 

restos da cidade, recolhidos pelo próprio morador e então construtor. A 

história da moradora Lucélia, que mora na região de fundo de vale do 

loteamento ilustra essa situação. 

“Vim de Minas Gerais, do município de Águas Vermelhas em 

1994. Primeiro morei no distrito de Casa Verde com minha 

irmã. Depois viemos juntas para o Jd. Paraná em 1996. A 

minha família me ajudou muito...vim para salvar meu filho que 
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tinha problema no coração, ele só tinha três anos e precisava 

operar. Depois da operação ia voltar para Minas, mas meu pai 

que morava lá morreu, então  decidi continuar aqui. Só posso 

contar com minha família em São Paulo três irmãs e um 

irmão”.  

A história de Lucélia, ilustra o trajeto não só do “novo morador” do 

loteamento, mas do “novo migrante”, que pode estar em qualquer parte da 

cidade de São Paulo. Isto porque, o migrante ao chegar a cidade se apóia 

nas redes sociais, casas de parentes que vieram antes dele e que por algum 

tempo o acolhem. Depois, tentam morar de aluguel por vezes em cortiços e 

favelas próximas ao trabalho. Entretanto, os migrantes que chegaram na 

década de 1990, como Lucélia, encontraram condições ainda mais restritas 

de acesso ao trabalho. Impossibilitando, por vezes, deixar a casa de parentes 

e buscar seu próprio espaço. Levando este morador a um sentimento de 

provisoriedade, não promovendo melhoria no lugar onde mora, mesmo que 

viva nele durante muitos anos.  

Marluce Batista, ilustra a outra forma de morar no loteamento, com 

vínculo. Assim, mesmo morando ao lado de um córrego que em épocas de 

cheia invade as casas, em um lugar que também  é considerado muito 

violento, precário, com dificuldade de acesso, para ela hoje é muito bom 

estar ali. É neste lugar que realizou seus sonhos, conquistou sua casa de 

alvenaria, seu tapete na sala e seu banheiro com azulejo. Ela percebe a 

paisagem enquanto suas conquistas. Ela, que nunca havia “invadido” um 

lugar, e que quando invadiu se sentiu tão pequena, quis que aquela invasão 

na Serra se torna-se um bairro do Distrito e hoje mesmo não sendo 

regularizado o loteamento, ela o considera um bairro. 
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“Cheguei nos primeiros dias da ocupação no ano de 1995, têm 

11 anos que moro aqui. Antes eu morava no Vista Alegre e na 

época eu pagava aluguel, e era muito difícil. Então fiquei 

sabendo dessa invasão, nunca tinha imaginado que poderia 

invadir um lugar, mas vim e marquei este terreno aqui, sozinha 

com uma prima, cortei árvores e  montei o barraco. As mulheres 

faziam este papel enquanto os maridos trabalhavam. Eu também 

trabalhava em casa de família, mas para poder segurar o terreno 

perdi o emprego , e vinha todo dia com meu filho de sete anos 

para cá,  foi uma luta muito grande. Eu fiz  meu barraco 

sozinha, vivia queimada de sol. Era muito estranho, esta área 

parecia um outro mundo, não parecia que eu estava dentro da 

Brasilândia. A situação também era estranha para mim, nunca 

tinha invadido e morado em um barraco. Foi muito difícil, era 

eu,  meu filho e uma garrafa de café debaixo de uma lona. Hoje 

tenho uma casa muito boa, nem parece que começou com um 

barraco, no primeiro dia da invasão tive vergonha e me  senti 

muito pequena.........hoje não me sinto mais assim.” 
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 Fonte: Cecília Machado, durante percursos no distrito, 2006. 

Casa da moradora Lucélia, que mora no loteamento desde 1996. Mãe de dois 

filhos, divide a casa com uma irmã e três sobrinhos. Mesmo de alvenaria, a parte 

interna da casa está inacabada e os cômodos são divididos por lençóis. 
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Fonte: Cecília Machado, durante percursos no distrito, 2006 

Casa da moradora Marluce, que atualmente mora em um sobrado de 

alvenaria, com seis cômodos.   
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Essas informações sobre o loteamento, que são muito mais 

complexas do que apresentada nesta simples explanação, abrem outras 

possibilidades de ação sobre esse espaço, a partir do reconhecimento de 

suas particularidades e territorialidades. 

Esse processo de conhecimento da paisagem, que colocou a luz os 

diferentes valores e formas de morar, só foi possível ao partilhar  

experiências com moradores, ao me aproximar de suas realidades, bem 

como de suas lutas,  sonhos e frustrações. Assim, conhecer a paisagem 

através das pessoas e seus dramas de vida, permitiu um re-olhar sobre essa 

paisagem (que já pesquiso há muito tempo), informações que, após essa 

vivência, mostraram-se muito pouco.  

Tem-se agora, a compreensão de questões que vão além de 

problemas fundiários ou de infra-estrutura; cada barraco, ou cada pedaço 

de um barraco, foi uma conquista. Poder ter um banheiro com azulejo, 

nesse lugar, para muitos, é um sonho, o maior deles talvez depois de ter a 

casa própria, mesmo que essa casa tenha sido fruto de uma ocupação, e que 

esteja em área de importância ambiental e até mesmo de risco.  

Nas vivências, foram reveladas “Brasilândias”, divididas pelo 

sentimento de pertencimento de alguns e de provisoriedade de outros.   


