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Resumo 

Este trabalho dá continuidade aos estudos desenvolvidos durante minha pesquisa de mestrado, no 

qual apresentei, dentro de uma abordagem humanística, as paisagens do Distrito de Brasilândia, 

localizado na Zona Norte do Município de São Paulo. Integra o Núcleo de Estudos da Paisagem: 

Paisagem, Cultura e Participação Social do Lab Cidade - Espaço Público e Direito à Cidade da FAU 

USP.  

Nesta nova aproximação são apresentadas possibilidades de compreensão de paisagens e de 

interferência nos processos que as produzem, tomando como referência as metodologias 

participativas. Entende-se que o estudo colaborativo da paisagem pode mostrar-se para o morador 

como uma oportunidade de construção autônoma e libertária1 de seus modos de ser na paisagem. 

Contribui, nesse caso, com as comunidades envolvidas na mudança de suas realidades, a partir de 

sua reflexão, bem como possibilita ao pesquisador/acadêmico a construção de um novo referencial 

urbanístico, social e ambiental para estudo da paisagem, elaborado de acordo com as informações 

que emergem do cotidiano, e do intenso contato com o campo.  

Esta pesquisa têm como proposta a implantação de células avançadas do Núcleo de Estudos da 

Paisagem (NEP) nas áreas de estudo. Entende-se que a implantação dessas células permite verificar 

as possibilidades e conseqüências dessa proposta colaborativa de produção de conhecimento. Nela, 

pesquisadores e população são parceiros da investigação da realidade, partilhando e produzindo 

conhecimentos, organizando ações, e difundindo estes conhecimentos por meios de comunicação 

social. 

Palavras-chave: Paisagem, Periferia, Participação 

 

                                                             
1Entendemos que esta perspectiva de produção de conhecimento tem uma base emancipatória que preferimos adotar 
como construção autônoma e libertária baseado nos trabalhos de Sandeville (2011).  
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Abstract  

This work continues the studies developed during my master's research, when I presented, according 

to a humanistic approach, the landscapes of the District of Brasilândia, located in the North Zone of 

São Paulo. It integrates the Study of Landscape: Culture and Social Participation in Lab City - Public 

Space and the Right to the City FAU USP. 

In this new approach are presented the possibilities to comprehend landscapes and interference in 

the processes that produce them, from the use of participatory methodologies. It is understood that 

the collaborative study of the landscape can show to the resident as an opportunity to build their 

autonomous and libertarian ways of being in the landscape. This study contributes, near to the 

communities involved, to the change of their realities, considering their reflection. It offers to the 

researcher a new reference in urban, social and environmental study of the landscape, created 

according to the information which emerges from everyday life, and intense contact with the field. 

These studies have proposed as the implantation of cells at the Center for Advanced Studies in 

Landscape (NEP) in the study areas. It is understood that the implantation of these cells allows that 

people can check the possibilities and consequences of the proposed collaborative knowledge 

production in which people are researchers and research partners of reality, producing and sharing 

knowledge, organizing actions, and disseminating this knowledge through the media social. 

Keywords: Landscape, Periphery, Collaborative Studies 
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Introdução 

Essa pesquisa analisa as possibilidades de compreensão de paisagens e de interferências nos 

processos que as produzem, a partir de metodologias participativas de investigação em 

comunidades localizadas no Distrito de Brasilândia - Zona Norte do Município de São Paulo. Tem 

como objetivo a construção colaborativa entre moradores e pesquisadores, de um arcabouço 

empírico e teórico sobre essas paisagens, e sua difusão através de meios de comunicação social.  

Isso tudo é resultado de um percurso acadêmico, no qual foram desenvolvidos estudos sobre os 

processos de produção e apropriação do espaço periférico na metrópole paulista, dando ênfase 

às áreas caracterizadas por uma urbanização fragmentada em regiões de fragilidade social e 

ambiental, a par da construção de fortes vínculos sociais. 

No Distrito de Brasilândia estes estudos são feitos há aproximadamente 8 anos. O conhecimento 

dessa área no doutorado tem como antecedentes não só a pesquisa acadêmica Paisagens 

Reveladas no Cotidiano da Periferia (Mestrado FAU-USP, 2004-2007), mas também a participação 

em trabalhos de planejamento urbano na região (Plano de Ação Habitacional e Urbano- Cities 

Alliance - BIRD Banco Mundial, 2003 – Prêmio Milton Santos, 2004), bem como em 

documentários sobre a história local (Vídeo documentário Brasilândia e suas histórias - Prêmio 

Projeto História dos Bairros de São Paulo – Secretaria Municipal de Cultura). 

No mestrado, dentro de uma abordagem humanística e adotando procedimentos qualitativos 

(observação participante e história oral) foram apresentadas as paisagens do Distrito de 

Brasilândia. Além da complexidade destas paisagens, foi evidenciada a falta de conhecimento 

empírico sobre a trajetória de luta e organização da população moradora, por parte dos 

planejadores, principalmente quando são observadas essas paisagens apenas em seus aspectos 

problemáticos de urbanização. 



 

3 
 

Mesmo produzindo o conhecimento a partir de uma imersão no campo, percebeu-se a 

necessidade de uma nova aproximação em que os moradores fossem coprodutores desse 

conhecimento. Foi entendido que novas análises sobre o processo de expansão urbana, memória 

e cotidiano ao serem produzidas de forma colaborativa poderiam contribuir com outras formas 

de produção da paisagem bem como permitiria estabelecer pontes entre universidade e a 

comunidade, e seus saberes. 

Assim, esta pesquisa de doutorado se aproxima e se vale de procedimentos próprios do método 

da pesquisa-ação, realizando como uma de suas etapas estudos colaborativos com moradores e 

organizações políticas locais, nos quais a população tomou parte na definição do conteúdo, do 

planejamento, do levantamento de dados e de sua análise, participando do processo de pesquisa 

e das ações como um todo. 

Estes estudos colaborativos foram desenvolvidos com a implantação de um projeto piloto 

denominado _”Chão”_ que visava implantar células avançadas do Núcleo de Estudos da 

Paisagem, na região estudada. Ele foi dividido no decorrer do trabalho em três: Rádio Cantareira, 

Jardim Paraná e Esquina da Memória. Estas frentes tiveram como premissa constituírem-se como 

espaços de expressão democrática e de articulação entre moradores e pesquisadores externos 

acerca das questões urbanas, sociais, culturais, históricas e ambientais da região.  

Deste modo, esta pesquisa valorizou as comunidades envolvidas como potenciais focos de 

produção de conhecimento, e colocou em questão a função social da pesquisa diante das 

desigualdades das paisagens (SANDEVILLE, BOERING, ANGILELI, 2010:5). Com isso, responde-se 

a uma proposição do Núcleo de Estudos da Paisagem: Paisagem, Cultura e Participação Social do 

Lab Cidade - Espaço Público e Direito à Cidade da FAU USP, a de aprender na cidade e em ação 

com outros parceiros “vivenciando coletiva e colaborativamente suas possibilidades, esperanças, 

dramas, contradições” (SANDEVILLE, 2011:2).
1 

                                                             
1 Essa proposta se fundamenta na concepção da Espiral da Sensibilidade e do Conhecimento e no entendimento de 
paisagem como experiências partilhadas (SANDEVILLE, 2003, 2004, 2005). 
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A paisagem estudada e sua problemática 

A área de estudo desta pesquisa é o Distrito de Brasilândia localizado na Zona Noroeste do 

município de São Paulo. Esse distrito destaca-se na região em que está inserido pelo grande 

adensamento habitacional, pela concentração de favelas, pelas áreas de risco geotécnico junto ao 

Parque Estadual da Serra da Cantareira, bem como pelo seu histórico de lutas sociais e pela 

emergência atual de movimentos culturais. 

Imagem com a localização do distrito 

 

 

 
Fonte: Mapa RMSP LUME  2006 
Mapa Base Região Noroeste GTA 2003 
Organização das Informações Cecilia Machado, 2006 
 

A grande concentração de ocupações irregulares junto ao Parque Estadual da Serra da Cantareira 

no distrito de Brasilândia faz com que o distrito, mesmo sendo o segundo
2
 na Região Noroeste 

em crescimento populacional no período de 2000 a 2010 (CENSO, 2010) e não apresentando a 

                                                             
2 O distrito de Jaraguá teve o maior crescimento populacional na Região Noroeste no período de 2000 a 2010, cerca 
de 50.000 novos habitantes (CENSO, 2010) 
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maior área de desmatamento na região no período de 1986 a 2008 (GALVÃO, 2011), seja 

considerado o que representa maior impacto ambiental sobre a reserva
3
.  

As ocupações irregulares sempre estiveram presentes no processo de produção de sua paisagem
4
 

e foram fomentadas tanto pela presença quanto pela ausência do poder público. Presença esta 

ligada a implantação de obras públicas em áreas de importância ambiental, ao fortalecimento do 

processo de ocupação irregular nestas áreas, à instalação de moradias provisórias que se 

tornaram permanentes para famílias removidas de comunidades em situação de risco, à 

promoção de grandes remoções que têm como ação mitigadora indenizações mínimas 

fortalecendo o deslocamento das moradias em situação de risco, e não a extinção desta situação, 

contribuindo com a reprodução do processo de espoliação ambiental
5
. Por outro lado, a ausência 

do poder público é percebida na falta de implantação de infraestrutura mínima e no controle 

urbano, principalmente na omissão frente a ações organizadas de loteadores clandestinos. 

Hoje a Brasilândia tem 51% do seu território ocupado por loteamentos irregulares e favelas (GTA, 

2003), ocupações que se sobrepõem
6
 e que resultam em uma forte pressão sobre a Serra da 

                                                             
3 Reforçando dados de 2000 do Relatório de Expansão Urbana da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da 
Prefeitura de São Paulo que na época já apontava para este diagnóstico já que a sua área urbana é a mais próxima do 
limite do Parque. 
4 Nos seus primeiros trinta anos, de 1940 a 1970, surgiram no distrito cerca de 35 favelas e diversos loteamentos 
populares, localizadas na região considerada extensão da Freguesia do Ó. Posteriormente no período de 1970 a 1990, 
quando a expansão urbana chega a pré-Serra da Cantareira (Zona de Transição), surgem mais 45 favelas no distrito e 
são abertos 18 loteamentos irregulares. Porém, diferente das favelas, esses loteamentos são implantados por toda a 
área urbana do distrito, não se restringindo à pré-Serra da Cantareira. A partir da década de 1990 a Serra torna-se o 
grande espaço “livre” no distrito e passa a ser intensamente ocupada. Nesse período surgem mais 16 favelas na região 
e 20 loteamentos irregulares.  Essa análise está baseada no estudo de fotos aéreas dos diferentes décadas do distrito, 
em depoimentos de antigos moradores, bem como no mapeamento do período de ocupação de favelas e loteamentos 
irregulares no distrito realizados nessa pesquisa. Os dados mapeados das favelas foram retirados de fichas de vistoria 
realizadas em 2003 na região, pelo Grupo Técnico de Apoio, nas quais a população informava aos técnicos o período 
aproximado das ocupações. Já os dados mapeados dos loteamentos irregulares foram levantados junto ao 
departamento da prefeitura do municipal de São Paulo - RESOLO. O histórico completo do distrito por períodos pode 
ser visto no Anexo 02 desta pesquisa. 
5 Para Marcondes (1999), esse processo marcado pela pobreza urbana e risco ambiental é denominado “espoliação 
ambiental”, correspondente ao termo “espoliação urbana”, de Kowarick (2000:8), que o introduziu no vocabulário da 
sociologia brasileira, no final da década de 70, como “ausência ou precariedade de serviços de consumo coletivo que, 
conjuntamente com o acesso à terra, se mostram socialmente necessários à reprodução urbana dos trabalhadores” . 
Espoliação ambiental,  então, seria “a exploração ambiental e inexistência das condições mínimas ambientais, 
socialmente necessárias à subsistência dos trabalhadores(...)”. 
6 50% das favelas estão localizadas dentro dos loteamentos irregulares. GTA, 2003. 
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Cantareira. São 96 favelas e 39 loteamentos irregulares. Só nas áreas lindeiras ao Parque Estadual 

da Cantareira, estão localizados 22 destes loteamentos e 51 destas favelas
7
. Estas comunidades 

ocupam regiões de baixada, encosta e cabeceiras de drenagem, 75% estão implantadas em áreas 

públicas remanescentes de loteamentos destinadas à implantação de sistemas de lazer ou 

equipamentos públicos, e 11% estão em áreas particulares (GTA, 2003). 

Atualmente, 7 dos 21Km² do distrito pertencem à Reserva Florestal da Cantareira e os outros 14 

Km² são caracterizados pela ocupação urbana, muito adensada. A população total do distrito é de 

280mil pessoas
8
 distribuídas por 47 bairros, são cerca de 20.000 moradores por Km². Nas favelas 

essa dinâmica se apresenta pela verticalização das casas, onde cerca de 80% possuem moradias 

acima de dois pavimentos (GTA, 2003). Nas comunidades mais antigas, a verticalização chega a 

quatro pavimentos. 

 

 

 

 

Imagem da Comunidade Elisa Maria 
Fonte: Fundonesp, 2002 

 

 

É necessário afirmar que a taxa de crescimento populacional no período de 1991 à 2000 já havia 

sido bastante significativa. Neste período o distrito ganhou cerca de 20.000 novos habitantes, 

                                                             
7 Atualmente, as ocupações irregulares dividem com as ocupações regulares a responsabilidade do desmatamento na 
Serra da Cantareira. De acordo com estudos realizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em parceria com 
a Fundação SOS Mata Atlântica (2010), de 2007 a 2010 a Serra da Cantareira perdeu 1,4 milhão de metros quadrados 
de área verde. Boa parte desse desmatamento ocorreu na implantação de casas regulares e condomínios. Trata-se de 
uma mudança no padrão do desmatamento na região, que desde a década de 1970 tinha como principal agente as 
ocupações irregulares, que se davam com o corte e a queima de áreas até então conservadas, bem como pela 
consolidação dessas áreas ainda de forma desordenada (SILVA:2005). 
8 CENSO 2010 – IBGE 

Fonte: FUNDONESP, 2002 
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paralelamente ao desmatamento de 23 ha na região envoltória ao Parque, denominada Zona de 

Fronteira. No período seguinte de 2000 a 2010, o distrito ganhou cerca de 30.000 novos 

habitantes, porém o desmatamento foi reduzido, perfazendo um total de 8 ha. Mesmo com essa 

redução, o aumento de 12% da população entre 2000 e 2010 é visível na paisagem local. Áreas 

que até 2004 não eram ocupadas na Serra passaram a ser fortes vetores de expansão urbana e 

pressão ambiental. 

 

Imagem da localização dos loteamentos clandestinos, loteamentos irregulares e favelas no distrito 
 

 

 
 
Fonte: Cecilia Machado 2011, sem escala. 
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(VER IMAGEM EXTENDIDA EM ANEXO – EVOLUÇÃO URBANA) 
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Imagem das novas ocupações na Serra da Cantareira no Distrito de Brasilândia 2005 a 2010: Favela 
Tribo, Favela Ordem e Progresso, Favela Fazendinha e Loteamento Irregular Vila Esperança. 
 

Fonte: Mapeamentos das comunidades Cecilia Machado 2011. 
Foto Base: Google Maps 2011. 
 

Um outro aspecto importante do processo de ocupação do distrito é que as ocupações 

irregulares, que se intensificaram nas últimas duas décadas representaram uma mobilidade 

particular em cada período. Na década de noventa, a expansão urbana na região da pré-Serra 

reproduziu um processo de expansão periférica comum a todo o município. Foi o momento em 

que o município ampliou sua área em mais de 30% (ATLAS AMBIENTAL, 2002), e a maior parte 

dos novos moradores vinha de outros estados, bem como de outras regiões da cidade. Nos anos 

2000, dando ênfase ao período de maior desmatamento no distrito, entre 2004 a 2010, os 

estudos de campo revelaram uma outra dinâmica, em que a maior parte destes moradores vinha 

do próprio distrito, de áreas muito próximas da ocupação atual.  Eram pessoas que não 

conseguiam pagar aluguel, nas antigas áreas consideradas vetores de expansão urbana na 

década de 1990 e que estão atualmente sendo valorizadas com a implantação de obras públicas, 

ou mesmo eram moradores que haviam sido removidos para a implantação dessas obras públicas 

na região (ANGILELI, SANDEVILLE, 2011) e com a indenização compraram um novo lote na 

N  
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Serra
9
. A precariedade destas novas ocupações resulta em diversos conflitos de ordem urbana, 

social e ambiental. Os impactos ambientais locais são muitos, sendo estes: erosão, 

escorregamento, queda de matacões, assoreamento de cursos d’água, despejo de efluentes nos 

córregos, disposição irregular de resíduos sólidos domésticos; os impactos regionais seriam 

agravamento das enchentes com o assoreamento dos córregos e supressão de grandes 

extensões de áreas verdes
10

, agravando os problemas ambientais de toda a cidade pela 

importância que a Serra tem na configuração do sítio metropolitano. Além destes impactos 

existem outros problemas que incidem sobre o cotidiano destes moradores, como as remoções 

constantes por processos de reintegração de posse ou pelas casas estarem em área de risco 

geotécnico
11

, a falta de infra-estrutura e equipamentos, bem como o alto adensamento e a 

precariedade da infra-estrutura, sendo comum os incêndios. 

Em meio a esses conflitos, surgem ações de resistência de caráter contestador, por demandas 

sociais. Por um lado, existem as manifestações que se dão em torno das “faltas”, da ausência de 

garantia de direitos urbanos e de moradia.  Por outro lado, existem os novos movimentos sociais 

que têm como essência a valorização da cultura periférica e de suas lutas.  Grupos que se 

mostram atualmente, como uma importante força do distrito frente às intensas transformações 

urbanas e sociais que a região deve sofrer nos próximos anos, com a implantação de grandes 

                                                             
9 Esse processo também foi observado nas pesquisas realizadas na zona de mananciais ao sul da metrópole pelo 
Núcleo de Estudos da Paisagem, e tem sido identificada em diversos estudos urbanos de campo, indicando a 
necessidade de se aprofundar as investigações sobre os impactos socioambientais das obras públicas em seu processo 
de aprovação (ANGILELI e SANDEVILLE, 2011). 
10 PMSP – SVMA (2000) 
11 Em 2010 o número de domicílios com inadequação habitacional no município de São Paulo era de 889.808, desse 
total 381.151(HABISP, 2010 – SEADE, 2008) estão localizados em favelas. Somente nas áreas de mananciais são 650 
assentamentos precários que abrigam uma população de 645.000 habitantes (HABISP, 2010). O mapeamento 
realizado pelo Instituto de Pesquisas Técnológicas (IPT, 2011) apresenta a dimensão mais dramática desta situação, as 
áreas de risco. Segundo o levantamento, na cidade de São Paulo existem 407 áreas de risco, e 27% dessas moradias, 
estão implantadas em setores de Risco Alto e Muito Alto, abrigando aproximadamente 115 mil pessoas. No distrito de 
Brasilândia são cerca de 25 áreas de risco segundo o relatório do IPT, o que é uma situação que se agrava com os 
impactos decorrentes da possível implantação do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas. Essa obra, devido à 
indefinição de seu cronograma de implantação, tem gerado especulação imobiliária principalmente junto ao mercado 
imobiliário informal, que atualmente promove autoconstruções em larga escala em áreas de risco para lucrar com as 
indenizações, processo detalhado no capítulo 4. 
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obras públicas como o Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas, Ferroanel e os Parques Lineares
12

.   

Estrutura dos Capítulos 

A estrutura desta pesquisa está organizada de forma a apresentar uma possibilidade de estudo 

de paisagens baseada nos pressupostos do Núcleo de Estudos da Paisagem da Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, associado à metodologia da pesquisa-

ação.  

Ao longo dos capítulos, é apresentado o conhecimento apreendido com este tipo de proposta, as 

dificuldades encontradas e as reais possibilidades de interferência na produção das paisagens 

estudadas.  

Quanto ao conhecimento apreendido, busca-se responder a essas perguntas: como são as 

formas de apropriação e produção da paisagem? Por quais atores essas paisagens são 

produzidas? Como estes atores organizam-se e expressam-se? Como articulam-se e 

representam-se
13

? Quais são os conflitos estabelecidos? Quais são as lutas de poder e suas 

conseqüências? Em relação ao método, quais são suas vantagens e desvantagens? 

No capítulo um, é apresentada a proposta da pesquisa, o que fundamenta este tipo de 

abordagem, a metodologia, os campos de observação e as ações realizadas, as redes formadas e 

os protagonistas.   

Nos capítulos dois, três, quatro, cinco e seis são apresentadas as análises da paisagem a partir das 

trocas de saberes estabelecida na imersão de campo e nos estudos correlatos. Assim, no capítulo 

                                                             
12 A preocupação quanto à implantação destas obras, é que em muitos casos são violados direitos humanos e urbanos 
em seu planejamento e implantação para atender por vezes interesses imobiliários.  Processo denominado por  
(ROLNIK, 2011) como “estado de exceção” fenômeno atual presente em toda a cidade de São Paulo e no Brasil. 
13 Proposta de conteúdo apresentada pelo orientador em 2011 ao NEP: Apropriação da paisagem, Organização e 
expressão, Representações, aprendizagem e poética. Espera-se com a análise destes temas trazer novas frentes de 
trabalho, bem como fortalecer a aproximação com grupos de cultura periférica (SANDEVILLE, 2011). 
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dois, denominado “Territórios”, são apresentadas as formas de produção e a apropriação da 

paisagem a partir de três abordagens de interpretação: pelo valor atribuído a Serra da Cantareira, 

pelo processo de reterritorialização e pela questão fundiária. No capítulo três “O sentido da 

moradia” são apresentados os modos de vida de comunidades localizadas em uma região 

considerada um importante vetor de expansão urbana sobre a Serra, sendo a ocupação destas 

áreas decorrentes do impacto social de obras públicas na região. No capítulo quatro, “A estrada, a 

Floresta e a casa”, são evidenciados os impactos sociais de uma grande obra pública no cotidiano 

de uma comunidade mesmo antes de sua implantação, os conflitos políticos, como também as 

formas de organização e resistência perante a este processo brusco de transformação da 

paisagem. No capítulo cinco, “Vozes” são apresentados estudos sobre as formas de organização 

do distrito, os seus principais atores e sua intencionalidade política, a partir da análise de dois 

períodos que marcam formas diferentes de atuação dos movimentos sociais na região. E no sexto 

capítulo “Cultura Periférica e Cidade” são mostradas novas formas de manifestação social do 

distrito a partir da cultura periférica, e sua influencia nas formas de apropriação dos espaços 

públicos do distrito e da cidade. 

Na conclusão, são relatados os obstáculos para o desenvolvimento da proposta de pesquisa, as 

dificuldades em trabalhar com o método da pesquisa-ação em meio à falta de participação 

popular, o potencial dos estudos de memória para a compreensão da paisagem e as fronteiras 

enraizadas entre o saber acadêmico e o popular. 

Em anexo, são apresentados em dois CD´s os documentários realizados pela pesquisa em 

parceria com diversos atores (alunos da FAU USP e Espaço Cultural do Morro), e outros estudos 

realizados sobre memória, evolução histórica, estudos de percepção e fotografia. 



Brasilândia

Limite do Distrito de Brasilândia                    

Zona de Transição junto ao Parque                    

Parque Estadual da Cantareira no Distrito de Brasilândia            

N

2012
Ocupação atual da região

Fonte: Google Maps, 2012

Evolução da ocupação de 2000 à 2012
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Fonte: Foto Aérea BASE. Herling (2002)
Fonte: Foto Aérea IBC, GERCA. Herling (2002)

Fonte: Foto Aérea SNM, EMPLASA. Herling (2002)

Fonte: Foto Aérea SNM, EMPLASA. Herling (2002) Fonte: Google Maps

Fotos sem escala

Fonte: Google Maps

Fonte: Google Maps

Fonte: http://mapab.habisp.inf.br/

Fonte: http://mapab.habisp.inf.br/



13  



14 

 “Partilhando Experiências” 

1.1 Fundamentos da Pesquisa 

Nossa proposição parte do princípio de que a paisagem não deve ser compreendida e planejada 

apenas com procedimentos de estudo e intervenção prontos/padronizados, concebidos a partir 

de um enfoque universalista e distanciado, excluindo seu caráter local. Ao contrário, é decisiva a 

inserção do pesquisador na realidade que pretende conhecer e dos interlocutores desses estudos 

como protagonistas de sua realização. 

A paisagem seria então estudada sob dois aspectos: o das vivências do cotidiano e o das 

estruturas socioeconômicas na configuração do espaço. Sua compreensão passa pelo 

entendimento de suas peculiaridades, ligadas diretamente a diversos patamares de significações 

culturais
1
, bem como pelo domínio de um quadro de referências teóricas das condições 

estruturais dessa paisagem. Desse modo, o conhecimento da experiência de vida dos moradores 

é cotejado com as contradições sociais em que se dá (ANGILELI, 2007, ANGILELI e SANDEVILLE, 

2006, 2011). 

Podemos, deste modo, compreender os processos econômicos e sociais da metrópole e sua 

interferência na paisagem local, mas buscamos principalmente reconhecer as particularidades 

encontradas na escala local, em que é possível perceber o acontecer da vida cotidiana, como as 

pessoas experimentam o mundo que compartilham e o constroem em interação2.   

                                                 
1 A esse entendimento, Machado (1988, p. 3) acrescenta que são necessários estudos interativos sobre o homem e a 
paisagem que ultrapassem o enfoque científico tradicional, já que este não dá conta de resolver os problemas 
humanos mais importantes, por resultarem de questões perceptivas, sendo necessária a fusão entre a “objetividade do 
cientista e a preocupação do humanista”. 
2 Marques (2005:20-26), fala sobre o debate brasileiro de estudos urbanos dos anos 1970 até os dias de hoje. Para ele, 
a década de 1970 foi marcada pelo estudo do nosso espaço macrossociológico, no qual “(...) tentava-se enquadrar 
analiticamente as metrópoles brasileiras e seus fenômenos em processos macrossociais associados a um certo tipo de 
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Busca-se nos estudos uma abordagem ampla, e assim uma análise mais completa, que abarque o 

imaginário e suas representações sociais
3
. Este enfoque no estudo da paisagem periférica significa 

que o pesquisador tanto analisa os processos que produzem e reproduzem as condições de 

pobreza e segregação como parte das forças que desenham estes espaços, como também busca 

outras formas de compreensão que permitam chegar à multiplicidade de outros processos 

parcialmente velados e não determinantes a este estrutural reconhecendo a priori que existem 

outras combinações possíveis de análise que resultam em diferentes formas de morar, organizar-

se, expressar e produzir a paisagem.  

De acordo Kaztman & Filgueira (1999) apud Marques (2005:12), a pobreza é heterogênea, sendo 

constituída por  “estruturas de oportunidades”  proporcionadas por ações concretas do mercado 

imobiliário, da comunidade ou do Estado. Esta é uma visão contrária ao censo comum que 

discute e problematiza as periferias a partir de um olhar macrossociológico
4
, que influencia 

políticas públicas a sustentar projetos que entendem as periferias como uma superposição 

homogênea de carências, resultado de meros efeitos de causas estruturais.  

As ocupações irregulares têm graves problemas de infraestrutura e serviços, além da violência, 

mas não são apenas essas características que definem esses lugares, não é só por esses aspectos 

que se interpreta a realidade de uma periferia, que são muitas e diversas. Isso é o que está à 

mostra, configurando um imenso tecido urbano que dá a impressão a quem passa de ser 

homogêneo. Tal equivoco, porque indivíduos que sofrem influência dos mesmos processos de 

segregação podem ter condições diferentes (MARQUES, 2005).  

                                                                                                                                          
capitalismo (periférico e dependente e um regime político autoritário).”Na década de 1980 esses debates segundo o 
autor se deslocaram “ os estudos de sociologia urbana passaram a focar as ações coletivas que estavam ocorrendo nos 
espaços periféricos.”Dois enfoques incompletos um constituído por estruturas sem sujeitos e outro constituído por 
sujeitos sem estrutura. 
3 O desenho desta paisagem urbana periférica em parte autoconstruída, não é somente de origem econômica/desigual 
mas é também simbólica. Agregar aos estudos da paisagem o campo das representações sociais pode propiciar uma 
abordagem do fenômeno mais completa. Deve-se ter um esforço de compreensão de como os fatos sociais influenciam 
as ações dos indivíduos e suas manifestações e como estas se refletem na paisagem. 
4 Marques e Torres (2005:10), mostram em estudos sobre a pobreza na metrópole paulista, o quanto os espaços 
periféricos são heterogêneos, o quanto o seu tecido é complexo. Apresentam o desgaste das macronarrativas 
principalmente a partir dos anos 1980, já que as mesmas não apresentam modelos explicativos para as transformações 
urbanas recentes, ao contrário dos recursos de pesquisa empírica. 



16 

Quando reconhecemos estas particularidades, falamos não só dos agentes que as constituem, 

mas de suas ações concretamente. O mercado imobiliário informal tem nome, as ações do estado 

são descritas e seus agentes revelam-se através de posturas concretas, bem como a postura dos 

diversos sujeitos políticos da comunidade frente a estes agentes e a estas paisagens5. É a partir do 

reconhecimento dessas diferenças, do que emerge em meio a forças estruturais que podemos 

reconhecer o que resiste e pode ser transformador, porque a paisagem não reflete só o 

desenvolvimento econômico que ela enfrenta, mas a sua organização social e os modos de ser de 

sua gente6. Mas, para isso é preciso querer ouvir quem nela desenha o cotidiano, dando-lhe 

nome e valor
7
.  

Para isso se faz necessária a vivência do pesquisador nestas paisagens, porque é a partir dela que 

surgirão momentos de formação e transformação para o pesquisador e para os grupos 

envolvidos nos estudos. Em contato com o outro e a paisagem, descobrimos suas formas, seus 

conflitos e como eles nos tocam. Esse saber, a partir da experiência, requer como colocado por 

Bondia (2002:24): 

“(...)parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, 

olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais 

devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, 

suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a 

delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender 

                                                 
5 Serpa (2006), em seu livro “Espaço Público na Cidade Contemporânea” associa estes dois enfoques o macro e o 
microssocial “(...) a construção de uma crítica dialético-fenomenológica da paisagem contemporânea”, partindo do 
pressuposto de base de que dialética marxista e fenomenologia não se excluem, para ele estes métodos podem ser  
estratégias complementares. Este entendimento é também trabalhado de forma detalhada em seu artigo “Parâmetros 
para a construção de uma crítica dialético-fenomenológica da paisagem contemporânea” (2006). Neste artigo, o autor 
associa o sistema conceitual de Milton Santos, às idéias de Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty e Jean-Paul 
Sartre.  
6 Na periferia se reproduz criativamente espaços, códigos, e formas de organização e expressão que pode parecer a 
quem está distante como algo desorganizado, mas que na verdade reflete a própria superação de alguma carência, e 
que tem beleza própria. O que também não significa que não se reproduza aspectos do desenvolvimento 
econômico/desigual, já que nestes espaços existem divisões territoriais entre os que tem mais e os que tem menos.  
7 Esta é uma possibilidade de análise de interpretação de paisagens que se faz pelo reconhecimento da importância 
desta paisagem para quem a vivencia cotidianamente como espaço de habitação para então compreender quais outras 
relações se impõem, sem reduzi-las apenas a questões de classe. 
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a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter 

paciência e dar-se tempo e espaço” . 

Neste sentido, o pesquisador que escolher este caminho, tem que estar receptivo e disponível 

para a apreensão deste conhecimento. Ele precisa querer se expor, provar, como o próprio 

significado da palavra nos ensina expiriri do latim experimentar8, podendo ser entendido também 

como um exercício de alteridade. Ou seja, na medida em que estamos também comprometidos 

com uma perspectiva de ação, essa troca exige do pesquisador mais do que envolver-se, exige 

fazer parte, sem deixar no entanto de compreender seu papel de pesquisador. 

“O pesquisador desempenha, então, seu papel profissional numa dialética que 

articula constantemente a implicação e o distanciamento, a afetividade e a 

racionalidade, o simbólico e o imaginário, a mediação e o desafio, a 

autoformação e a heteroformação, a ciência e a arte” (BARBIER, 2007:18) 

Porém, nem todo o pesquisador apreende da mesma maneira e com a mesma intensidade as 

informações que se dão com a experiência da pesquisa de campo. Como também, não se pode 

determinar essa experiência, mas pode-se, a partir de alguns procedimentos aproximar o 

pesquisador desta realidade mais complexa, principalmente através de procedimentos qualitativos 

de cunho etnográfico. 

Entende-se que não será somente o tempo dedicado ao estudo de campo que permitirá o saber 

por intermédio da experiência, nem o envolvimento com as redes locais, mas sim deixar-se 

abordar pelas dinâmicas cotidianas de forma profunda. E, caso existam questionamentos 

                                                 
8“A palavra experiência vem do latim experiri, provar (experimentar). A experiência é em primeiro lugar um encontro 
ou uma relação com algo que se experimenta, que se prova. O radical é periri, que se encontra também em periculum, 
perigo. A raiz indo-européia é per, com a qual se relaciona antes de tudo a idéia de travessia, e secundariamente a idéia 
de prova. Em grego há numerosos derivados dessa raiz que marcam a travessia, o percorrido, a passagem: peirô, 
atravessar; pera, mais além; peraô, passar através, ir até o fim; peras, limite. Em nossas línguas há uma bela palavra 
que tem esse per grego de travessia: a palavra peiratês, pirata. O sujeito da experiência tem algo desse ser fascinante 
que se expõe atravessando um espaço indeterminado e perigoso, pondo-se nele à prova e buscando nele sua 
oportunidade, sua ocasião. A palavra experiência tem o ex de exterior, de estrangeiro, de exílio, de estranho4 e também 
o ex de existência. A experiência é a passagem da existência, a passagem de um ser que não tem essência ou razão ou 
fundamento, mas que simplesmente “ex-iste” de uma forma sempre singular, finita, imanente, contingente. Em alemão, 
experiência é Erfahrung, que contém o fahren de viajar. E do antigo alto-alemão fara também deriva Gefahr, perigo, e 
gefährden, pôr em perigo. Tanto nas línguas germânicas como nas latinas, a palavra experiência contém 
inseparavelmente a dimensão de travessia e perigo” (BONDIA, 2002:4) 
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anteriores aos estudos de campo, o pesquisador deve estar aberto para questioná-los e 

confrontá-los com as novas informações. 

Sob essa ótica, a paisagem urbana e suas gentes passam a ser inseparáveis, sendo as práticas, os 

comportamentos, os laços afetivos com a paisagem, bem como a sensibilidade do pesquisador 

para essas percepções, condicionantes fundamentais para que esta seja compreendida 

(SANDEVILLE, 2004). As pessoas9 que percorrem e vivem esses lugares diariamente, detém o 

saber de quem constitui a própria paisagem e que deve ser valorizado. Um conhecimento do 

mundo real, que decorre também de suas ligações emocionais10
 com a paisagem. 

Essa relação fundamental entre indivíduo e paisagem é apresentada por Berque (2004) como a 

necessidade das pessoas de materializarem suas identidades no espaço em que estão 

englobadas, baseado na idéia de influências recíprocas, relação que denomina de trajetivité. 

Sandeville (2004, 2005, 2011), inclui o pesquisador na paisagem por meio de sua concepção de 

“paisagem enquanto experiência partilhada”, reforçando a possibilidade do  pesquisador 

apreender impressões e significados. Abandona a comum, mas impossível separação entre quem 

observa (o corpo no espaço vivido) e o observado (o espaço), reconhecendo-se ambos em 

interdependência e interação. 

“O observador-sujeito distanciado e desapaixonado torna-se vivente, em interação 

complexa e afetiva com a paisagem. Paisagem torna-se portanto subjetividade, não mais 

a do ponto de vista individual (cada um vê o que quer), torna-se complexa, decorrente 

da intersubjetividade, da experiência, da existência. Torna-se interatividade, ou como quer 

Berque (2000), “trajetividade”. Torna-se experiência de vida: experiência partilhada.” 

(SANDEVILLE Jr., BOERING, ANGILELI, 2010:3). 

                                                 
9 Sautter, Gilles(1978) apud Claval (2004:49)  afirma:  “Não é mais a realidade objetiva que nela reconhecemos que 
deve reter a atenção, mas a maneira como essa realidade fala aos sentidos daquele que a descobre”. 
10 Relph (1979) refere-se à paisagem como fenômeno da experiência (geograficidade) que não pode ser apreendido 
somente por intermédio dos sentidos. Tuan, ao entender a paisagem como uma construção da mente e dos sentidos, 
propõe estudos das pessoas e de suas relações com o espaço, mas introduz um novo elemento além da subjetividade, 
a imaginação. Meneses (2002, p. 32) traz outro questionamento, que ultrapassa a compreensão da paisagem como um 
dado ou um percepto, ou algo a ser estudado de forma objetiva ou subjetiva. Ele fala da paisagem como um fragmento 
do mundo sensível, um fenômeno próprio da cultura. 
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Podemos entender este partilhar em dois aspectos pela perspectiva do autor, por um lado, 

referente à partilha que os sujeitos que constituem a paisagem estabelecem. Por outro, o 

momento quando nos inserimos nessa partilha, na qual o pesquisador tem a possibilidade de 

repartir conjuntamente com quem produz e vive a paisagem estudada, sentimentos, memórias, 

práticas e conhecimentos. Mas, ao assumir que a pesquisa deve demarcar uma contribuição social 

para o Núcleo de Estudos da Paisagem (NEP), esse partilhar paisagens pode constituir-se na 

intencionalidade de repartir saberes construídos em ações colaborativas. Este partilhar não deve 

ser entendido como transferência de conhecimento e sim como uma possibilidade de produção e 

construção do conhecimento de forma partilhada. 

Nesta reflexão, e este é o caminho pretendido por esta pesquisa, o partilhar ativo entre 

pesquisador e morador pode abrir-se para as contribuições da educação libertária11, porque para 

construir junto o conhecimento é preciso se reconhecer somo ser inacabado12 como propõe 

FREIRE (2010). Não existe, deste modo, ensinar sem aprender, e vice-versa, é uma troca. 

“Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender 

participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, gnosiológica, 

pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas 

com a decência e com a seriedade” (FREIRE, 1996:24) 

Esta troca é uma visão solidária de produção do conhecimento, pois entende o outro como 

igualmente produtor de conhecimento. Contraria a ciência moderna,13 que privilegia o 

                                                 
11 No NEP, o desafio teórico e metodológico atual é desenvolver de modo exploratório a fundamentação das pesquisas 
na ação transformadora e participante em processos e ações colaborativos com a população, reconhecendo suas 
dimensões perceptivas e cognitivas, e elaborando processos participantes de gestão do espaço, criação artística e 
educação popular (SANDEVILLE Jr. 2003, 2007a, 2007b, 2007c, 2010). Para tanto, a educação foi proposta como um 
tema central. 
12Freire (2010) entende o homem e a mulher como seres inacabados, sendo sobre esta compreensão que se funda 
sua inteligência no processo de conhecer.  
13 Essa forma de pensar uma paisagem coloca-se como uma práxis emancipatória, por ajudar comunidades a 
mudarem suas realidades a partir da observação e análise de suas práticas  (PEREIRA, 2007). Também contribui para 
superar um modelo tradicional de ciência, baseado na separação entre o saber cientifico e o saber popular, um modelo 
que revela intenções de dominação construídas historicamente em nossas sociedades desiguais (REIS, 2007). “(...) 
desde o período colonial, nos foi obstada ou até usurpada a possibilidade de avançar nessa prática. Nossas tradições e 
nossos costumes apontam mais para o autoritarismo e a delegação de poder do que para assumir o controle e a co-
responsabilidade na solução dos problemas (...) O certo é que o autoritarismo é resultado histórico da formação 
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conhecimento-regulação, regidos por um certo colonialismo, transformando o outro em um 

objeto manipulável (SOUZA SANTOS, 2011). Assim, nesta pesquisa, intencionamos nos aproximar 

da Epistemologia da Visão proposta por Boaventura Souza Santos. 

“Epistemologia da Visão é a que pergunta pela validade de uma forma de 

conhecimento cujo momento e forma de ignorância é o colonialismo e cujo 

momento e forma de saber é a solidariedade. Enquanto, pela forma hegemônica 

de conhecimento, conhecemos criando ordem, a epistemologia da visão levanta 

a questão sobre se é possível conhecer criando solidariedade. A solidariedade 

como forma de conhecimento é o reconhecimento do outro como igual, sempre 

que a diferença lhe acarrete inferioridade, e como diferente, sempre que a 

igualdade lhe ponha em risco de identidade.” (SOUZA, 2011:246) 

Esta proposta de estudo da paisagem representa deste modo uma intenção de superar as 

desigualdades de acesso e produção de conhecimento de parte da população. Contudo, 

entende-se que a busca da superação passe não só pela produção do conhecimento mas 

também por sua difusão, ou seja, deve-se buscar também a inserção das pessoas no processo de 

comunicação
14

 (PERUZZO, 1998:13). A comunicação significa, no latim,  “o que pertence a todos e 

a muitos”, palavra também definida como o ato de “comungar”, “tornar comum”, “estar em 

relação”, “ação em comum” (LOPES,2009), mostrando-se como um importante mecanismo de 

pesquisa que fortalece a partilha dos saberes. 

Ao tornar comum a produção e difusão do conhecimento da paisagem estudada, damos a esta 

proposta uma responsabilidade de pensar a pesquisa não só como um estudo de um espaço mas 

como um processo educativo. Isto porque a formação do ser humano nas sociedades 

contemporâneas passa também pela comunicação, em suas diversas intermediações, grupal, 

massiva e interpessoal (PERUZZO, 1998).  Porém, essa formação pode ser distorcida, já que os 

meios de comunicação oficiais retratam uma única cultura e história (LOPES,2009). 

                                                                                                                                          
econômica, social, política e cultural brasileira e, como produtos dessa dinâmica, estamos impregnados de alienação e 
de acomodação.” (PERUZZO,1998: 74) 
14 É preciso dizer que não se pretende com isso criar uma norma de como deve ser a pesquisa, mas explicitar algumas 
opções que foram adotadas. 
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Reconhecer-se produtor15 e não só espectador torna os moradores das periferias mais críticos 

quanto às representações midiáticas feitas sobre eles, tornam-se conscientes do processo em que 

se vive (de quem eu sirvo, e quais padrões reproduzo), quais as conexões que por vezes estão 

ocultas entre os fenômenos. Sendo este um direito: 

“(...)o direito e o poder de pensarem, produzirem e dirigirem os usos de seu 

saber a respeito de si próprias”. (BRANDÃO, 1999:10) 

Esse imaginário distorcido também reforça a produção desigual da cidade. Como, por exemplo, a 

representação das favelas no cinema16 atual brasileiro, que  como um “ventríloquo” naturaliza o 

“controle  do policiamento nas comunidades cariocas desconsiderando a complexidade social e 

política que caracteriza o funcionamento desses espaços “(CODATO, 2011). O mesmo pode ser 

visto com o que a mídia oficial apresenta sobre a implantação dos megaprojetos urbanísticos que, 

por serem “espetaculares”, pretendem justificar qualquer impacto social e ambiental sobre as 

paisagens implantadas, principalmente àquelas reconhecidas somente em sua  informalidade.  

Para finalizar esta fundamentação, gostaria de reforçar o potencial desta proposta de estudo da 

paisagem enquanto possibilidade de fusão de saberes. Entendo que para a universidade este tipo 

                                                 
15 O que é proposto não é a junção de pessoas para fazer produtos de comunicação, o que é proposto é a produção da 
comunicação tendo o processo como elemento essencial. Cabe ressaltar que a participação da população nesse 
processo não deve ser de forma “fabril” com divisão de tarefas, deve-se buscar que todos participem de tudo, criando 
uma atmosfera na qual a relação entre pesquisador  e morador se dê dentro de uma horizontalidade de poder, diluindo 
as fronteiras hierárquicas entre discípulos e tutores com a defesa dos valores máximos da democracia, sem saberes 
mais importantes, sem hierarquia de conhecimentos (TASSARA; ARDANS, 2005). 
16 De acordo com SALVI (2001), o cinema brasileiro, de formas diversas, procurou ao longo de sua história pensar 
sobre os acontecimentos sociais, políticos, culturais e econômicos do país, bem como apresentou as paisagens 
brasileiras. O cinema novo, e o cinema de retomada, apresentaram por vezes a riqueza paisagística e cultural associada 
à miséria, à resistência do povo e ao seu misticismo.No período do Cinema Novo deu-se destaque aos sertões e as 
favelas com características ainda rurais, e hoje, no Cinema de Retomada,  são as favelas adensadas e não mais de 
madeira, os espaços que reúnem as contradições do pais, por meio de aspectos físicos, imaginários e simbólicos. Isto 
porque a migração rural para os grandes centros, a exaustão dos mesmos e sua incapacidade de absorver boa parte 
dessa população em seu mercado de trabalho, a expansão das periferias autoconstruídas sobre as áreas de fragilidade 
ambiental, a violência, as situações de risco e a precaridade, bem como as lutas sociais, a cultura reterritorializada, as 
práticas criativas informais de produção do espaço e de objetos, além da força das relações sociais, são fenômenos que 
estão concentrados nos espaços da favelas. Porém, tem-se dado destaque atualmente aos aspectos negativos destes 
espaços, ao contrário de sua representação no Cinema Novo, quando era representada pela força e resistência de sua 
gente, lugar de ginga e de samba. A favela representada de forma pessimista (Cidade de Deus) , ou de forma otimista 
(Uma Onda no Ar), ou como uma história sem heróis e sem bandidos (Como Nascem os Anjos), entre outras 
interpretações  nos lembram que o cinema não existe para mostrar a realidade mas uma representação desta, e que, 
ao se falar de um espaço tão complexo quanto a favela, é preciso ir além da imparcialidade proposta pelos produtores 
em suas obras, é preciso questionar junto ao público que é representado, se ele se reconhece (CHERIATO, 2008). 
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de pesquisa permite o acesso a conhecimentos populares essenciais para entender as reais 

dinâmicas da paisagem e nelas reconhecer ou não processos mais estruturais, bem como, traz à 

tona entendimentos novos sobre a prática do ensino sobre estas paisagens, nos provocando 

enquanto pesquisadores a problematizar as ações da própria universidade. E, para a população, 

significa que passa não só a ter acesso ao conhecimento que é produzido sobre ela e seu meio, 

como também a produzir junto com pesquisadores este conhecimento, fortalecendo-a perante 

processos bruscos de transformações da paisagem, sobretudo através de grandes intervenções 

públicas.  

Assim, essa é mais do que uma proposta de estudo é um convite: 

“É um convite feito a várias vozes e segundo vários estilos, para que aprendamos 

também a não apenas pensar o outro através de nós mesmos – nossas práticas, 

nossas idéias, nossas posturas e teorias -, mas a nos pensarmos a nós mesmos 

através do outro.” (BRANDÃO, STRECK 2006:8) 

1.2 Metodologia 

Os estudos realizados no distrito fundamentam-se na proposição de entendimento das paisagens 

como experiências partilhadas e na metodologia da pesquisa-ação, por pressupor ao longo da 

pesquisa a existência comum, a comunicação e a produção recíproca, bem como o aprendizado 

com a experiência.  

A metodologia da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2002, FRANCO, 2007, ELLIOTT, 1994, TRIPP, 2005, 

BRANDÃO, 1986) foi adotada sob uma perspectiva existencial (BARBIER, 2007). 

Fundamentalmente, constitui-se como um modelo aberto de pesquisa-ação, que inclui seu 

caráter interventivo-crítico. Assim, as transformações na paisagem foram percebidas de forma 

sensível e cognitiva ao longo de uma imersão de campo nas comunidades. Sensível, na medida 

em que faculdades como intuição, criação e improvisação, são solicitadas no processo de 
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conhecimento. Cognitiva porque há todo um processo critico que se elabora sobre essas 

percepções e ações a partir do confronto com os fundamentos teóricos e procedimentos de 

pesquisa.  

As formas de produzir o conhecimento colaborativo entre comunidade e universidade foram 

elaboradas deste modo estando na paisagem, desvelando-a pela face interna, e ao mesmo 

tempo convidando seus sujeitos constituintes a distanciar-se do seu mundo vivido, 

problematizando-o e descodificando-o. 

Esse processo, que podemos chamar de “educação para a compreensão e transformação da 

paisagem”, partiu da organização de grupos e espaços que denominamos células de pesquisa. 

Sua premissa era a de que esses espaços tivessem uma postura dialógica para a compreensão da 

realidade. Para isso, as células deveriam estabelecer uma dinâmica de pesquisa com a 

universidade sim, mas também com movimentos sociais, culturais e ambientais locais e regionais, 

gerando uma sinergia de diversos conhecimentos e esforços. 

As células não foram pensadas como pólos fechados de produção de conhecimento e sim 

instrumentos articuladores de diversos espaços de produção de conhecimento e cultura, espaços 

de encontro e de fertilização de saberes. Também visaram irradiar estes conhecimentos, e buscar 

construir uma gestão integrada entre universidade e comunidade. 

É preciso dizer que a implantação das células sempre foi entendida na pesquisa como a principal 

etapa a ser concluída. Visava facilitar processos de conversação e colaboração entre 

pesquisadores e moradores. Entendemos que este espaço de pesquisa inserido na periferia 

permitiu um envolvimento maior com os moradores, já que simbolicamente possibilitou um 

vínculo maior. Além disso, havia uma questão prática: estar no distrito com equipamentos, espaço 

de reunião e com endereço, o que viabilizou uma série de estudos e debates com os moradores, 

alunos e pesquisadores externos convidados. 

No total, foram implantadas três células: a primeira é a Rádio Cantareira – (espaço para reflexão e 

difusão dos estudos a partir de mídias comunitárias, que foi organizado com os moradores e a 

Associação Canteira, entidade local que cedeu espaço e infra-estrutura para a implantação); a 
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segunda esta localizada no Jardim Paraná – (lugar de debate sobre questões de moradia, meio 

ambiente, e atendimento jurídico, que foi organizado em parceira com moradores e 

disponibilizado pela Comunidade São Pedro - Paróquia Sagrado Coração de Maria); e a terceira 

foi à criação coletiva Esquina da Memória – ( na qual ocorrem debates e produções de estudos de 

memória e cultura, todos organizados em parceria com moradores, movimentos sociais e 

culturais locais).  

As duas primeiras células do Núcleo de Estudos da Paisagem no distrito de Brasilândia, se deram 

em espaços já existentes reconhecidos pela população, escolha que facilitou a imersão em 

campo. Isso também permitiu, logo com a implantação, a participação nas práticas cotidianas 

destas organizações, como gravações de programas de rádio, entrevistas para o jornal local, 

organizações de reuniões e celebrações.  

Por serem reconhecidas pela população, essas organizações facilitaram a construção de uma rede 

de conhecimento articulado, sendo esta construção tão importante quanto o conhecimento 

resultante desta fusão. Estes estudos associaram, em diversos momentos, análises de processos 

mais amplos de produção da paisagem e das questões cotidianas, porém houve maior 

concentração de estudos sobre o universo local, por entender que no plano local a participação e 

as ações se dariam de forma mais efetiva. 

Foram utilizadas técnicas que se aproximam de procedimentos de cunho etnográfico, mas que 

não foram definidas a priori. As mesmas foram pensadas e organizadas com base nas 

necessidades que emergiram do campo17, o que garantiu um maior aprendizado. A causa disso é 

que o saber se deu pelo partilhar de consciências e experiências, e pelo constante reinventar 

procedimentos, adaptando-os muitas vezes.  Esta construção de procedimentos colaborativos foi 

                                                 
17 Premissas essa da própria pesquisa-ação. De acordo com Lewin 1946 apud FRANCO (2005), a pesquisa-ação deve 
partir de uma situação social concreta a modificar e, mais que isso, deve se inspirar constantemente nas 
transformações e nos elementos novos que surgem durante o processo e sob a influência da pesquisa.  
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um processo formativo muito rico e complexo, já que poderia ser redirecionado para pontos de 

análise não previstos a qualquer momento18
. 

Franco apresenta este processo da seguinte maneira: 

“A pesquisa-ação crítica considera a voz do sujeito, sua perspectiva, seu sentido, 

mas não apenas para registro e posterior interpretação do pesquisador, a voz do 

sujeito fará parte da tessitura da metodologia da investigação. Neste caso a 

metodologia não se faz através das etapas de um método, mas se organiza 

pelas situações relevantes que emergem do processo. Daí a ênfase no caráter 

formativo desta modalidade de pesquisa, pois o sujeito deve tomar consciência 

das transformações que vão  correndo em si próprio e no processo. É também 

por isto que tal metodologia assume o caráter emancipatório, pois mediante a 

participação consciente, os sujeitos da pesquisa passam a ter oportunidade de se 

libertar de mitos e preconceitos que organizam suas defesas à mudança e 

reorganizam a sua autoconcepção de sujeitos históricos.” (PIMENTA 2005, apud 

FRANCO 2005:535) 

As técnicas utilizadas foram: as derivas na paisagem
19

 – como um primeiro contato com o campo 

feito através de registros em vídeo, fotografias, e rodas de conversa; estudos de memória - 

colhendo narrativas de vida e as discutindo em rodas de memória e grupos de estudo locais, 

organizando exposições sobre o tema e programas de rádio; estudos de percepção – com 

elaboração de mapas mentais, desenhos de percepção, oficinas de vídeo e fotografia com 

moradores e produção de documentários; estudos de organização e expressão (mobilizações e 

vivencias) promovendo a mobilização da população e a discussão do meio em parceria com 

                                                 
18 Ë preciso dizer que não escolher modelos tradicionais de pesquisa não significa negar práticas consagradas, mas ter 
a liberdade de rever tradições de pesquisa e quando necessário reafirmá-las. O rigor científico está na coerência 
epistemológica e não no cumprimento de um ritual de ações (FRANCO, 2005:498). A teoria, assim, está na pesquisa 
como um recurso para reflexão e desenvolvimento da pesquisa e da prática, não como modelos a serem adotados 
(ELLIOTT, 1994, apud TRIPP, 2005). 
19 As derivas  nesta pesquisa, são entendidas como “passeios” pelo campo. Um passeio atento, em que o pesquisador 
não vai fazê-lo para confirmar uma problemática pensada teoricamente, e sim, com base nos entendimentos pré-
existentes mas não determinantes. Ele parte de conversações, de caminhadas de se aproximar dessa atmosfera social, 
compreendendo seus dramas, suas tensões e suas forças.  
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grupos de arte (literatura, teatro, vídeo, música)20 e organizações sociais, científicas e de direitos, 

análises coletivas de pesquisas acadêmicas e relatórios sobre a paisagem. Em meio a todos esses 

procedimentos qualitativos, também foram utilizadas entrevistas abertas e semi-estruturadas para 

completar as análises. 

Mas, em meio a todos esses procedimentos, existiu uma postura indispensável à proposta da 

pesquisa, conceituada por Barbier (2007: 93) como “escuta sensível”. Seria um “escutar/ver” onde 

o pesquisador deve saber sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro para 

compreender as atitudes os comportamentos, o sistema de idéias, valores, símbolos e de mitos.  

“A escuta sensível afirma a coerência do pesquisador. Este comunica suas 

emoções, seu imaginário, suas perguntas, seus sentimentos profundos. Ele está  

presente, quer dizer, consistente. Ele pode não mais aceitar trabalhar com um 

grupo, se algumas condições se chocarem com seu núcleo central de valores, 

sua filosofia de vida”. (BARBIER, 2007:94). 

A partir desta postura de compreender para depois interpretar a realidade, em que o pesquisador 

se coloca em uma presença mediativa21, a cada análise o conhecimento produzido foi irradiado 

para a população, já que desde o principio entendeu-se que a difusão dos estudos eram tão 

importante quanto sua produção. Esta demanda fez com que procedimentos de comunicação 

comunitária também fossem utilizados, assim foi possível fazer novas análises com a produção de 

documentários, cartilhas, produção de programas de rádio FM e Rádio Poste, além de exposições 

e seminários. Após a produção das mídias, a divulgação dos estudos foi feita por sites, blog, 

jornais e rádio comunitária. Isto garantiu o acesso e circulação das informações, bem como, 

colaborou com a integração contínua de novos sujeitos/pesquisadores no processo de pesquisa. 

                                                 
20 A cultura foi entendida como um instrumento de participação. Ela “é a marca do homem sobre a terra, 
principalmente na região simbólica, como capacidade de se criar e desdobrar em suas potencialidades próprias e como 
capacidade de interagir com as circunstâncias externas dadas. Nisto está precisamente sua característica política, 
entendida como capacidade de fazer a história (CANCLINI, 1983; MOISÉS, 1982; ORTIZ, 1986; RODRIGUES, 1981; 
BRANDÃO, 1986 apud DEMO, 2009:55). 
21 Para Barbier(2007), isso significa a plena consciência, de estar no aqui e agora, no menor gesto, na menor atividade 
da vida cotidiana. 
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“(...)a produção da comunicação deve ser considerada como direito humano a 

ser exercido por todas as pessoas, bem como as tecnologias e linguagens 

midiáticas serem utilizadas como instrumentos que possibilitam aos envolvidos 

no processo de criação reconhecer-se nas próprias palavras e imagens que 

produzem. No exercício de envolvimento consigo e com o outro nasce a 

possibilidade de re-significarem suas histórias pessoais e coletivas.” (LOPES, 2009) 

Os temas levantados para análise nos núcleos resultaram da junção de temas que foram 

propostos pelos moradores como injustiça ambiental, expansão urbana sobre a Serra da 

Cantareira, e temas de continuidade da pesquisa de mestrado desenvolvida de 2004 a 2007 como 

memória.  E para o desenvolvimento das pesquisas foram delimitados três campos de observação 

e ação, escolhidos de acordo com os temas a serem estudados.  
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Imagem com a localização dos campos de observação com base em regiões determinadas em 

estudos de expansão urbana detalhados no anexo 2.  

 

 

 

 
 
Fonte: Corte Base, Silva 2002 
Organização e mapeamento das informações Cecilia 2007, 2011 
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CAMPO 01 – Complexo de Favelas, Loteamentos Clandestinos e Irregulares na Serra da 

Cantareira 

Este é o primeiro e principal campo de estudo desta pesquisa. Nele são desenvolvidos os estudos 

sobre “Expansão Urbana sobre a Serra da Cantareira” e compreende as seguintes comunidades: 

Ordem e Progresso, Fazendinha, Jardim Paraná, Vila Esperança e Tribo.  

A análise inicial destas comunidades feita junto com os pesquisadores sociais22, apontou para um 

processo rápido de ocupação que gerou inúmeras áreas de risco geotécnico. Estas áreas estariam 

sendo ocupadas por moradores do distrito e de outras regiões da cidade devido à valorização 

imobiliária deste tecido urbano com a implantação e obras públicas e infra-estrutura. Outros 

ocupantes seriam, também, os moradores removidos por obras públicas no próprio distrito e em 

distritos vizinhos, que com a indenização estariam comprando lotes irregulares na Serra. Estes 

estudos ganharam maior importância com a possível implantação do Trecho Norte do Rodoanel 

Mário Covas junto a essas comunidades, bem como pela falta de informações desta população 

potencialmente atingida sobre este projeto e seus impactos.  

Este diagnóstico foi a base para nossa inserção no campo de estudo e foi feito a partir da 

aplicação de procedimentos de pesquisa qualitativa como narrativas de vida, grupos focais, 

derivas na paisagem, estudos de percepção, levantamento de dados e análise documental. Assim, 

com estas informações foram feitos contatos com as lideranças das comunidades estudadas e a 

partir da inserção nesses campos foram planejadas e realizadas uma série de ações com os 

moradores.   

Relato do processo de inserção no campo de estudo 1  

                                                 
22 Estamos chamando aqui por Pesquisadores Sociais os moradores que colaboraram com a pesquisa integrado as 

células avançadas do NEP. 
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Até o mês de Setembro de 2010 o grupo inicial de pesquisadores sociais tinha somente a 

informação de que o novo traçado do Trecho Norte do Rodoanel Mpassaria pelo distrito. Não 

havia mapas, nem um traçado final para identificarmos os bairros atingidos e números de 

remoções. Sabíamos somente, baseados em informações do CID (Centro de Informações da 

DERSA), que o Governo do Estado de São Paulo tinha interesse em agilizar a entrega dos Estudos 

de Impacto Ambiental pela consultoria ambiental responsável – JGP Consultoria e Participações 

Ltda, o que permitiria a realização de audiências públicas ainda em 2010.  

Com poucas informações, o Jardim Paraná, que é a principal comunidade atingida, só começou a 

participar das discussões em Outubro de 2010, logo após a apresentação do traçado pela DERSA 

no final do mês de Setembro. Houve uma resistência inicial à discussão do projeto na 

comunidade, talvez pelo enfraquecimento de muitos movimentos sociais locais e pela descrença 

de que este projeto seria implantado, já que muitos moradores ouvem falar do projeto há mais de 

10 anos e nada se concretizava. Além disso, irregularidades envolvendo antigas lideranças locais e 

remoções de casas no loteamento fortaleciam um sentimento inicial de desconfiança.  

Foram vários os contatos, porém só conseguimos organizar as primeiras reuniões faltando 

somente 45 dias para o início das audiências públicas chamadas pelo CONSEMA. Essa 

mobilização só foi possível porque começamos uma ação no loteamento de informar a 

população sobre o projeto. As informações foram organizadas através de cartazes com um 

resumo do projeto, fotos da implantação, programas de Rádio (Rádio Cantareira), e artigos para o 

Jornal local Cantareira. O objetivo era discutir as implicações da implantação deste projeto e 

fortalecê-los, bem como articulá-los com outros movimentos sociais que questionavam a obra 

cidade.  

A primeira reunião na comunidade foi organizada pelo Pastor Tairton, que divulgou a reunião aos 

moradores e a importância de todos participarem dessa discussão como forma de garantir seus 

direitos. Mesmo divulgando, ninguém apareceu na reunião. 
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Neste dia, conheci um outro Jardim 

Paraná, sem associação de moradores, 

sem pessoas mobilizadas, muito 

diferente do loteamento que conheci 

em 2003 por intermédio da trajetória 

das lutas da população, para 

conquistar água, luz, escola, endereço; 

e que agora estava apático. 

Realizamos novamente uma outra 

reunião em novembro de 2010. Esta 

foi organizada pelo Pastor Tairton e 

agora também pela moradora Duilia. Nessa reunião, que foi amplamente divulgada, tivemos a 

presença de um grande número de moradores. Apresentamos o projeto, os impactos e as 

medidas mitigadoras dos impactos apresentas pela DERSA, passamos também um abaixo 

assinado para cancelamento das audiências públicas (articulando a população com outros 

movimentos da região Norte de São Paulo) e divulgamos passeatas que iriam acontecer na 

cidade contra o projeto. 

 

 

 

Este trabalho era necessário porque, até final de outubro, a DERSA 

só havia disponibilizado o mapeamento das áreas afetadas pela 

obra na internet, e ainda assim as informações estavam distribuídas 

em 11 volumes extensos do Estudo de Impacto Ambiental. A 

população não tinha acesso a essas informações, não existe rede 

internet no Jardim Paraná. Além disso, as informações que saíam na 

mídia oficial não especificavam exatamente os loteamentos afetados. Somente no final de 

Primeira imagem da reunião em 
que não apareceu nenhum 
morador, e imagem abaixo da 
segunda reunião com grande 
número de moradores.  

 

 

Diário de Campo, Outubro de 2010 

“A reunião foi organizada na igreja, localizada na Rua 

Catanduva, uma das ruas que irá desaparecer com a 

implantação da obra, mas o tempo todo ficou vazia. Por 

algum tempo, ficamos na escadaria da igreja, esperando 

em meio aquele silêncio alguém aparecer. O pastor então, 

pegou um microfone colocou uma caixa de som na rua e 

disse para chamarmos a população. E ali ficamos, em meio 

ao silêncio da rua por uma hora, falando no microfone 

para população que estava dentro de suas casas.”  
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novembro de 2010, pouco antes das audiências, a DERSA passa a informar a população também 

através de Postos de Atendimento nas subprefeituras, porém, divulga o funcionamento destes 

postos também apenas pela internet. 

Após informar a população sobre o projeto, juntamente com moradores da comunidade 

mobilizamos a população do Jardim Paraná para compor a extensa rede que já havia se formado 

na cidade para discutir o projeto. Quatro desses moradores foram protagonistas desse processo: 

Duilia, Sonia, Tairton e Severino. 

A partir desse momento as reunião se tornaram comuns, ocorrendo toda semana junto a um 

grupo de moradores na casa de Duilia. Era discutido o que saiu na imprensa, o que foi divulgado 

pela DERSA, as possíveis ações jurídicas, as estratégias de mobilização e informação da 

população, os conflitos gerados com a divulgação da implantação da obra, bem como as disputas 

de poder e as ações de cooptação de líderes que passaram a fazer parte do cotidiano do grupo.  

Com o grupo formado foram realizadas diversas discussões sobre os impactos do projeto, 

participamos das Audiências Públicas e de diversas reuniões na cidade (Defensoria Pública de São 

Paulo, Dersa, Casa da Biosfera, Assembléia Legislativa, Câmara Municipal). Foram produzidos 

relatórios
23

 com base nos questionamentos da população, também foram organizadas entrevistas 

e reportagens, e informativos em meios de comunicação comunitária e oficiais (programas de 

rádio comunitária, rádio poste, informativos, documentários, panfletos, palestras na comunidade e 

fora da comunidade). O processo de organização das informações para mídias comunitárias bem 

como para mídias oficiais foi um momento rico de reflexão sobre as representações feitas sobre a 

comunidade principalmente na mídia oficial, que só passou a apresentar reportagens sobre a 

obra do Rodoanel Trecho Norte após a realização das Audiências Públicas. Até então somente os 

meios de comunicação comunitária se posicionavam contra o projeto, apresentando debates e 

informando a população acerca dos reais impactos sociais e ambientais desta obra. Além disso, 

                                                 
23 A partir destes estudos, foram feitas recomendações para implantação da obra que fizeram parte do relatório da 
Casa da Biosfera  - Instituto Florestal. Também fizemos estudos baseados nas discussões com moradores, técnicos, 
movimentos de moradia, e Casa da Biosfera e advogados, e protocolamos nas Audiências Públicas chamadas pelo 
Consema, e na Câmara Municipal. 
  

Fontes: Sandra Regina e 
Cecilia Machado, 2010 
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poucas vezes a mídia oficial abriu espaço para a população atingida falar, e mesmo assim, quando 

houve esse espaço, ele foi por vezes distorcido.  

Imagens de algumas das reportagens. Primeira imagem do Jornal O Estado de São Paulo, segunda do 
site Uol Notícias e terceira do programa da TV Globo SPTV.  

  

Além da comunicação foram organizadas reuniões e seminários com convidados externos à 

comunidade (representantes de movimentos sociais, religiosos, OAB, Escritório Modelo da PUC, 

Movimento de Moradia de São Paulo). Isso permitiu ao longo do trabalho, fortalecer pontes entre 

a comunidade e outros movimentos contrários à obra e às remoções em São Paulo.  

Com o tempo, foi formada uma comissão de moradores, que tinha como principais 

questionamentos a imposição do projeto, as reais necessidades da obra, a falta de informações 

sobre o traçado, as remoções de moradias e as ações mitigadoras dos impactos. A comissão por 

muitos meses foi organizada por Duilia, Sonia, Tairton e Severino e somente como participantes 

externos eu e Dr. Getúlio (advogado da entidade - ADM).  

Com a minha inserção em outras redes que discutem os impactos da obra do Rodoanel, outras 

pessoas passaram a contribuir diretamente com a comissão de moradores, sendo estes: Dra. 

Maria Cristina (OAB Santana), Hugo e Guilherme  (Assembléia Popular), Renata e Delana 

(Escritório Modelo da PUC), Regicida (Espaço Cultural do Morro) e José Carlos, Mitiko e Thais 

(pesquisadores sociais inicialmente do Campo de Observação 3 como veremos).  

Essa abertura para articulação com novos atores favoreceu a inserção de novos protagonistas na 

organização das ações na comunidade. Assim, o desafio do campo neste momento, além de 

contribuir com a mobilização e o processo de informação sobre o projeto do Rodoanel, era o de 
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fortalecer a comissão de moradores com parceiros da pesquisa anteriores ao processo de 

inserção no Jardim Paraná.   

Os representantes da organização Assembléia Popular se inseriram primeiro no Jardim Paraná a 

meu convite para fazermos estudos de memória, porém, por trabalharem com mobilização e 

comunicação popular, passaram rapidamente a produzir material informativo de rádio e 

impressos sobre o direito à moradia e a respeito dos impactos do Rodoanel.  

A integrante da Comissão de Meio Ambiente da OAB, Dra. Maria Cristina Greco24, após o convite 

para participação de um seminário sobre o projeto no loteamento, organizou junto à comissão de 

moradores uma representação jurídica questionando o atendimento habitacional descrito no 

Estudo de Impacto Ambiental da obra.  

Também foi convidado o Escritório Modelo da PUC, no qual havia feito contato para a produção 

de programas de rádio sobre direito à moradia, e que passou a dar atendimento jurídico e social 

às famílias do loteamento, dando entrada inclusive em ações de usucapião.  

Em meio a tantas ações de fortalecimento da população e articulação (passeatas, abaixo-

assinados, programas de comunicação, ações jurídicas entre outros), podemos dizer que um dos 

principais momentos desse processo de mobilização conjunta com a comunidade foi o Ato 

Contra Remoções em São Paulo, realizado no dia 20 de setembro de 2011. Ele foi importante 

porque alguns integrantes da comissão participaram das reuniões de organização do ato com 

moradores de outras regiões da cidade de São Paulo que também sofrem com as remoções. Essa 

articulação ocorreu com importantes movimentos sociais como a União dos Movimentos de 

Moradia, Movimento de Defesa do Favelado, Central de Movimentos Populares, Comitê Popular 

da Copa, Comitê Copa Pra Quem, Movimento Nossa Itaquera.  

Hoje, as ações de atendimento jurídico permanecem no bairro, a comissão de moradores se 

articula diretamente com a OAB e com Escritório Modelo da PUC, e realiza reuniões com outras 

organizações e comunidades que ainda não têm apoio jurídico, para serem informadas sobre os 

                                                 
24 A Dra. Maria Cristina Greco, é uma pessoas que atua como referência no processo de mobilização contra o Rodoanel 
Trecho Norte. Ela fez uma série de representações, além de reuniões esclarecedoras para muitas comunidades 
atingidas, não só a do Jardim Paraná.  
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impactos do projeto. Assim, essa comissão de moradores tem uma mediação com o Estado feita 

de forma organizada com advogados e pesquisadores, que se colocam não como representantes 

dos mesmos, mas como parceiros que se fortalecem mutuamente. Isso é de extrema importância,  

principalmente porque ainda há muito o que fazer existindo ainda muitos moradores 

desinformados, que acham que irão receber grandes indenizações, bem como “máfias” que 

lucram com todo esse processo de remoção (detalhado nos capítulos 3 e 4). 
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Imagem: Concentração do Ato 
Contra Remoções e Despejos 
em São Paulo. 
Foto: Cecilia Machado 2011 
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Resumo de todas as ações realizadas neste campo 

1. Foram feitos inicialmente estudos colaborativos sobre o Estudo de Impacto Ambiental da Obra 

do Rodoanel com a população potencialmente atingida, que no inicio dos estudos estava 

desmobilizada. A partir dos trabalhos, ela se apropriou das informações do EIA, promoveu 

discussões na comunidade, inseriu-se nas redes sociais para debater este projeto na escala 

regional, da cidade e da RMSP. Essa comunidade participou das audiências públicas com 

autonomia, discutindo com representantes da DERSA questões técnicas do projeto, e dos 

programas de remoção propostos. A partir deste envolvimento, foi criada uma Comissão de 

Moradores do Jardim Paraná para discutir os impactos do projeto e, passou a organizar suas 

ações com autonomia da célula local do NEP. Essa comissão participou de fóruns de debate do 

projeto e visitou outras comunidades em outros distritos que podem ser atingidas para contribuir 

com a democratização do conhecimento sobre os impactos da obra.  

2. Foram produzidos de forma colaborativa diversos vídeos para fortalecer a visão crítica sobre a 

paisagem e suas transformações, para discutir as formas de representação desse processo na 

mídia, bem como também para denunciar a problemática da paisagem. Assim, foram elaborados 

quatro documentários com o coletivo de arte Espaço Cultural do Morro: “O sentido da Moradia”, 

que retrata as diversas formas de apropriação da casa no distrito dando ênfase a situação de 

provisoriedade de parte da população do Jardim Paraná; “Narradores do Jardim Paraná”, que 

apresenta o olhar de crianças sobre a paisagem e suas possíveis transformações com a chegada 

do Rodoanel (documentário filmado pelas crianças da comunidade São Pedro); “Vozes”, que 

mostra os bastidores de algumas mobilizações feitas em parceria com movimentos sociais da 

cidade de São Paulo; e o documentário “Segundos de Destruição”, sobre os incêndios constantes 

nas comunidades da Serra da Cantareira. Foi elaborado também um outro documentário “A 

margem do Cinema”, elaborado por alunos da FAU USP da disciplina AUP 0665 Arte e Projeto da 

Paisagem, este retrata os conflitos de se morar na Serra bem como o cotidiano dos moradores.  
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3. Organização do Debate Cinema e Periferia25: Arte, Cultura e Cidade realizado na FAUUSP em 

2010. O evento contou com a participação de moradores, produtores locais, diretor de cinema, 

coletivos de arte, pesquisadores do tema Cinema e Periferia e alunos da FAUUSP da disciplina 

AUP 0665 Arte e Projeto da Paisagem. Estes alunos participaram também de uma série de 

percursos pelo distrito, bem como de discussões sobre a problemática local, leituras programadas 

de Paulo Freire e debate sobre diversos filmes que retratam as periferias. 

4. Elaboração de programas de rádio para a rádio comunitária Cantareira, com temas de Moradia 

e Meio Ambiente, para divulgar os impactos da expansão urbana irregular sobre a Serra da 

Cantareira e do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas, e de programas para rádio poste feitos 

em parceria com a organização Assembléia Popular e Rádio Cantareira. Também foram feitas 

divulgação dos estudos através da elaboração de panfletos. 

5. Difusão dos estudos: foram feitos artigos sobre os diagnósticos socioambientais realizados para 

meios de comunicação oficiais e comunitários. Foram feitas denúncias dos principais conflitos da 

paisagem, através do site da pesquisa Chão (www.espiral.net.br), do blog Diário de Campo 

(arquiteturanafavela.blogspot.com), do Jornal Cantareira e Radio Cantareira, TV Globo (SPTV 2º 

Edição), Uol Notíticias, Jornal O Estado de São Paulo, site Carlos Neder (www.carlosneder.com.br) , 

site Ong Recanta (www.recanta.org.br), Revista Missões e Caros Amigos e em discursos feitos por 

parlamentares na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo. 

6. Elaboração de estudos sobre o EIA do Trecho Norte do Rodoanel sobre os impactos no meio 

antrópico, com recomendações para minimizar os impactos da obra. Estes estudos fizeram parte 

de um parecer Técnico do Grupo de Trabalho da Casa da Biosfera – Instituto Florestal, e 

posteriormente também foram usados em relatórios para o BID elaborado por pesquisadores 

para denunciar as irregularidades do projeto, bem como também foram protocolados nas 

audiências públicas com a DERSA. Como fonte destes estudos foram realizadas discussões com a 

                                                 
25 Este debate compõe uma série de ações que integraram o Projeto de Extensão e Cultura À Margem do Cinema: 
Vidas imaginadas na Brasilândia e a disciplina AUP-0665 ARTE E PROJETO DA PAISAGEM segundo o procedimento 
adotado no NEP de integrar ações educativas e culturais com os campos de pesquisa em andamentos. 
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população sobre o EIA, entrevistas com representantes do movimento de moradia de São Paulo, 

entidades ambientais e parlamentares. 

7. Organização colaborativa de uma série de debates e quatro grandes seminários na área 

atingida para discutir o impacto de obras públicas sobre o cotidiano dos moradores, possíveis 

remoções, e seus direitos. Contaram com a presença líderes locais e de outras comunidades que 

enfrentam as mesmas questões urbanas e ambientais, representantes religiosos, e de movimentos 

de moradia, advogados e pesquisadores urbanos e ambientais. 

8. Fortalecimento das ações de movimentos sociais locais e articulação com movimentos sociais 

da cidade. Por intermédio da organização colaborativa de uma série de mobilizações (Bandeiras 

Pretas, Ato Contra Remoções em São Paulo, SOS Cantareira )
26

, abaixo assinados, ações realizadas 

no distrito de Brasilândia, na região Norte e na cidade de São Paulo. As ações tinham como 

objetivo fortalecer o processo de mobilização e questionamento do projeto, e foi fundamental 

para compreender as disputas de poder e o refluxo atual de movimentos sociais.  

9. Articulação Jurídica com a Comissão de Meio Ambiente da OAB, que resultou na elaboração de 

uma representação pública do Jardim Paraná acerca do convênio da CDHU e DERSA, 

questionando alguns itens do Programa de Remoção e Reassentamento proposto pela DERSA no 

EIA. Este documento foi protocolado no Ministério Público, como forma de garantir o acesso à 

moradia digna após o processo de remoção.  

10. Articulação com a Defensoria Pública de São Paulo – Núcleo de Habitação e com o Escritório 

Modelo da PUC, que passou a dar atendimento jurídico e social, à população do Jardim Paraná, 

sendo aberto processo de usucapião para alguns moradores. 

                                                 
26 A mobilização SOS Cantareira foi organizada pela ONG Recanta e por diversas outras entidades ambientais da 
Região Norte e realizada em novembro de 2010, participamos manifestação da sua divulgação. Já a mobilização do Ato 
Contra Despejos e Remoções realizada em agosto de 2011 participamos junto com movimentos de moradia da cidade 
de São Paulo da organização do ato. A manifestação Bandeiras Pretas, foi uma manifestação no Jardim Paraná na rua 
Catanduvas em 2011, seu objetivo era identificar o número de pessoas contra o projeto. Isto porque tínhamos acesso 
nas reuniões sempre aos mesmos grupos de moradores que se mostravam contrários a obra, porém uma outra parcela 
da população nunca era ouvida. Com essa manifestação percorremos todas as vielas e ruas da área diretamente 
afetada pelo projeto e pudemos ouvir muito mais moradores. A mobilização consistia em colocar um pano preto na 
porta de sua casa se o morador fosse contrario a obra do Rodoanel.  
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Primeira apresentação do projeto do Trecho Norte do 
Rodoanel na Casa dos Advogados em Setembro de 

2010. Foto: ZN na Linha 

Primeiro abaixo assinado 
realizado na Comunidade 

JardimParaná, para o 
cancelamento das Audiências 

Públicas agendadas pelo 
CONSEMA 

Foto: Cecilia Machado, 2010 

Reunião no Distrito  
Foto: Sandra Regina, 2010 

Gravação do documentário  feito pelos 
alunos da disciplina da FAU Aup 0665. 

Foto: Cecilia Machado 2010 

 
Foto: Sandra Regina, 2010 

Reunião no Distrito  
Foto: Sandra Regina, 2010 

Audiência Pública – Câmara Municipal de São 
Paulo 

Foto: Cecilia Machado 2011 

 
Foto: Sandra Regina, 2010 

Passeata no Horto Florestal 
Foto: Cecilia Machado, 2010 
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CAMPO 02 – Risco Ambiental da pré-Serra da Cantareira 

Neste campo, foram desenvolvidos estudos sobre “Injustiça Ambiental” no período de seis meses, 

envolvendo duas comunidades, Elisa Maria e Cidade Alta, localizadas ao lado do Aterro de 

Resíduos Industriais Itaberaba. 

Este tema foi escolhido junto aos pesquisadores sociais, devido ao fato de o Aterro ser apontado 

como um dos principais problemas ambientais do distrito. Este local recebia diariamente cerca de 

400 caminhões de entulho, o que gerou um grande volume de resíduos ao lado de muitas casas. 

Além do risco de deslizamento, também foram apontadas denúncias sobre um garimpo na área 

de alto risco, e sobre o despejo irregular de lixo hospitalar. 

Para o diagnóstico inicial, foram feitos estudos nas comunidades do entorno ao aterro para 

compreender quais eram os conflitos de uso que se estabeleciam com a presença de um grande 

deste espaço em uma área residencial. O diagnóstico aprofundado sobre a situação se deu 

através de derivas, entrevistas, levantamento documental e fotográfico, visita monitorada ao 

aterro, e contou com a participação de pesquisadores externos e pesquisadores sociais. Nestes 

estudos, foi observado diferentes formas de interpretação do aterro pelos moradores do entorno, 

desde o questionamento até a valorização do mesmo como fonte de renda
27

. 

Com essas diferentes interpretações, foi difícil organizar a população diretamente afetada para 

pensar em ações que reduzissem este conflito de uso. Além disso, no início de 2011 foi encerrada 

a licença de funcionamento do aterro, o mesmo aguarda a avaliação do processo de prorrogação 

de funcionamento que atualmente é avaliado pela Cetesb Santana.  

Resumo de todas as ações realizadas neste campo 

                                                 
27 Estes estudos estão detalhados no capítulo 4, no item Morar sobre o lixo e do lixo: favela Cidade Alta.  
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1- Foram realizados debates na célula Rádio Cantareira para organização das ações e 

levantamento de estudos, junto aos pesquisadores sociais. Integraram este grupo, moradores do 

distrito da região consolidada do distrito e moradores das áreas diretamente afetadas. 

2- Visita monitorada com os pesquisadores sociais ao aterro, com o apoio de uma pesquisadora 

externa convidada especialista em aterros industriais, a engenheira ambiental e Profa. Dra. 

Mariana de Melo Rocha – (UNIABC). 

3- Elaboração de um documentário com as denúncias de moradores do entorno do aterro. Este 

vídeo denominado “Enquanto a cidade cresce” foi realizado em parceria com o Projeto de 

Extensão “À Margem do Cinema” e do Espaço Cultural do Morro.  

4- Elaboração colaborativa de um diagnóstico dos impactos do Aterro na paisagem local e no 

cotidiano dos moradores, como também desta valorização deste paisagem que é usada por 

diversos atores (população local, donos de aterro clandestino e poder público) como lugar de 

descarte de lixo e entulho. Material divulgado na imprensa local: Rádio Cantareira, Site Cantareira 

(www.radiocantareira.

org), Site da Pesquisa 

e Blog Diário de 

Campo.  

Imagem de um aterro 
clandestino de 

entulho na Serra da 
Cantareira. Segundo o 

Jornal Cantareira, os 
aterros clandestinos 

no distrito funcionam 
a mais de 20 anos.  
Foto: André Manfrim, 

2010   
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Imagem do grupo inicial dos 
estudos de campo no Aterro 
Itaberaba. Foto: Rafael 2010 

Imagem da visita ao Aterro 
Itaberaba. Foto: João Carlos, 
2010 

Imagem da visita as comunidades que 
ficam abaixo do aterro. Foto: João 
Carlos, 2010 

Imagem da visita as comunidades que 
ficam abaixo do aterro. Foto: João 
Carlos, 2010 

Entrevista  
com técnicos do Aterro. Foto: João 

Carlos, 2010 

Levantamento fotográfico dos tipos 
de resíduos encontrados no Aterro. 
Foto: João Carlos, 2010 

Imagem da entrevista com um 
garimpeiro. Foto: João Carlos, 2010 

Imagem da visita ao Aterro 
Itaberaba. Foto: João Carlos, 

2010 
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CAMPO 03 – Estudo de Memória Região Consolidada do Distrito 

Neste campo, foram desenvolvidos estudos sobre Memória, e envolveram as vilas Itaberaba e 

Serralheiro (os primeiros bairros do distrito), e as comunidades Guariroba e Icaraí (as primeiras 

favelas do distrito). Foram feitos estudos sobre a evolução da moradia no distrito e os vínculos 

dos moradores com suas casas e sobre os movimentos sociais e a igreja nas décadas de 1970 e 

1980.  

Este tema, diferente dos outros que emergiam de problemáticas locais, foi proposto à 

comunidade por seu potencial de fortalecimento ligado a história da população do distrito. Para o 

seu desenvolvimento foram realizados estudos de campo para identificar grupos para entrevistas, 

e posteriormente foram colhidas narrativas orais em áudio e vídeo, além da análise documental 

do jornal local Cantareira sobre as manifestações sociais ocorridas no distrito. 

Estes estudos dão continuidade aos já realizados no mestrado, porém, nesta nova aproximação 

houve a colaboração de novos atores como Ponto de Memória da Brasilândia, Associação 

Cantareira, Espaço Cultural do Morro, e pesquisadores sociais.  

A Associação Cantareira colaborou com o apoio à infra-estrutura para gravação de programas de 

rádio e disponibilizando espaço para debate. O Espaço Cultural do Morro contribuiu com o 

registro destas narrativas de vida bem como de sua difusão pela internet. Os pesquisadores 

sociais José Carlos e Mitiko, se apropriaram do tema de forma a desenvolver seus próprios 

estudos sobre a memória local, tendo como foco a Comunidade Negra na Brasilândia (José 

Carlos) e Memória dos Japoneses no distrito, e das Mulheres da Rua Virajuba (Mitiko). Estes 

pesquisadores sociais passaram inclusive a frequentar o Núcleo de Estudos da Paisagem da 

FAUUSP e disciplinas na universidade, que contribuíam com o desenvolvimento de suas pesquisas. 

O Ponto de Memória, que é um projeto federal do Ministério da Justiça e do Ministério da 

Cultura, tem por concepção “reconstruir a memória social e coletiva de comunidades, a partir do 

cidadão, de suas origens, suas histórias e seus valores”  por ser um projeto com um orçamento de 

R$3,5milhões. Entretanto, o campo político mobilizado em sua constituição favoreceu uma série 
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de conflitos internos com representantes de parlamentares que participavam de seu grupo gestor. 

Assim, a parceria inicial entre esta pesquisa e o projeto Ponto de Memória foi reduzida a uma 

exposição organizada de forma colaborativa.  

Muitos relatos e levantamentos fotográficos podiam ser acessados pelos moradores do distrito 

por meio do site da pesquisa. No entanto, o grupo de pesquisadores sociais envolvidos na 

pesquisa de campo entendeu que esse era limitado, já que muitos não possuíam internet. Assim, 

foi criada a célula denominado Esquina da Memória, não só para manter esse acervo aberto para 

consulta para população, mas também, como ocorre hoje, como espaço de produção cultural, 

atualmente gerido pelo grupo envolvido na pesquisa (processo detalhado no capítulo 6). 

Resumo de todas as ações realizadas neste campo 

1- Realização de “Rodas de memória” no distrito, com o objetivo de fortalecer os estudos sobre 

as formas de apropriação da paisagem e vínculo. 

2-Organização de exposição sobre os estudos de memória realizados no distrito em uma escola 

pública local, sendo este evento o único resultado da parceria com o Ponto de memória da 

Brasilândia. 

3-Criação da célula “Esquina da Memória”, espaço de produção de pesquisa em torno da 

memória e das manifestações culturais, em que está localizado o acervo público sobre memória 

local, com estudos da USP e de moradores, sendo este acervo também disponibilizado pelo site 

da pesquisa. Esta célula se transformou, ao longo da pesquisa, em um coletivo de cultura 

independente que promove atualmente sua autogestão.  

4-Produção colaborativa de documentários pelo coletivo “Esquina da Memória”, sendo estes: 

Rodas de Memória 1 – Brasilândias e Rodas de Memória 2 – Mulheres da Virajuba.  

5-Produção de livretos e folders com os estudos de memória, disponíveis para consulta e 

distribuição da população.  
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6-Inserção de alguns pesquisadores sociais em disciplinas e grupos de discussão coordenados 

pelo Prof. Euler Sandeville Jr. Sendo este o único campo que estabeleceu esse fluxo de saberes 

diretamente entre uma dimensão mais institucional da universidade na comunidade. 

7-Elaboração de material didático para as escolas tendo como base os estudos colaborativos de 

memória e expansão urbana realizados pela pesquisa. Disponibilizado em CD para professores de 

escolas locais e pelo site da pesquisa. 

8-Elaboração de uma série de ações culturais no espaço “Esquina da Memória”, a saber: Arrastão 

Cultural, Show de Rap e Bazar. Participam destas ações moradores, grupos de literatura, grafite, 

cinema e música. 

Imagem da Esquina da memória, 2011.  

Foto: Avelino Regicida. 
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Apresentação do acervo da pesquisa na Escola 
Estadual Luiza Salete. Exposição feita em 

parceria com o Ponto de Memória da 
Brasilândia.  Foto: Cecilia Machado, 2011 

Levantamento fotográfico de antigas 
edificações do distrito. Trabalho realizado em 

parceria com o pesquisador social Élcio (in 
memoriam)  Foto: Cecilia Machado, 2011 

Gravação das narrativas de vida pelo coletivo 
Espaço Cultural do Morro. Foto: Cecilia Machado, 

2011 

Apresentação dos estudos à moradores do 
distrito.  Foto: Cecilia Machado, 2011 
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1.3 Redes formadas 

Os primeiros participantes desta pesquisa foram pessoas e instituições com que estabeleci intenso 

vínculo durante a pesquisa de mestrado e que tiveram interesse em participar desta nova 

pesquisa. A partir destes contatos foram organizadas as primeiras reuniões, que nesse momento 

tinham um caráter organizativo, sendo realizadas quinzenalmente. Após um mês, a maior parte 

dos integrantes que participaram da criação da primeira célula na Rádio Cantareira, afastaram-se 

da pesquisa para participar de campanhas políticas. Passamos, então, a convidar novos 

pesquisadores, em especial jovens que participavam de projetos socioculturais na Rádio 

Cantareira. 

Ao contrário do primeiro momento em que houve uma grande participação da população, nesta 

etapa poucos se apresentaram como pesquisadores sociais, principalmente com a chegada das 

eleições. O novo grupo não era mais composto por lideranças, educadores e agentes 

comunitários, e sim por jovens motivados pela experiência de desenvolver estudos ligados à 

Universidade de São Paulo. Esses jovens, ainda precisavam ser estimulados a um olhar crítico e 

curioso sobre o território, o que levou a uma necessidade de adequação da pesquisa para este 

novo perfil de pesquisador.  

Essa mudança no perfil do pesquisador não foi um problema para o desenvolvimento, da 

pesquisa, já que pensamos em mudar nossa forma de trabalho, dando maior eficiência ao grupo. 

Percebemos que havia uma dificuldade grande dos integrantes do grupo em se reunir 

principalmente com lideranças locais por estarem engajadas em diversos projetos sociais, ou 

mesmo em campanhas políticas. 

A decisão foi inverter esse processo inicial, a estratégia agora não seria mais trazer moradores 

para discutir e pensar ações nos espaços denominados células e sim ir aos campos de estudo 

fazer essas discussões. Essa, proposta era muito mais coerente com o trabalho, permitindo aos 

jovens novos integrantes do grupo que desconheciam as problemáticas locais, uma sensibilização 

para estas questões. Além disso, passamos a utilizar ferramentas de comunicação social como 
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programas de rádio (local), panfletos, mensagens por telefone, internet - e-mail, site, blog da 

pesquisa Chão - para divulgar e partilhar o conhecimento desenvolvido no grupo. A célula a 

partir deste momento passou a ser um espaço para organizar os estudos de campo como 

também se tornou referencia para grandes encontros como seminários.  

Com a mudança de estratégia de pesquisa, o grupo tornou-se uma rede extensa, composta por 

pesquisadores da USP e outras universidades, por moradores e instituições locais e regionais, que 

se comunicavam no campo, bem como pela internet e pelo telefone. A cada nova informação 

sobre as áreas estudadas a rede era acionada. O conhecimento então era produzido em campo e 

em rede, e sistematizado na célula.  

Neste contexto, diferente de um grupo de pesquisa convencional, o conhecimento não poderia 

ser medido em forma de produção acadêmica (publicações). Seria visto nas ações dos moradores 

perante a produção da paisagem. Ao longo das semanas, as reuniões que eram quinzenais com 

duração de quatro horas, passaram a ser semanais, com estudos de campo colaborativos de até 

oito horas.  Com poucos meses de implantação da célula, foi possível perceber mudanças na 

oralidade, na visão crítica, na comunicação social das comunidades envolvidas, na ampliação 

significativa das redes sociais, principalmente com o grande número de interfaces estabelecidas 

na pesquisa o que demandou a implantação de mais duas células.  

A pesquisa foi potencializada pela articulação que se deu inicialmente entre alunos da graduação 

da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e comunidades do 

Jardim Paraná, Vila Serralheiro, Vila Izabel, Jardim Princesa, Jardim Vista Alegre e Jardim 

Damasceno do Programa de Extensão e Cultura PROEXT e da disciplina Arte e Projeto da 

Paisagem – AUP 0665. 

Posteriormente, com o desenvolvimento da pesquisa, com o uso de ferramentas de comunicação 

social (site, blog, e-mail) o conhecimento passou a ser construído também em rede, e estabeleceu 

interfaces com outros atores na cidade como a Ordem dos Advogados do Brasil (Comissão de 

Meio Ambiente), Escritório Modelo da PUC, Defensoria Pública de São Paulo, União de 

Movimento de Moradia, Movimento em Defesa das Favelas, Assembléia Popular, Casa da Biosfera 
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(RBCV) Conselho Gestor da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo, Rede de 

Cooperação da Cantareira, Fórum do Rodoanel (Câmara Municipal), Associação Brasileira de 

Gestores Ambientais; grupos de cultura e comunicação comunitária local e regional, como o 

Espaço Cultural do Morro, Do Morro Produções, Sarau da Brasa e Literatura Andante, Pastore 

Grafite, Ponto de Memória da Brasilândia, Associação Cantareira e ZN na Linha bem como Igreja 

Católica região Brasilândia. 

Deste modo, criou-se uma rede de produção de conhecimentos e ações, na busca pela 

transformação da paisagem. Uma rede que teve início em 2004, e que se ampliou 

significativamente entre 2008 e 2012 em decorrência dos novos procedimentos de campo 

adotados.  
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(VER IMAGEM REDE EM ANEXO 2004) 
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(VER IMAGEM REDE EM ANEXO 2008) 
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Esses desenhos organizacionais acima, apresentam um grande número de pessoas e 

organizações interagindo entre si, mas principalmente a ampliação da rede inicialmente 

estabelecida na pesquisa de mestrado, apresentando inclusive pontos de grande densidade28
  de 

conexões.   

A rede estabelecida ao longo desta pesquisa foi composta por pessoas e organizações que já 

tinham contato entre si, mas não com o objetivo de estudos colaborativos da paisagem; bem 

como, por novas pessoas e novas organizações, que foram agregadas a essa rede local já 

existente. Porém, ao formar essa rede específica da pesquisa, passaram a se relacionar em torno 

de questões comuns definidos pelos temas da pesquisa. Alguns dos elementos que a compõem 

(pessoas ou organizações) participaram de forma continua e profunda, outros de forma pontual, 

respeitando a participação voluntária.  

Assim, esta rede tem como potencial conectar visões diversas acerca de temas comuns, em busca 

de um esforço coletivo de compreensão e transformação da paisagem. Isto pôde ser visto 

durante toda a pesquisa. Foi a partir dessas articulações que os moradores do Jardim Paraná 

tiveram apoio jurídico da OAB e do Escritório Modelo da PUC. Também por essas intefaces, 

muitos alunos na USP conheceram outras perspectivas da realidade da periferia, e vários artistas 

locais da região consolidada conheceram os novos conflitos da paisagem na Serra e interferiram 

nos processos. Esses foram alguns benefícios criados a partir desses encontros e que podem ser 

ampliados, em especial, o fortalecimento organizacional destes elementos.  

Hoje, os elementos que compõem essa rede não só se conhecem, mas se articulam sem a 

intermediação da pesquisa. Ou seja, no final da pesquisa podemos mostrar a rede com o mesmo 

número de elementos, porém, com outros tipos de conexões. Agora moradores do Jardim Paraná 

participam de Fóruns na Igreja, reuniões na PUC e na OAB sem intermediação da pesquisa, 

promovem reuniões em parceria de outros atores, pesquisadores locais desenvolvem seus 

estudos de memória de forma autônoma. 

                                                 
28 Quanto mais conexões (linhas) obtivemos em uma rede mais densa ela será ( WWF_Brasil 2003). 



54 

Um ponto importante para destacar sobre esta análise da rede é que mesmo tendo como 

referência comum a pesquisa, a rede nunca se propôs a uma organização matricial. Assim, o 

objetivo nunca foi organizar os estudos e as ações em torno na pesquisa Chão e sim em torno 

das problemáticas da paisagem.  

Mesmo que a organização inicial desses elementos se dê em torno da pesquisa (que funciona 

como um ponto hiperconector ou pólo de convergência), o objetivo é que, ao longo desse 

processo, não haja essa intermediação. Isso é uma armadilha do campo, pois se colocar como 

intermediário empodera o pesquisador perante as conexões e fortalece a dependência à 

investigação, mas contraria o principio de rede proposta, a horizontalidade e a descentralização. 

Ao mesmo tempo, não é possível não ser um hiperconector no inicio da pesquisa, ou mesmo, 

não é possível eliminar essa característica de forma brusca, já que poderia, segundo Barabasi 

(WWF-Brasil, 2003), romper o tecido de conexões, e assim o desligamento de pequenas redes. 

Mesmo assim, a busca deve ser contínua pelo equilíbrio, sendo este um processo que também 

gera conflitos e lutas de poder.  Nesse sentido, as células Rádio Cantareira, Jardim Paraná e 

Esquina da Memória, mais do que serem caracterizadas pelas convergências de conexões 

concentrando-as, potencialmente se estabeleceram ao longo da pesquisa como espaços 

irradiadores de conhecimentos e articuladores sociais.  

Finalizando, entendo que seja oportuno reforçar novamente o papel do pesquisador em campo, 

que deve ser o de diluir fronteiras entre saberes e não fortalecê-las. Sem essa postura essencial 

não se constrói nada dentro da metodologia adotada, não se formam redes horizontais e sim 

pirâmides. 
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Protagonistas 

Rogério, Toninha, Maria Aparecida, Benedita, Norma, Pamela, Marli, 

Sonia, Rose, Ivone, Maria, Tais, Mitiko, Pastore, Regicida, Luciane, José 

Eduardo, Leticia, Juçara, Rafael, José Carlos, Elcio (in memoriam), Renan, 

Iris, Frei Alamiro, Sineide, Lucilene, Marina, Simone, Robson, Jucilene, 

Rose, Cícera, Sandra, Noemi, Sérgio, Carlos, Vanusa, Salete, Rosa 

(Creche), Sandra, Rosa, Daniela, Jefferson, Padre Rogério, Valquiria, Gil, 

Maria José, Francisco, Marlene, Maria de Fátima, Padre Toninho, Teresa 

Lajolo, Irmã Carmem, Ideilza, Elaine, Cacilda, Marina, Fatima, Tatiane, 

Erika, Kethy, Francisco, Douglas, Kleberson, Julia, Black Gero (in 

emmoriam), Alexandre, Vinicius, Bruna, Marcelo, Cleyton, Mateus, 

Roberto, Otavio, Brenda, Roberto, David, Tairton, Sonia, Duilia, 

Severino, Du, Rita, Pedro, Unice, Leonaldo, Joselito, Faviana, Sueli, 

Adriana, Doralice, Adeilson, Andressa, João Vicente, Marcos, Osmar, 

Waldir, Marluce, Maria Bonfim, Raul, Jô, Jessica, Tiago, Simone e Kelly.  

 

Desenho feito por Brenda, jovem 

moradora do Jardim Paraná – 

Brasilândia. Representa os 

moradores de seu bairro. 
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O contato com a paisagem se deu neste período principalmente através da rede social da moradora 
Sandra, na época agente comunitária que me acompanhou em todos os estudos de campo. 
Inicialmente ela me apresentou a Serra e a Pré- Serra da Cantareira no Distrito de Brasilândia, e 
posteriormente pessoas e instituições que constituiam essas paisagens. 

Pontos iniciais de conexão Lugares conectados Pessoas conectadas 

Os pontos iniciais de conexão nesta nova pesquisa, foram pessoas e instituições que tiveram grande 
participação durante a pesquisa de mestrado. Nem todos os conectados tiveram interesse em 
participar da pesquisa. Alguns por não estarem mais desenvolvendo trabalhos no distrito, outros 
pelo excesso de projetos sociais realizados atualmente na região por entidades externas, processo 
que gerou desgastes e desconfiança.
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Rede Social formada entre 2008 e 2012 durante a pesquisa de doutorado

O objetivo deste grafico é demonstrar como se amplifica a rede de atores envolvidas neste estudo a partir de procedimentos de 
pesquisa e ação. Porém, é preciso dizer que suas articulações não se esgotam neste desenho. 
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Com as articulações feitas entre os atores ao longo da 
pesquisa, os elementos que compõe essa rede 
passaram a se articular sem a intermediação da 
pesquisa. Como é o caso deste trecho da rede acima 
em detalhe, onde a comissão de moradores do 
Jardim Paraná passa a se articular diretamente 
organizando ações junto com o Escritório Modelo da 
PUC, Assembleia Popular, Movimento de Moradia, 
Defensoria Pública e OAB-Santana. 
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2.1 Três possibilidades de interpretação das 

formas de apropriação e produção da paisagem 

A Brasilândia é composta por várias paisagens. Diversos territórios de luta, de arte, de conflito, de 

carência e resistência, por vezes desconexos.  Existem, por exemplo, a Brasilândia que se 

caracteriza como extensão da Freguesia do Ó e a Brasilândia da Serra da Cantareira. Uma é 

periferia da Freguesia do Ó, a outra, periferia da Brasilândia.  Uma não quer ser chamada de 

“favela” a outra reconhece seu território autoconstruído com 109 favelas e 38 loteamentos 

irregulares. 

Poderia parecer, por esses parágrafos introdutórios deste capítulo que a Brasilândia é dividida em 

duas, mas na verdade são muitas as possibilidades de interpretação. Essas interpretações levam 

em consideração suas redes políticas e de poder (paralelo ou não), seus aspectos fundiários (já 

que o sentido de propriedade da terra influencia nas suas formas de produção e relação com o 

meio), seus movimentos sociais e culturais (como força motora), sua gente e seu vínculo com a 

paisagem, entre outros fatores.  

As interpretações das paisagens dos distritos se deram a partir de uma imersão de campo nas 

comunidades estudadas, bem como da participação em muitas de suas práticas cotidianas. Assim 

as “Brasilândias” não resultam de combinações de elementos de análise da paisagem, e sim de 

diferentes modos de ser, entender e agir sobre a paisagem que podem ser lidos e experienciados 

na dinâmica do cotidiano com esta população. É uma única população que testemunha as 

mesmas contradições que permeiam sua produção, mas reage de maneiras diferentes a estes 

fenômenos. 

O importante é compreender como tudo isso se materializa nas formas dessa paisagem e nas 

formas de representação social desta população. Para isso, é preciso contextualizar essas 
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manifestações no tempo e no espaço não só para identificar os atores, mas o nível de importância 

de cada ator em cada período, e quais as alterações de valores da paisagem que decorrem 

destas mudanças e que contribuem para sua transformação.  

Assim, apresento três interpretações da paisagem do distrito de Brasilândia. A primeira mostra 

diferentes formas de valorização da Serra da Cantareira, a segunda, diversos modos de vínculo 

com a paisagem, a terceira, vários meios de produzir a paisagem a partir do sentido de 

propriedade da terra.  

A primeira interpretação surgiu da necessidade de compreensão da relação dos moradores do 

distrito com a Serra da Cantareira, e demandou estudos específicos através do levantamento de 

narrativas orais, questionários, estudos de percepção, e observação participante. As outras 

interpretações não partiram de questões pré-determinadas. São baseadas em informações 

apreendidas ao longo de anos de imersão no cotidiano desta população. Assim, compreender o 

sentimento dual de  apropriação e desterritorialização, vem das derivas na paisagem e do estudo 

atento científico da paisagem em que é possível apreender diferentes formas de lidar com a 

produção da paisagem. Perceber a Brasilândia em duas macro regiões – entre os clandestinos de 

hoje e os de ontem, são informações que emergiram nas diversas conversas com moradores, e 

que posteriormente foram reafirmadas nos estudos de memória.  

Quero dizer, com essas possibilidades de interpretação, que a análise de uma paisagem não 

decorre só do cruzamento de temas definidos pelo pesquisador, decorre também do que emerge 

do campo.  

Meus percursos aos sábados, começavam com uma conversa ou entrevista na região consolidada 

do distrito e terminavam nas vielas e ruas das comunidades da Serra, neste caminho, eu pude 

aprender sobre a paisagem, observando
1
 detalhes do cotidiano deste povo. A atenção voltou-se 

também para o seu cozinhar, seu lavar, sua organizar de trabalho, suas conversas, suas 

brincadeiras, suas festas, suas musicas, que não perdiam sua força mesmo em meio à tragédias 

ligadas a incêndios e enchentes. Aprendia-se com as conversas soltas, as revoltas, as palavras de 

                                                             
1 Isso, ao longo da convivência, e ao estabelecer laços de confiança. 
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amizade e solidariedade, compondo um universo de aprendizado a partir de cenas 

extremamente significativas. 

As interpretações emergiram disso, bem como da observação de “Sonia”, que saía de sua casa 

sem fechar a porta e a janela, deixando tudo aberto. De vê-la varrer seu tapete vermelho 

colocado sobre o chão de terra batida, limpando os pés para entrar em sua morada. Muitas 

interpretações surgiram ao ver muita gente morando em pequenos lugares, e criando mais 

lugares em pequenos lugares em uma autoconstrução que não tem fim. Foi importante ver o 

“Otavio” com outras crianças correndo com liberdade nas ruas, porque havia poucos 

equipamentos que os faziam permanecer em suas casas. Experimentar os bolos, tortas da “Du” 

que fazia lanches junto com a vizinha para receber pesquisadores, militantes, advogados que vão 

até a comunidade.  Minha aprendizagem também ocorreu na convivência com pessoas tão 

solidárias como a Irmã “Rosa” que com pouca escolaridade montou uma escola para ensinar a ler 

e escrever, ou como “Maria Bonfim”, que não lembra das inúmeras enchentes que atingiu sua 

casa, mas sim da solidariedade do povo ao lavar seus quintais coletivamente. No campo, 

aprende-se o valor da propriedade ao ouvir tantas vezes em um loteamento clandestino a 

reivindicação primeira de moradores dizendo “não somos favela”; ver as fronteiras entre dois 

mundos o ilegal e o legal. A cidade legal/formal desconfia de quem é da favela e tem medo de 

nela entrar, e quem está nela também teme e receia de quem é de fora. É andando pelas casas, 

fazendo refeições com os moradores, que se entende o amor pelo barraco e pelo tijolo às vezes 

mal colocado, bem como o significado de cada conquista pela regularização.  
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2.1.1 Primeira interpretação: O valor da Serra da Cantareira 

O reconhecimento da paisagem do 

distrito de Brasilândia como 

“Brasilândias” se dá inicialmente no 

período de 2004 a 2007, durante os 

estudos desenvolvidos para a 

pesquisa de mestrado. Porém, esses 

possíveis matizes de interpretação 

estavam relacionados às formas de 

valoração da Serra da Cantareira. 

Nessa interpretação, foram analisados 

processos estruturais, relacionando-

os às histórias dos lugares, aos 

dramas de vida, chegando a 

compreensão da valoração desse 

elemento da paisagem. Assim, 

retomar essa análise ampliada tem o 

propósito de fechar um grupo de 

interpretações que, suscita novos 

olhares sobre a realidade do distrito.  

 

 

 

A Serra da Cantareira ao longo de sua história foi marcada por momentos de regeneração, tanto 

quanto de degradação, sempre relacionados aos valores atribuídos a esse elemento da paisagem. 

Primeiro desenho de Douglas, 12 anos morador do Jardim Paraná feito 
em 2011, feito nas oficinas de percepção da paisagem na Comunidade 
Católica São Pedro. Segundo desenho de Felipe, 11 morador Jardim 
Damasceno feito em 2006 em oficinas de percepção da paisagem no 
espaço comunitário Arte na Rua.  Diferentes visões de bairros da Serra 
da Cantareira 
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Primeiramente, por quatro séculos, a Serra foi explorada predatoriamente, principalmente nas 

encostas da vertente sul, devido ao seu potencial para cultivo de cana-de-açúcar e café, 

atividades pecuárias, extrativistas, como as de minerais e de madeira. ”acredita-se que até fins do 

séc. XIX, a Serra da Cantareira teve quase toda sua cobertura vegetal primária destruída” 

(HERLING, 2002:14). 

Depois, no início do séc. XX, com o intenso crescimento demográfico na cidade de São Paulo 

para a transformação da vila Paulistana em cidade industrial, o seu potencial era o de infra-

estrutura para a produção de água
2
. O que demandou, ao longo do período, uma série de 

medidas com o objetivo de proteger seus recursos hídricos como, por exemplo, o 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
3
. Em todas as bacias 

hidrográficas contribuintes do manancial da vertente sul da Serra da Cantareira (HERLING, 2002). 

Essas desapropriações fortaleceram a regeneração da Serra, assim, áreas que até então eram 

desmatadas foram gradualmente tomadas pela vegetação nativa (HERLING, 2002).  

Porém, na década de 1960, essa valorização da Serra como elemento de infra-estrutura urbana 

começa a tomar outras formas. As suas vazões, até então suficientes, não conseguem atender ao 

novo incremento demográfico da cidade e à expansão das indústrias. As principais propostas pelo 

governo para atendimento das novas demandas são as reversões de nascentes do Rio Piracicaba 

e de diversas bacias da vertente marítima da Serra do Mar
4
, bem como o uso de novas técnicas 

como o tratamento químico da água (HERLING, 2002). 

                                                             
2 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). 
3 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). 
4 A criação desse Novo Sistema Produtor da Cantareira 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 Tietê, já que se torna desproporcional o 
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O “abandono” da Serra persiste até mesmo com a criação da Lei de Proteção dos Mananciais. 

Porque, ao contrário da política anterior, na qual as áreas do entorno eram desapropriadas, essa 

lei mantém a propriedade privada e passa a admitir outros usos. Além disso, 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)
5
. Desvalorizada como 

elemento de infra-estrutura da cidade e ao mesmo tempo valorizada como espaço de lazer, 

recreação e pesquisas científicas, a Serra sofre com a expansão do tecido urbano periférico
6
,  

mesmo quando parte dela é elevada à categoria de parque, em  1963
7
.  

Até mesmo na década de 90, quando a Serra passa a ter um outro valor como “elemento 

regulador ambiental da paisagem natural de grande importância no metabolismo urbano 

global”
8
, valorização que resultou na criação da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde

9
, ainda 

assim sofre com a ocupação de sua Zona de Fronteira, com a expansão urbana regular e 

irregular, e com atividades como reflorestamento, atividades hortifrutigranjeiras, indústria, 

mineração, implantação de linhas transmissoras de energia, implantação de sistema viário, aterros 

sanitários, implantação de torres de transmissão (SILVA, 2000). 

Em uma outra escala de análise, podemos também compreender outras formas de valoração da 

Serra e interferência em seus processos de regeneração e de degeneração. Esta escala seria a do 

Distrito de Brasilândia; com relação a essa análise, na pesquisa de mestrado foi identificada uma 

diferença na forma de valorização da Serra da Cantareira por parte da população do distrito.  

                                                                                                                                                                             
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. 
5 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. 
6 A expansão urbana não é a única ação geradora de impacto sobre a Serra. Atividades como: hortifrutigranjeiras, 
industrias, mineração, implantação de áreas institucionais (clubes), linhas transmissoras de energia e vias de circulação 
também geraram grande impacto sobre a reserva (DIMAS,1999). 
7 O Parque faz parte dos municípios de São Paulo, Caieiras, Guarulhos e Mairiporã, com uma área total de 7.900ha. 
Enquanto era reserva, tinha uma área inferior, com um total de 5.600ha (MAZZEI, 1999). 
8 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).  
9  Esse foi um movimento popular 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), processo detalhado no capítulo 5 A 
Estrada, a Floresta e a Casa.  
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Estava relacionada ao tempo de moradia no distrito, bem como com o lugar de moradia. Na 

época, foram analisadas as valorizações atribuídas pelos moradores entrevistados, dividindo estas 

referencias a três períodos de ocupação, marcantes do processo de expansão urbana do distrito e 

organizados segundo análises seqüenciais de fotos aéreas, levantamento documental, estudos de 

campo e histórias de vida. 

O primeiro período foi definido entre as décadas de 1940 a 1970, o segundo de 1970 a 1990, e o 

terceiro de 1990 a 2007. Porém, com a continuidade dos estudos no doutorado, atentou-se para 

uma nova forma de apropriação da paisagem, tendo os mesmos parâmetros (espaço e tempo), o 

que levou a subdivisão do terceiro período, ocupações de 1990 a 2000 e 2000 a 2011.  

Imagem da localização dos territórios definidos a partir do valor atribuído a Serra da Cantareira 

 

 

 

  

Fonte: Corte Base, Silva 2002 
Organização e mapeamento das informações 

Cecilia 2007, 2011 
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A ocupação da paisagem no primeiro período (1940-1970) se dá, como em toda a região 

periférica da cidade de São Paulo, uma substituição de sítios por loteamentos populares. Em 

números esse processo significou o surgimento de 35 favelas na região sul do distrito de 

Brasilândia (área de expansão junto ao Distrito de Freguesia do Ó). O incremento populacional do 

distrito é alimentado por levas de imigrantes (italianos, japoneses e espanhóis), além de migrantes  

em sua maioria nordestinos e comunidades negras vindas do interior do Estado de São Paulo e 

de regiões centrais da cidade, chegando o distrito a ser chamado de “Pequena África”.  Vindos de 

outros países ou de outras regiões do país, esses novos moradores têm em comum a necessidade 

por habitação, e encontram na Brasilândia a possibilidade de suprir suas necessidades, devido ao 

baixo custo dos imóveis. 

Imagens do primeiro loteamento Brasilândia e das famílias de imigrantes que chegam no distrito 
neste período. Fotos: Acervo Esquina da Memória  

 

O segundo período (1970 a 1990) é marcado pela ocupação da região da pré-Serra da 

Cantareira com a grande expansão de loteamentos e favelas
10

. Esse processo foi fortalecido por 

grandes alterações econômicas no país, e pelas legislações urbanas municipais da época, que 

tinham por objetivo regulamentar os loteamentos irregulares em toda a cidade (SANTOS,1992). 

No entanto, o número de exigências urbanísticas e administrativas (SACHS, 1999) associado à 

falta de fiscalização, estimulou a expansão de loteamentos clandestinos. No distrito surgem, neste 

                                                             
10 Na década de 1970 com a introdução do tratamento químico da água e com a reversão de bacias hidrográficas de 
outros municípios para o abastecimento da cidade de São Paulo, o manancial da Cantareira perde sua importância 
enquanto elemento de infra-estrutura da cidade 
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período, 45 novas favelas e 18 loteamentos irregulares. Este período também é marcado por 

grandes mobilizações populares, principalmente com o apoio da Igreja Católica. 

Imagens da abertura de novos loteamentos na região da pré-Serra da Cantareira Fotos: Acervo 
Esquina da Memória  

 

O terceiro período (1990-2000) é marcado pelo avanço das ocupações junto ao limite do Parque 

Estadual da Cantareira, e por grandes áreas desmatadas. O número de novas favelas diminui 

passa a ser 16, porém há um aumento nos novos loteamentos irregulares, 20 no total. 

Imagens  de loteamentos localizados na Serra da Cantareira, uns consolidados e outros em 
processo de ocupação. Fotos: Marta Baião (primeira foto) Acervo Esquina da Memória (segunda e terceira foto). 

 

O quarto período (2000 a 2011) começa de forma diferente. As ocupações acontecem de modo 

mais lento até 2005. A causa apontada por moradores foi a dificuldade de acesso a novas áreas, 

devido à presença do tráfico de drogas, que neste período “contribuiu” com a redução do avanço 

da mancha urbana na região.  Porém, a partir de 2005, os poderes locais são alterados  e, com a 

implantação de obras públicas na região, novos interesses passaram a incidir sobre a produção da 
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paisagem local. Neste 

período, surgem três novas 

favelas na pré-Serra da 

Cantareira, e um loteamento 

irregular, promovendo um 

grande e rápido  

desmatamento. 

Tendo como base essa 

organização, foi possível 

identificar nos estudos de 

campo diferentes formas de 

valoração da Serra da 

Cantareira influenciadas pelo 

período e local de 

implantação das moradias.  

 

Na área mais antiga e consolidada do distrito de Brasilândia, junto ao distrito da Freguesia do Ó, 

os moradores mais antigos falam da Serra em suas narrativas “como uma bela vista das suas 

janelas”. Estabelecem uma relação distanciada, como sendo a Serra um mero elemento de 

contemplação, e não de vivência.  

A partir de análises de história de vida, pode-se perceber que esse distanciamento se amplia, 

porque a Serra não é mencionada nas narrativas. O que é lembrado é a mata, os morrotes da 

pré-Serra. A Serra como “bela vista” aparece como uma reconstrução dessa paisagem inicial do 

distrito “um mar de morros verdes a se perder de vista”, mostra-se como um “saudosismo” da 

vida comunitária de outros tempos, outras formas de morar com muito espaço e pouca gente.  

  

Imagem da Comunidade Ordem e Progresso, 
localizada na Serra da Cantareira 
Foto: Cecilia Machado 2010 
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Imagem dos primeiros loteamentos do distrito de Brasilândia década de 1940 

 

 

“Naquela época, nós que éramos crianças, ficávamos em casa. Aqui parecia uma 

cidadezinha do interior, com muita vegetação, não tinham favelas, essa é a 

grande diferença deste novo período. Antes tudo era comprado. A mudança foi 

rápida, as favelas apareceram do dia para a noite, eram pessoas de fora do 

distrito que chegavam. Nós que fazemos parte do bairro sentimos essa 

transformação, mas aceitamos. Quem ficou 30 anos fora e voltou, não reconhece 

essa paisagem, foram muitas as mudanças. Mas o que mais nos afeta são as 

ocupações no pé da Serra. Da minha casa vejo o CEU da Paz, à direita e o Jd. 

Damasceno, à esquerda, e com as novas ocupações, essas áreas que eram 

distantes, estão se tornando uma coisa só”. (Waldir dos Santos, 2006) 

Fonte: Acervo Célio Pires 
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Assim, o distanciamento não é só físico mas temporal, reflete um outro momento de produção da 

paisagem do distrito. Esse morador estabelece pouco vínculo com a Serra, porque o que ele 

recorda não é a Serra, é uma reconstrução da sua memória, da mata em volta de sua casa.  

Isso reflete em uma mínima comoção dessa população quando questões conjunturais de 

transformações atuais da paisagem da Serra, como a obra do Rodoanel Trecho Norte, são 

colocadas para debate. Isto porque nesta região os morros verdes já foram vencidos por obras 

públicas e ocupações urbanas: agora se espera pelo “desenvolvimento”. O debate aqui sobre a 

paisagem é referente ao metrô, às agencias bancárias que devem ser instalada, aos novos 

condomínios em prédios residenciais. Fala-se sobre uma grande transformação urbana, que 

parece ser muito esperada por esses moradores, ao contrário das outras regiões que as temem.  

Ao contrário dos moradores dessa região consolidada, muitos moradores da área da pré-Serra da 

Cantareira, região que passa a ser ocupada na década de 1970, vivenciam a Serra. Vivência que a 

partir da década de 1990 se restringe devido à ocupação pelo tráfico de drogas de algumas 

regiões que eram usadas para acesso à Serra, bem como pela violência que se instala nesta 

região.  

Mesmo assim, eles buscam caminhos alternativos para cruzar essa região, a fim de chegar até as 

cachoeiras da Serra da Cantareira. Falam do processo de ocupação e de degradação. Lembram 

em suas narrativas que, ao chegarem ao distrito, “era tudo mato”, e o lazer eram as trilhas junto 

aos antigos sítios da região.  Mas, além da vivência, existe uma questão fundamental que a difere 

da região ocupada em período anterior, sendo esta a que “eles presenciaram toda a 

transformação da paisagem da Serra”. Eles foram expectadores destas ocupações.  

 “O futuro eu não sei como vai ser, alguma coisa pode acontecer, mas não sei. 

Acho que como nas outras áreas da Serra, isso tudo vai estar ocupado daqui uns 

10 anos. E aí, pessoas como eu, que estão acostumados com essa paisagem e 

com a mata, vão embora. Gosto demais daqui, mas é triste como está hoje e 

parece que vai ficar pior. Antes a Serra era protegida por vários guardas, os 
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guardas mata e os guardas água, eram várias guaritas e ninguém sujava aqui. 

Depois foi tudo acabando.” (Raul, 2006) 

Diferente desses moradores, os que ocupam  a própria Serra da Cantareira de 1990 a 2000, e são 

protagonistas das transformações mantêm uma relação dual de distanciamento bem como de 

vínculo. Por um lado, existem os que estão sobre a Serra, e pouco percorrem suas trilhas, 

desconhecem sua importância ambiental, ou mesmo os riscos em se morar ali. Por outro lado, 

muitos outros conhecem seu valor, sabem o que significa estar sobre a Serra e todas as questões 

de regularização fundiária e de legislações ambientais que incidem sobre eles.  

Ainda em meio a essas formas polarizadas de valorização, existe uma outra relação caracterizada 

pelos que se apropriaram e estabeleceram vínculos com a Serra e com a natureza. Nesse caso, 

tem-se um sentido profundo do morar na Serra já que aparece a idéia do “espaço em que tenho 

o meu chão”, sendo comum ouvir “a Serra me acolheu, aqui reconstruí minha vida” (Francisca, 

Jardim Paraná), “em que lugar do mundo vou ter um barraco em um lugar lindo como esse” 

(Sonia, Jardim Paraná).  

A relação das moradias com a Serra 

fotografada por crianças da comunidade 

Jardim Paraná, nos estudos de percepção 

realizados na pesquisa.  
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A ocupação dessas áreas significa deste modo uma realização, a de ter a “casa própria”, mesmo 

que esta casa esteja em área de risco e que esses serviços sejam precários. 

Imagem de casas no Jardim Paraná junto à Serra da Cantareira. Foto: Marta Baião, 2002 

Ao contrário desses moradores, os que passam a ocupar a região no período de 2000 a 2011, 

mesmo estando próximos de áreas de mata, e sobre a Serra, desconhecem seu valor ambiental, e 

não conseguem estabelecer nenhum vínculo porque se mantêm em um estado de provisoriedade 

permanente.  São comunidades que vivem a “cronologia de uma remoção” que não chega nunca. 

Assim, a comunidade em meio a sua espera não constrói vínculos com o lugar, porque são 

comunidades cuja maior parcela está em área de alto risco geotécnico. As casas são precárias 

sem qualquer infra-estrutura (água, luz, esgoto, pavimentação) e os moradores são processados 

“Eu pagava aluguel, saia de um lugar ia para outro. Uns tinham dó de mim pegava 

me botava no ferro velho. Até eu conseguir construir aqui em cima da casa da 

minha mãe. A gente pagou na associação, foi comprado esse lugar de segunda 

mão. Minha casa foi construída assim, eu trabalhava um tanto e comprava uma 

coluna, no outro mês comprava outra coluna, foi assim.”  

Unice, moradora Jardim Paraná. 
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por crime ambiental, não podendo consolidar suas habitações. Para eles a Serra é o lugar do 

hoje, é provisório. A intenção não é lutar para reestruturar a comunidade, e dar a ela o mínimo de 

habitabilidade, o que se espera é sair para um lugar melhor.  

 

 

 

Mesmo com o distanciamento, a Serra vem se tornando questão importante para debate nestas 

áreas ocupadas de 1990 a 2011,  devido a implantação do Trecho Norte do Rodoanel. O projeto 

é apresentado como uma barreira para conter as ocupações irregulares sobre a floresta, o que 

levou ao longo do doutorado a um grande interesse dos moradores em estudar a Serra da 

Cantareira e os impactos das ocupações sobre ela.  

Em linhas gerais, a periodização enriquecida por estudos qualitativos de campo, permitiu uma 

possibilidade de análise na escala do distrito, mas também apontou para novas possiblidades de 

análise a partir do reconhecimento das múltiplas situações que permeiam este fenômeno, a partir 

de uma outra escala de pesquisa, a da pessoa, da casa, do bairro - os micro territórios.  

Imagem de uma moradora da comunidade Ordem e Progresso se arrumando para ser filmada pelos 
alunos da disciplina AUP 0665. A moradora apresenta sua casa, e o papel amassado que comprova 
seu endereço, sendo somente esta a garantia para receber sua moradia.  
Fonte: Documentário À Margem do Cinema, 2011. 
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2.1.2 Segunda interpretação: Da apropriação dos espaços a provisoriedade 
permanente, os micro territórios  

Durante o período do mestrado, o 

Jardim Paraná foi considerado o 

principal foco de expansão urbana 

irregular no distrito de Brasilândia, sobre 

a Serra da Cantareira. Hoje, não é mais. 

É um loteamento em fase de 

consolidação que é valorizado pelos 

moradores como um bairro, não mais 

como um assentamento clandestino. 

Sua ocupação  deu-se de maneira muito 

rápida, em Junho de 1995, sendo uma 

ação associada entre moradores da 

região, loteadores clandestinos e 

proprietário da gleba. No ano da 

ocupação 1995, a Prefeitura, após 

vistoria no local, identificou que 25% da 

área ocupada e desmatada pertencia ao 

Parque Estadual da Cantareira, e 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). 

No mesmo ano a gleba que estava ocupada e com um pedido de reintegração de posse,  foi 

comprada pela empresa Extynplucky Comércio e Construtora Ltda, compra que nunca foi 

registrada. Assim, apenas com um contrato de compra e venda sem registro em cartório, a 

Imagem do Jardim Paraná 
Foto: Marta Baião 2002 
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empresa vendeu diversos lotes no Jardim Paraná. Logo após esse período a construtora declarou 

falência, isentando-se das responsabilidades do loteamento ilegal (MANENTE, 2001:118). 

Esse processo também isentou o dono da gleba de qualquer responsabilidade. Os moradores 

alegaram terem sido lesados pelos loteadores, porém no processo analisado no RESOLO (na 

folha 89 do processo de regularização do loteamento),  é colocado que a presidente da então 

associação de moradores do Jardim Paraná apresentou-se em uma reunião como representante 

da construtora Extynpluck, comprovando, segundo Manente (2001), a ligação entre loteador e 

associação de moradores. Esses detalhes do processo de ocupação e regularização não haviam 

sido identificados nos primeiros estudos do loteamento. 

Manente (2001:119), aponta para algumas fases de ocupação deste loteamento e que são 

comuns dos anos 1990 até os dias atuais. Segundo o autor essa ocupação passou pela 

organização de um movimento social fortalecido pelo próprio loteador, que tinha consciência de 

que sua gleba tinha vocação para um loteamento para população de baixa renda devido sua 

localização, e que o custo e o tempo do loteamento legal não seriam compatíveis com a 

possibilidade de pagamento da população. O loteador sabia que o loteamento ilegal iria gerar 

conseqüências criminais. Ao mesmo tempo a gleba desocupada poderia de fato estar sujeita a 

ocupações por movimentos sociais organizados. Ao que parece, para isentar-se das 

conseqüências criminais
11

, o proprietário ampara-se na organização da falsa associação que 

realiza a invasão, transferindo para essa associação toda a responsabilidade. Em seguida, ele 

solicita uma ação de reintegração de posse contra esses invasores, o que reforça sua isenção 

processo de ocupação irregular. O proprietário passa a negociar a venda da gleba com os 

moradores, e quando arrecada o valor desejado vende essa área para uma associação que passa 

assumir as responsabilidades legais e as negociações com a Prefeitura. A associação, como 

proprietária, passa a exigir benfeitorias e a regularização fundiária.   

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

motorista e não me preocupei, pensei:  se me tirarem daqui, posso pagar 

                                                             
11 Essas informações estão baseadas em Manente (2001), em estudos do processo de regularização do loteamento 
feito em RESOLO (2006), e em entrevistas feitas com Defensores Públicos Estaduais em 2010 e 2011.  
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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 não tinha acontecido até então. Em 1997, 

fundamos a Associação dos Moradores 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, ex presidente da associação de moradores, 

depoimento feito a pesquisadora em 2006. Alguns anos após esse depoimento 

Antonio Calisto fechou a associação de moradores e hoje é alvo de diversas 

denúncias sobre irregularidades fundiárias). 

O resultado deste processo é um imenso loteamento próximo ao limite do Parque Estadual da 

Serra da Cantareira, no qual existem mais de 1100 lotes, com cerca de 8.000 moradores
12

, com 

pontos de alto risco geotécnico
13

, sem padrão de parcelamento. A topografia local, associada a 

essa forma de ocupação, também reforça a característica do Jardim Paraná como um enclave. 

Para chegar ao loteamento é preciso cruzar o Córrego Bananal, podendo ser feito esse trajeto 

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, por um lado, permite um maior controle pela população de 

                                                             
12 Base de dados IBGE 2000 e Associação de Moradores 2007. 
13 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 
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quem chega no loteamento, por outro lado, em dias de chuva, essas pontes desaparecem sob as 

águas do Córrego Bananal, isolando a população. 

Existe também uma dificuldade de mobilidade interna no loteamento, devido às altas declividades 

e, por vezes, à precariedade dos acessos. Hoje, com a regularização do loteamento e a 

implantação do Centro de Educação Unificado, as ruas sinuosas que antes apresentavam 

dificuldade de acesso devido a declividade e a precariedade são asfaltadas. Mas, ainda assim, 

inadequadas, pois não comportam a nova fase do loteamento com o grande fluxo de carros. 

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 (ANGILELI, 2007). 

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. 
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Imagens do Jardim Paraná feitas pelas crianças nos estudos de percepção realizados pela pesquisa. 
2011 

 

Além da autoconstrução dos espaços públicos (pequenos largos em meio às vielas), a população 

também desenha suas casas de maneira criativa
14

 em meio às rochas; um risco, já que qualquer 

movimentação do terreno pode provocar o seu deslocamento. Há casas sobre rochas, ao lado de 

rochas, casas com paredes feitas de lascas de rochas, com chão de pedra. É costume botar fogo 

em móveis velhos junto às rochas para lascá-las, e então fazer a fundação das casas com esse 

material. Uma desordem que existe pelo olhar de arquitetos, engenheiros e planejadores, mas é 

uma das características desses espaços, que se dão de maneira livre e possível. O que é discutível 

não são suas formas, mas a combinação dessa forma de construção em áreas de risco. 

 

                                                             
14 Essa criatividade deve ser entendida como uma capacidade em responder  e sobreviver as dificuldades do cotidiano 
nestas regiões, adaptando espaços e objetos. 
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O desenho das casas e sua 

implantação também esta relacionado 

à expectativa com relação ao lugar. 

Muitos moradores do loteamento são 

migrantes.  Alguns já moravam no 

distrito, em outras regiões, porém 

pagavam aluguel. A possibilidade de 

morar na Serra foi a alternativa 

encontrada para muitos desses 

moradores. 

 

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 apropriações simbólicas do espaço que definem territórios
15

. 

Na pesquisa de mestrado entendi que o acesso, controle e o uso, tanto das realidades visíveis 

quanto dos poderes invisíveis, eram constituídos por dois grupos:  daqueles que participaram do 

processo de ocupação da gleba, em 1995, e os “novos moradores”, que chegaram anos depois 

da ocupação. 

Hoje, a partir de novos estudos de campo, é possível acrescentar nuances a estes estudos. Não 

que estes não existissem no período da pesquisa de mestrado, mas naquele momento não foram 

identificados. Isto porque nos estudos de campo realizados no mestrado existia uma dependência 

                                                             
15 A noção adotada neste trabalho sobre o conceito de território que é polissêmico, é a cultural, privilegiando a 
dimensão simbólica e mais subjetiva, em que o território é visto como produto da apropriação /valorização simbólica 
de um grupo em relação ao seu espaço vivido. (HAESBAERST, 2004:40). Território, do latim territorium deriva do 
vocábulo latino terra, e era utilizado segundo Haesbaert (2004) pelo sistema jurídico romano como pedaço de terra 
apropriado, ou mesmo recorrendo aos dicionários Oxford Latin, como aterrorizar, ou mesmo pelo Inglês Oxford, como 
assustar. De acordo com o autor, essa analogia apresenta dois sentidos, um referente a terra, ao território como 
materialidade, e outro referente aos sentimentos que o território inspira, por exemplo, de medo para quem dele é 
excluído, de satisfação para aqueles que dele usufruem ou com o qual se identificam. 

Casas da Travessa da Jaqueira, construídas sobre 

rochas, Jardim Paraná. Foto: Cecilia Machado 2011, 

bastidores da gravação do documentário O Sentido da 

Moradia.  
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de um grupo de moradores para a realização dos mesmos, já que não era possível percorrer a 

área sem o acompanhamento destes moradores devido ao grande controle de acesso pelo poder 

paralelo. 

Na pesquisa de Doutorado, deu-se início a uma fase de maior autonomia como pesquisadora no 

campo. Tanto pelo fato de estabelecer novos contatos no distrito e no loteamento, mas também 

porque houve uma migração nos pontos de controle do poder paralelo no loteamento para 

outros enclaves junto à Serra. Essa mudança se deu com a implantação do CEU no local, que 

acabou trazendo diariamente um grande número de pessoas que não são da comunidade. 

Assim, o movimento de pessoas desconhecidas nesse espaço passou a ser mais tolerado. 

Com os novos estudos, pautados pela observação participante e narrativas de vida, o Jardim 

Paraná pode ser dividido agora em dois grandes territórios que se diferenciam por características 

de legalização fundiária e, posteriormente, um destes territórios pode ser subdividido em dois 

outros territórios, esses tem formas diferentes de produção do espaço, definidos pelo vínculo com 

o lugar. 

Assim, para dar conta desta forma de interpretação de paisagem, assumimos a seguir duas 

formas de aproximação com esta paisagem. A primeira leitura adota uma noção de território 

político, no qual é percebida uma divisão na comunidade e em suas relações cotidianas e de 

poder, decorrente do processo de regularização da gleba, ou melhor, das glebas, já que o 

loteamento é constituído por duas glebas com proprietários diferentes. A segunda, se dá a partir 

de uma perspectiva simbólica – identitária, também colocada como territorialização e 

reterritorialização.  

A primeira abordagem é de territórios políticos. Se estabelece por reivindicações de direito à terra 

que se dá de forma diferente em dois setores do loteamento, evidenciando uma divisão pelo 

caráter político-administrativo do território.  Isso acontece quando a Associação de Moradores do 

Jardim Paraná assume as negociações com os proprietários da gleba para a compra e 

regularização do loteamento. Porém, o loteamento ocupa duas glebas com proprietários 

diferentes, o que levou parte da população a pagar pelos terrenos para o proprietário errado. 
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Segundo esses moradores, o presidente da associação, o Sr. Calisto, que também nos fornece 

outras informações usadas neste trabalho, sabia da situação fundiária das glebas e ganhou muito 

dinheiro com esse processo. 

“Logo que viemos para cá, o bairro era considerado um só, havia uma associação na 

época e através dela negociou com a família que se dizia dona, a Família Siqueira. Os 

moradores fizeram um contrato de adesão com a associação e estávamos pagando. 

Pagávamos dentro do possível, para manter, estávamos tentando manter o parcelamento 

do terreno em dia, esta negociação foi feita em 2000. Em 2002, era um domingo, todos 

com seus compromissos e o meu era na missa. Quando chego em casa aquele tumulto, 

tinha oficiais de justiça espalhados no bairro inteiro. Quando a prefeitura foi construir o 

CEU, foi feito a topografia do bairro, e através dessa topografia se descobriu que nem 

toda área que esta se pagando para a associação pertencia ao mesmo dono. A área que 

eu morava pertencia a uma empresa imobiliária chamada Plaven, e seu representante 

Sergio Ferreira. Esses oficiais de justiça traziam a intimação para os moradores se 

defenderem em 15 dias, porque era uma intimação de uma carta reivindicatória, a Plaven 

esta exigindo a reintegração de posse. Então descobrimos que estávamos pagando na 

associação mas que a área não pertencia a família que estávamos negociando. Ai 

começou a briga, defendi minha casa, fiz abaixo assinado. Ai então entrou a ADM – 

Associação em Defesa da Moradia que o Dr. Getúlio fazia parte. Como os moradores não 

tinham recursos para pegar um defensor particular corremos atrás do Dr. Getúlio. Ai foi 

quando começou a nossa defesa de 2002 até 2008 quando foi a ultima audiência. Nesse 

intervalo corremos atrás de provas, fizemos a nossa defesa, comunicamos que a gente 

não poderia fazer uma nova topografia que era muito cara, mas fizemos croquis de 

todos os terrenos, com a metragem do terreno, o número de cômodos que haviam sido 

construídos. Tinha um grupo de moradores que interessava negociar a terra com a 

Plaven e tirar proveito de alguns moradores, foi ai que eu entrei na briga, mas confesso 

que foi difícil, mas ganhamos a luta”  (Duília, moradora da segunda gleba do Jardim 

Paraná, 2010). 
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Essa divisão desencadeada por questões fundiárias, não modificou hábitos cotidianos da 

população, mas a estrutura de poder local. O aprofundamento da análise inicial, através da 

compreensão dos processos socioeconômicos e políticos internos, mostra então dois territórios 

de poder dentro de um único loteamento. Um, com novas lideranças que emergem com uma 

ação de reintegração de posse e que se mostra atualmente muito ativa diante de uma possível 

remoção para implantação da obra do Trecho Norte do Rodoanel, e outro que sempre 

centralizou o poder, agora sem lideranças comunitárias.   

A abordagem do Jardim Paraná já fora identificada inicialmente no mestrado. É definida pelo 

vínculo com o lugar, que estabelece a apropriação ou a provisoriedade permanente. Esse 

território simbólico é representado por uma parcela da população como uma relação amorosa 

com o meio, enquanto outra parcela desta população está somente “de passagem”. 

Essa interpretação é importante porque estamos falando de populações excluídas espacialmente 

e que estão produzindo esse território e sua memória coletiva a cerca de 16 anos. Em sua ânsia 

em ter raiz, em frear a expulsão continua, se agarram ao espaço que tem. Para muitos deles 

perder seu território é desaparecer (BONNEMAISON e CAMBRESY, 1996 apud HAESBAERT, 

2004). 

Essa população sofre muitos processos de desconstrução e reconstrução de seus territórios. 

Primeiro, por serem a maior parte migrantes, e segundo por serem pobres, o que os leva a uma  

mobilidade forçada dentro da cidade. 

A primeira desconstrução é um estranhamento de acordo com Santos (2004): 

“Vir para a cidade grande é, certamente deixar atrás uma cultura herdada para 

se encontrar com outra. Quando o homem se defronta com um espaço que não 

ajudou a criar, cuja a história desconhece, cuja memória lhe é estranha, esse 

lugar é a sede de uma vigorosa alienação”  (SANTOS, 2004:328) 

Mas a nova morada o leva a novas experiências. A luta pela terra, a constante necessidade de se 

fixar, mostra-se como um principio da reconstrução de suas identidades.  
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“O homem busca reaprender o que nunca lhe foi ensinado , e pouco a pouco vai 

substituindo a sua ignorância do entorno por um conhecimento, ainda que 

fragmentário”. Santos (2004:329) 

As outras  desterritorializações são causadas,  pelas mudanças constantes de moradia na cidade. 

São povos à procura de uma subsistência precária e de um alojamento provisório, é uma 

desterritorialização que decorre de uma fragilização territorial, devido a efetiva instabilidade entre 

grupos socialmente excluídos (VIRÍLIO, 1994 apud HAESBAERT, 2004). 

A partir dessas definições, podemos analisar as territorialidades encontradas no loteamento. 

Sendo estas primeiramente interpretadas como sendo determinadas pelo tempo de moradia no 

loteamento. Os primeiros moradores que participaram da ocupação, em 1994, lutam até hoje por 

melhorias no loteamento, transformam seus barracos muitas vezes em casas de alvenaria, de um, 

dois, três, quatro andares. Caso diferente é o dos moradores que chegaram ali após a ocupação 

constituída, que apresentam uma moradia mais precária, sendo difícil sua consolidação, já que 

boa parte destes moradores tiveram, por falta de alternativas, que implantar suas casas nas 

regiões mais frágeis do loteamento, principalmente na região central, de 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, mas pelo seu quadro de vida.  
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Imagem da divisão territorial desta interpretação 

  

Imagem com a evolução da ocupação no Jardim Paraná e seus territórios 

Imagem aérea: EMPLASA 1990 e 2000 – HERLING 2002 
2005 e 2010 – Google Maps. Sem Escala. 
Organização e Mapeamento: Cecilia Machado 
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Essa hipótese inicial foi confirmada em muitos casos, porém, a partir de novas aproximações, foi 

possível perceber que o vínculo com o lugar, não estava necessariamente relacionado somente 

ao tempo de moradia, e sim às expectativas quanto ao futuro, ao desejo de estar ali, de querer 

transformar o loteamento em um bairro. 

“Eu moro aqui há sete anos, vim do Imirim da Rua Lasar Segall. Conheci o bairro 

através de missões que realizava com a Igreja. Não podia mais pagar aluguel e 

vim para cá. Eu olhava para as casas amontoadas e dizia, isso aqui vai cair. Não 

entendia as ruas, as vielas. Mas aqui pude construir minha casa, do meu jeito. 

Hoje entendo as ruas. Quando você passa a fazer parte você entende o lugar” 

(TAIRTON, Pastor e liderança local, 2011). 

Esse novo entendimento não desconsidera a primeira relação identificada com o lugar, em que o 

tempo de moradia influenciava neste processo, porém, mostra que ele não é determinante. 

Também foi possível identificar moradores que tem vínculo com o lugar e não conseguem 

promover melhorias em sua casa, por falta de recursos. Ou seja, o vínculo pode estar inscrito na 

construção de outras formas que não sua consolidação em alvenaria. Mas está inscrita em 

pequenos detalhes nos barracos, como um tapete no chão, enfeites nas paredes de madeira, ou 

simplesmente nas falas e no modo de agir. 

Assim, o vínculo com o lugar pode desenhar espaços mais consolidados, como é o caso do 

Tairton que mora na Travessa da Jaqueira, que transformou o barraco em um sobrado sobre 

rochas com closed e suíte. Ou mesmo como Marluce, que transformou sua casa que era de lona 

e madeira, e que sonhava em ter um banheiro de azulejo, e transformou sua moradia em um 

sobrado todo de azulejo. Mas também existem pessoas como Sonia, que ainda tem sua casa 

composta pelos mesmos madeirites que a construiu a 16 anos atrás, mas que luta para se manter 

ali, porque ama o lugar em que vive. Como pode ser visto na carta que me entregou: 
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Foto: Cecilia Machado, 2011 
 
 

Imagem de Sonia e seus netos, Brenda 
e Otavio em seu barraco. 
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Nestas diferentes formas de representar vínculos com o lugar estabelecem uma rede de 

reterritorialização, onde os moradores buscam ter raiz, fazendo com que os laços comunitários 

sejam tão importantes quanto os laços com o território. É comum ouvir, em meio a conversas 

com a população que está ameaçada por remoções para implantação de obras públicas, frases 

como: “aqui todo mundo ajuda todo mundo”, “o que vou fazer sem a ajuda dos meus vizinhos”. 

O vínculo com o território não é só físico, mas também relacional, e se mantêm pelos vínculos de 

solidariedade ligados pelo parentesco, vizinhança ou amizade.  

2.1.3 Terceira Interpretação:  A questão fundiária – “eu não sou clandestino” 

Esta análise se pauta pelo retorno à macro escala, só que agora o que é identificado não são as 

relações que diferentes grupos de moradores estabelecem com a Serra da Cantareira, e sim o 

imaginário do sentido de propriedade, que divide esta paisagem em dois grandes territórios.  

Em um território existem os que iniciam a ocupação do distrito na década de 1940 (que hoje são 

representados por seus filhos e netos), e que vêm morar em loteamentos recém-abertos 

populares ou mesmo vêm constituir as primeiras favelas; e  em outro os que chegam após essa 

ocupação inicial a partir da década de 1970 e vêm morar em favelas e loteamentos clandestinos 

junto a pré-Serra da Cantareira.  

Existe um limite simbólico/histórico que pode ser definido nesses períodos, mas existe também 

um limite físico, um divisor de águas representado pela Av. Deputado Cantídio Sampaio. Na área 

acima da avenida, um território caracterizado por uma grande área consolidada – expansão da 

Freguesia do Ó com muitas favelas, com mais de 60 anos na região, consolidadas e em sua 

maioria regularizadas; e na área abaixo da avenida, outro território constituído por favelas, 

loteamentos irregulares, clandestinos em processo de consolidação e ocupação. 

Esses dois territórios também representam diferenças na produção das casas, um mais antigo 

mais consolidado, com casas antigas sendo a maior parte térreas e com quintais. Já o outro 
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território é muito mais adensado, em processo de ocupação, concentrando muito mais áreas de 

risco e instalações precárias de infra-estrutura. 

Assim, busquei entender quais são as representações que alimentam essa separação.  E em 

algumas declarações de moradores temos pistas do que seria isto: 

“A Brasilândia perdeu muita coisa, ela não tem mais Cartório, agora é na Av. 

Cantídio Sampaio”. “(...) O povo era uma família só, você sabia o nome de todas 

as pessoas, hoje mora perto um do outro e não sabe o nome”. (Dante Coiro, 

antigo morador, Documentário Brasilândia e suas histórias 2006 e 1ª Mostra do 

Acervo Pro Etnico das Famlias Negras da Brasilândia, 2010). 

“Nós ajudamos a construir a Brasilândia, a gente se reunia de domingo tinha o 

macarrão, o feijão, e o arroz, todo mundo se reunia para construir a casa do 

vizinho. Todo sábado e domingo aqui na minha casa era a reunião dos vizinhos 

para construir a minha casa. Foi uma coisa muito bonita, o nascimento do bairro. 

Nós temos tradição, nos temos famílias, temos nossos ancestrais que construiram 

aqui, e essa construção não pode morrer. Através da gente é que vieram os 

pequenos, através dos velhos, nós precisamos disso, das raízes”. (Evilin, 51 anos 

de Brasilândia _ zeladora de orixá 1ª Mostra do Acervo Pro Etnico das Famlias 

Negras da Brasilândia, 2010). 

Além do que está visível, esta divisão se encontra na linguagem, nos costumes, nas “normas” do 

cotidiano. De um lado os que falam da Brasilândia que está sendo ocupada como o “fundão”, o 

lugar perigoso e que muitos não tem acesso. E de outro, os que vêem a Brasilandia consolidada 

como um outro distrito, diferente do seu “lá é a Brasilândia, perto da Freguesia”.  

Essa divisão é reforçada pelo desenho do sistema viário da região. O viário principal e o 

transporte público limita-se a percursos transversais pelo distrito. As linhas de ônibus que passam 

na região consolidada não passam na região em processo de consolidação e ocupação. Não é 

possível percorrer da região Sul à Norte do distrito sem ter que fazer transferência para outros 
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ônibus. Mesmo de carro o percurso não é fácil, encontra diversos obstáculos por existirem poucas 

ruas que perpassam os dois territórios. 

A declividade é um fator que também contribui para esta situação. Percursos que seriam rápidos 

a pé, tornam-se inviáveis pela deficiência da estrutura urbana desarticulada.  A declividade, além 

de comprometer a mobilidade do morador em todo o distrito, também compromete seu campo 

visual. Quem está na região consolidada não vê a outra porção do distrito, e em geral não sabe 

dos problemas urbanos e ambientais dessa região. 

Um outro ponto importante a se destacar é que, mesmo tornando-se urbanizadas, as favelas e 

loteamentos irregulares não perdem o status de “clandestinos”. A favela torna-se favela 

urbanizada, e não um bairro da cidade formal
16

. Assim, a valorização das favelas e loteamentos 

clandestinos da pré-Serra da Cantareira como parte do território pelos moradores das regiões 

consolidadas do distrito extrapola o reconhecimento como área “legalizada”, a melhoria da 

situação econômica dos moradores, ou mesmo do desenvolvimento urbano destas áreas. É uma 

questão cultural.  

Imagem da divisão territorial 

desta interpretação 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 (BOTLER, 1995 apud PINHO, 2000:63). 

Fonte: Cecilia Machado, sem escala. 2011. 
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A Brasilândia consolidada, vista históricamente como a “prima pobre” da Freguesia do Ó, é a 

“irmã rica” da Brasilândia da Serra da Cantareira, que por sua vez tem a cada período um lugar 

eleito como novo clandestino, que tem dentro de si o desejo de escapar desse aprisionamento.  

Em contradição, a Brasilândia consolidada vive o saudosismo da vida em comunidade de outros 

tempos, que remete a uma paisagem mais pública e compartilhada. Mesmo composta por 

grupos de imigrantes e migrantes que resguardavam suas especificidades culturais, estes se 

reconheciam  

“A presença de outros que vêem o que vemos e ouvem o que ouvimos garante-

nos a realidade do mundo e de nós mesmos (...)” (Arendt, 2010:61) 

Há um declínio deste “dominio público” deste “reconhecimento” com a grande expansão urbana 

local, um desafio a esta parte do território que precisa encontrar um novo vínculo de um mundo 

comum. 
17

 

Ao mesmo tempo, na “outra” Brasilândia, em processo de consolidação, tem-se ainda o 

reconhecimento entre muitos; a vida em comunidade é mais presente. São muito maiores as lutas 

coletivas, porque ainda lá são mais necessárias. Os moradores desta região lutam pelo direito de 

propriedade, e assim da liberdade “de dominar suas próprias necessidades vitais” (ARENDT, 

2010:79) antigas lutas dos moradores da região consolidada que já conquistaram sua 

regularização fundiária, e seu universo de necessidades é mais particular e menos coletivo. 

Mesmo assim, é possível identificar nesta região da pré-Serra e da Serra da Cantareira (área em 

processo de ocupação e consolidação), algumas evidências também da necessidade de afirmar 

“quem é o clandestino”  ou mesmo “quem veio depois”. O que se percebe é que, ao se adquirir 

alguma urbanidade e a propriedade do que até então era irregular, se divide e subdivide o 

território em classes sociais. Esse imaginário de que “não somos clandestinos”, a importância do 

“privado”, estabelece as classes sociais na periferia e pode ser identificado também em uma micro 

escala dentro das favelas.  

                                                             
17 Destaco que existem áreas específicas que mantêm essas relações de comunidade, mas não é o que carateriza a 
região.  
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Em uma roda de conversa com crianças do Jardim Paraná essa necessidade de identificar quem é 

o clandestino ficou muito evidente, como também uma forma de delimitar fronteiras. As crianças 

que participavam de estudos de percepção realizados nesta pesquisa e dividido em cinco oficinas, 

estavam discutindo quais lugares deveriam fotografar. Em suas frases era possível identificar a 

necessidade que sentiam de valorização do lugar onde moram, bem como delimitar exatamente 

o que é Jardim Paraná e ou que não é Jardim Paraná; para eles, o que é clandestino e o que não 

é.  

“Não devemos fotografar o bar porque é do tráfico.”  

“Não podemos fotografar a favela do lado do CEU, não é Jardim Paraná. O 

pessoal da favela usa nossa água, nossa luz, ocuparam a quadra de skate” 

“Vamos fotografar o ônibus que chega aqui com nome de outro bairro, não é 

certo. Não somos Damasceno somos Jardim Paraná”.  

 

Imagem da Favela Ordem e Progresso ao lado do CEU Paz no Jardim Paraná, e da única linha de 

ônibus que dá acesso ao loteamento irregular Jardim Paraná. Fotos feitas pelas crianças da 

comunidade que participaram dos estudos de percepção da paisagem.  
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Essa interpretação, além de apresentar essa relação de tratar de forma preconceituosa o que é 

clandestino hoje, permite a partir do seu mapeamento, compreender a expansão urbana desigual 

continuada rumo á Serra da Cantareira como uma força que não se extingue, mas que somente 

se desloca. Assim, os dramas da Brasilândia da década de 1970 e 1980, da região de extensão da 

Freguesia do Ó, são os mesmos hoje da região da Serra da Cantareira. O que difere é que hoje 

existe um número muito maior de pessoas em situações de risco e pouco organizadas, se 

comparadas com as lutas das décadas anteriores. 
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São povos que compõem uma mesma marcha, de sobrevivência, de luta pela terra e pela 

dignidade, mas que necessariamente não enxergam no outro, o “novo clandestino”, um retrato 

de seu passado. 

Esta classificação de quem hoje é clandestino mostra a consolidação de favelas precárias que 

tornam-se bairros autoconstruídos com certa infra-estrutura, o que necessariamente não 

representa a melhoria da qualidade de  vida de toda a sua população. Assim, essa gente que 

parece desbravar áreas de grande importância ambiental e de pouco valor imobiliário, em sua 

reprodução contribui com o processo desigual de produção do tecido da cidade. Em suas lutas 

conseguem benfeitorias que valorizam a terra, que mesmo sendo irregular, tem seu mercado 

imobiliário próprio, que também exclui. É como uma peneira, os que tem menos em lugares que 

já se tem pouco vão sendo expulsos em um movimento contínuo. 

É comum ouvir nas falas de moradores migrantes relatos sobre sua história na cidade de São 

Paulo, que se dividem em diversas moradias, mostrando seu trajeto por diversas periferias. Alguns 

apresentam melhoria da primeira moradia para a atual, outros, ao contrário apresentam o pior do 

deslocamento; a insegurança em não ter um chão, a constante expulsão, e a miséria.  

Há as marcas da miséria que se deslocam pelo tecido da cidade, não só espacialmente, mas 

também junto com as pessoas que não conseguem se inserir no mercado de trabalho, e ter renda 

suficiente para a sua sobrevivência. A “paisagem amarela da fome”, colocada por Carolina de 

Jesus na década de 1950 em seu diário quando morava na favela do rio Tietê, era comum na 

Brasilândia da década de 1970 junto á Freguesia do Ó e atualmente é comum nas comunidades 

da Serra.  

“Resolvi tomar uma média e comprar um pão. Que efeito surpreendente faz a 

comida no nosso organismo! Eu que antes de comer via o céu, as árvores, as 

aves tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. A 

comida no estômago é como um combustível nas maquinas. Passei a trabalhar 

mais depressa. O meu corpo deixou de pesar. Comecei a andar mais depressa. 

Eu tinha a impressão que eu deslizava no espaço. Comecei a sorrir como se 
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estivesse presenciando um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo do 

que ter o que comer? Parece que eu estava comendo pela primeira vez na 

minha vida.” Carolina de Jesus 27 de maio de 1955. Favela do Rio Tietê, bairro 

do Canindé (JESUS, 2006). 

“(...) quando eu morava na Guariroba, tinha a Cida a irmã do João bom ladrão. 

Chegava de noite eu ouvia as crianças chorando e falavam: mãe me dá um pão. 

E ela na maior naturalidade dizia: cala boca seu filho da puta. De manhã ficava 

tudo quieto. Eu olho e ela tá lá fervendo papelão para dar de comida.” 

Depoimento de Frei Alamiro, novembro de 2011, sobre a realidade da favela 

Guariroba – Brasilândia da década de 1970. 

“(...) As pessoas vivem sobre palafitas, com aquele  mau cheiro do córrego. Além 

disso, tem o “chiqueirão” que fica ali do lado, uma criação clandestina de porcos 

na Serra que, quando lavam esse chiqueirão  o cheiro fica pior ainda. As pessoas 

esperam os caminhões de restos de comida para os porcos e sobem sobre eles 

para se alimentarem”. Sandra Regina, moradora. Sobre sua visita a favela Hugo 

Ítalo Merigo, 2006. 

O que pode parecer às vezes ao analisar dados demográficos sobre a situação socioeconômica 

de favelas, que estas apresentam menores índices de pobreza, mas que na verdade essa suposta 

melhoria em sua situação é devido a esse deslocamento constante.  

Podemos olhar hoje a região da antiga favela Hugo Ítalo Merigo na região da Serra da Cantareira 

no distrito de Brasilândia, e termos a ilusão de que não existe mais aquela miséria relatada por 

Sandra, dado inclusive que será comprovado por pesquisas como o Censo de 2010. Porém, um 

olhar mais atento perceberá que a miséria não se extinguiu nesse espaço só se deslocou para 

outros pontos da Serra, constituindo novas favelas, com novos barracos, mas com os mesmos 

atores.  
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3.1 O impacto social de obras públicas sobre a 

Serra da Cantareira 

Tanto a combinação de desaceleração econômica x urbanização rápida, quanto a combinação  

de crescimento econômico x empresariamento urbano,  produzem desigualdades nas cidades 

ampliando as formas de urbanismo de risco
1
, caracterizado por um grande déficit habitacional 

quantitativo e qualitativo. Isto porque a população de baixa renda tem como alternativa 

ocupar áreas periféricas, com custo “baixo” por serem carentes em infra-estrutura e por vezes 

protegidas por legislações ambientais.  

A urbanização excludente se dá sob a forma de loteamentos clandestinos, irregulares e 

favelas, que ao longo sua ocupação acabam por destruir áreas recobertas por matas e 

mananciais.  

Nos últimos anos os grandes impactos sobre a Serra da Cantareira no trecho do Distrito de 

Brasilândia foram favorecidos indiretamente pela presença do poder público. Alguns impactos 

são gerados por remoções de moradias precárias em risco ou para a implantação de projetos. 

Ambos os processos têm como atendimento habitacional pequenas indenizações, 

promovendo o deslocamento das moradias em situação de risco para novas áreas também de 

risco. Outros impactos são decorrentes da implantação dessas obras, como a valorização 

urbana e a expansão destes territórios em áreas de fragilidade ambiental.  

                                                             
1 Rolnik (2000:6), aponta que o urbanismo de risco em geral se dá porque a população de baixa renda só tem a 
possibilidade de ocupar terras periféricas que são mais baratas e sem infraestrutura, ou ocupar áreas 
ambientalmente frágeis que não poderiam ser urbanizadas. Processo que gera caos aos sistemas de circulação já 
que existe um maior deslocamento desta população por estarem residindo em áreas muito distantes, bem como 
induz a situações de risco geotécnico: erosões, enchentes, deslizamentos.   
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Uma das ações públicas de grande impacto ambiental na região, em anos anteriores, foi a 

substituição de uma área rica em beleza natural e de grande significado para a população (as 

trilhas do sítio Bananal), por um piscinão construído em 1999 para conter as cheias do 

Córrego Bananal. Porém, a obra se restringiu a construção de uma barreira para conter 

resíduos, usando como piscinão a própria área de inundação natural do córrego. Esse espaço, 

que já foi usado para criação de cavalos, área de lazer da população devido a sua 

conformação natural de rochas e nascentes, além de ser um acesso para a Serra da 

Cantareira; hoje se tornou um grande lixão a céu aberto, que também recebe irregularmente 

resíduos que são lançados por caminhões da própria Prefeitura. 

Essa prática teve continuidade com a implantação de escolas, postos de saúde e um telecentro 

em áreas non-aedificandi de córregos no distrito, equipamentos que sofrem com as cheias 

dos córregos da região. Uma das escolas implantadas junto ao córrego Bananal, já foi 

desativada. Isto porque, nos períodos de chuva, as crianças ficavam ilhadas dentro da escola, 

em situação de risco. 

Com a desativação e a demolição desta escola, a prefeitura - atendendo a uma promessa de 

campanha - implantou um Centro de Educação Unificado na Serra da Cantareira, sendo essa 

mais uma decisão pública que negligenciou a aptidão física destes espaços. Além de implantar 

uma nova escola em uma área de risco, a implantação desta grande obra, sem considerar a 

dinâmica de produção deste espaço, não se atentando aos processos de construção dos 

territórios periféricos, fortaleceu novas ocupações em uma área que deveria estar sendo 

conservada, de acordo com as diretrizes do próprio poder público elaboradas no Plano 

Diretor Estratégico, Plano Diretor Regional e no Plano de Ação Habitacional e Urbano do 

Distrito de Brasilândia. 

“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 
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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, nós 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  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.” (Antonio Calisto, 2006) 

No distrito de Brasilândia, a implantação de um novo parque em uma região em que não 

existem espaços de lazer oficiais é uma das negociações mais polêmicas ocorridas entre 

moradores e a prefeitura de São Paulo nos últimos anos. Isto porque a implantação do parque 

se dá com a remoção de parte da população moradora junto aos córregos da Bacia do 

Córrego Bananal.  

Mesmo sofrendo com as frequentes 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 3500 habitantes (GTA, 2003). O 

grande número de remoções dificulta a possibilidade de implantação do projeto, 

principalmente com a posição contraditória do poder público que, ao mesmo tempo em que 

apresenta um discurso ambiental de recuperação da rede hídrica local, implanta novos 
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equipamentos públicos, na área non-aedificandi do mesmo córrego, bem como na própria 

Serra da Cantareira, estimulando novas ocupações.  

Primeira imagem casas sobre um córrego no distrito, segunda imagem CEU PAZ implantado em 
antigo campo de futebol na Serra da Cantareira, terceira imagem cavalo em meio ao lixo no 
Piscinão do Córrego Bananal, antiga área de lazer dos moradores. 
Fonte: Cecilia Machado 2007 

Os moradores da comunidade Hugo Ítalo Merigo, primeira favela removida para a 

implantação parcial do parque, receberam em novembro de 2006 uma notificação da 

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

Parque Linear. Para a implantação do projeto, 547 famílias  foram removidas. Em uma parceria 

com a CDHU, 70 famílias foram realocadas em conjuntos habitacionais de Cidade Tiradentes e 

120 para conjuntos habitacionais do Sítio Jaraguá. As 357 famílias restantes receberam uma 

verba de apoio de R$5.000,00, poucas famílias receberam o auxílio para compra de imóvel 

que seria de R$8.000,00. 

Com esse recurso, muitos moradores voltaram a ocupar áreas de fragilidade ambiental no 

distrito, fortalecendo o processo de desmatamento na pré–Serra da Cantareira, que já havia 

sido intensificado com a implantação do CEU Paz no Jardim Paraná.  

Ainda que de grande importância ambiental, a implantação deste Parque teve efeito negativo 

junto à população. Hoje para eles, o Parque significa somente “remoção”. Esse sentimento 

explicita-se principalmente durante as entrevistas realizadas com moradores da ocupação 

Fazendinha. Ao serem questionados sobre o Parque, todos os entrevistados disseram que 

“não o conhecem”, mesmo morando aproximadamente à de 500 metros desta área. 
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“(...) na Prefeitura falaram sobre um Parque, mas não conheço. O que sei é 

que vou sair para ter o parque.” (Tatiane de 30 anos, moradora da ocupação 

Fazendinha se referindo ao projeto de continuidade do Parque, e da possível 

remoção que irão sofrer para a implantação desta obra, 2010).  

Todos os entrevistados sabem que serão removidos, mas não sabem quando. Sem estabelecer 

vínculo com o lugar de moradia, as carências (habitacionais, urbanas, e mesmo de cidadania) 

se multiplicam. Este sentimento, que poderia ser desencadeado pelo excesso de mobilidade 

forçada (como apresentado anteriormente), agora também é desencadeado por projetos e 

planos urbanísticos que não têm previsão para implantação. Com a falta de definição do 

poder público, essa impossibilidade de fixação potencializa a área como foco de pressão, não 

só ambiental, como social.     

As pesquisas também apontaram para uma falta de reconhecimento do parque como uma 

questão simbólica, de dificuldade de apropriação de espaços públicos voltados para atividades 

de lazer e cultura. De acordo com a pesquisa, o Parque Linear do Córrego Canivete, recém 

implantado, bem como o espaço de teatro e lazer aquático do CEU Paz (Centro de Educação 

Unificado), não são considerados pela população como espaços relevantes no distrito e não 

foram citados em nenhuma das entrevistas realizadas. São espaços que estão ao lado destas 

ocupações, o que demonstra que estão próximos espacialmente, mas não socialmente. Com 

relação ao CEU Paz, muitos moradores das ocupações Fazendinha, Ordem e Progresso e Vila 

Esperança, (moradores que estão a espera da remoção há alguns anos), afirmaram que não 

têm acesso ao equipamento por não terem endereço, e que as crianças atualmente que 

usufruem do CEU PAZ são de outros bairros, e conseguiram, segundo eles, vagas na 

instituição por indicações de políticos locais que “dominam”o espaço.  

A falta de apropriação destes espaços nos leva a questionar: para qual população estes 

espaços públicos fazem sentido? O CEU Paz, atendeu uma demanda por escola e “cultura”, 

mas para um único loteamento: o Jardim Paraná. Assim, reduziu a capacidade de abrangência 
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deste equipamento de grande porte que poderia disponibilizar para toda a população da 

região da pré-Serra e Serra da Cantareira no distrito de Brasilândia um lazer em período 

integral, com piscinas, teatro e espaços de dança. Mesmo sabendo que 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 utilizados 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.  

Já o Parque Linear do Canivete, não faz sentido para muitos que moram em seu entorno. Foi 

implantado e apresentado como intervenção urbana com objetivo de recuperar os recursos 

hídrico da região, o que seria de fato, se as medidas de mitigação dos impactos sociais fossem 

adequadamente planejadas. Assim os esgotos continuam a ser lançados só que agora em um 

outro ponto na cabeceira do córrego. 

Nesse contexto, podemos dizer que espaços públicos de grande importância como os 

parques  e escolas sofrem uma distorção em seus valores essenciais, principalmente quanto ao 

acesso. Tornam-se instrumentos de valorização imobiliária, e em programas de requalificação 

urbana, caracterizam-se como elementos higienizadores, moeda de troca em período de 

eleição. São espaços alegóricos, vitrines de diferentes gestões públicas que atualmente 

fortalecem ação do mercado imobiliário informal sobre a Serra da Cantareira
2
.  

                                                             
22 Associando a estes estudos de campo estudos teóricos, sobre a expansão urbana junto a pré- Serra da 
Cantareira, podemos dizer que esta região foi vista em sua importância de diversas formas pela poder público. A 
região da Serra e a da pré-Serra da Cantareira foram valorizadas como áreas agrícolas com atividades extrativistas 
(séc. XIX), depois como elemento de infra-estrutura para abastecimento de água potável (início do século XX) 
período em que foi preservada, e da década de 1990 até os dias de hoje elevada a elemento regulador ambiental, 
período em que mais foi devastada por ocupações irregulares e regulares, em muitos casos conjuntos 
habitacionais e equipamentos públicos. Ou seja, hoje a pré-Serra também parece ser um grande estoque de terras 
para o poder público. 
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Imagem das obras da área de implantação do Parque Linear do Canivete e CEU Paz, com os 
deslocamentos populacionais e adensamento urbano resultantes de sua implantação. 
Fonte: Foto aérea Google Maps 2012. Organização das informações Cecilia Machado, 2012 

A seguir é apresentado um quadro de análise com um resumo histórico destas ações públicas, 

relacionando-as com ações de outros agentes que produzem esta paisagem. Informações 

divididas em períodos de análise, definidos ao longo dos estudos na região. 
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(VER ANEXO TABELA EXTENDIDA) 
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3.1.1 As novas comunidades na Serra da Cantareira e cenas de seu cotidiano 

 

Até 2005 o Jardim Paraná era o principal vetor de expansão urbana irregular sobre a Serra  no 

Distrito de Brasilândia, porém, nos últimos seis anos, três novas favelas foram criadas: Tribo, 

Ordem e Progresso, Fazendinha, e um loteamento irregular o Vila Esperança. Estas ocupações 

se dão em glebas consideradas fruto do desmembramento de uma propriedade denominada 

originalmente como “Sítio Bananal” 
3
, uma área que é marcada pela ação de grileiros e por 

ações contraditórias do Estado.  

A comunidade Ordem e Progresso é uma Favela implantada em área pública, sendo parte da 

favela localizada na área de lazer e esportes do CEU PAZ. De acordo com o processo 

disponibilizado pela Defensoria Pública de São Paulo, a área está localizada em uma ZEPAM, e 

seus moradores estão sendo processados por crime ambiental. Para que seja autorizada a 

remoção, a Prefeitura deve apresentar um cadastro dos moradores, e qual atendimento lhes 

dará. Até o momento foram feitas indenizações de R$1500,00 para moradores solteiros; 

R$3000,00 para casados e R$5000,00 para moradores com filhos.  

A comunidade Fazendinha está localizada em área particular da Família Prado, e foi ocupada 

em 2005. Os moradores já foram removidos duas vezes pela prefeitura e retornam ao local. 

Existe um processo de reintegração de posse, ação movida pelo proprietário da gleba. Para a 

remoção da população foi solicitado pelo Juiz um mapeamento com os limites exatos da 

gleba e o número de moradores afetados. Não foi definida nenhuma forma de indenização ou 

atendimento habitacional.  

A comunidade Tribo é uma favela implantada em área particular junto ao Jardim Damasceno 

em um antigo Aterro clandestino de entulho. É a ocupação mais recente na região da Serra da 

                                                             
3 Segundo MANENTE(2001), o Sítio Bananal foram terras na região que foram desapropriadas em 1895 para 
formar o Sistema de Captação de Águas da Cantareira. Hoje estão implantadas nesta região, 26 favelas, 5 
loteamentos irregulares e um loteamento clandestino. 
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Cantareira no Distrito de Brasilândia, e não passou por nenhum processo de reintegração de 

posse, ou remoção.  

O loteamento irregular Vila Esperança foi implantado em área particular também da Família 

Prado. De acordo com o Núcleo de Habitação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 

os donos da gleba foram processados por promoveram parcelamento ilegal, e terão que 

indenizar os moradores. O terreno foi bloqueado para venda, para que fosse feita a demolição 

e a indenização dos moradores, solicitando-se para esse fim um cadastro das famílias e a 

avaliação dos imóveis. 

Todas essas comunidades resultaram do processo de valorização imobiliária devido a 

implantação do CEU Paz na região, das remoções feitas para implantação do Parque Linear 

do Canivete, bem como da ação de grileiros na região. Elas partilham não só a mesma região, 

mas os mesmos conflitos, riscos e dramas. A situação fundiária irregular gera conflitos com o 

poder público, com donos de terra. As formas de ocupação em áreas frágeis do ponto de 

vista ambiental, geram uma série de riscos geotécnicos, bem como riscos causados pela infra-

estrutura precária e pelo adensamento habitacional, como os incêndios. 
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Relatos de um incêndio Comunidade  Tribo  

Diário de Campo 

 

“Ontem, dia 20 de novembro um incêndio acabou com 

cerca de 15 barracos na comunidade Tribo localizada na 

pré-Serra da Cantareira. Foi muito difícil conter as chamas, já 

que os bombeiros não tinham acesso à comunidade. Para 

deter o fogo, diversos barracos foram sendo desmontados 

pelos próprios moradores. Muita gente perdeu tudo o que 

tinha, ficando apenas com as roupas do corpo. Pessoas 

chegavam de seus trabalhos, vestidos ainda com seus 

uniformes, procuravam familiares e a própria casa, o único 

bem para muitos. Em entrevista muitos disseram que 

chegaram até essa comunidade para poder sair do aluguel 

que pagavam em outras regiões do distrito e da cidade de 

são Paulo. Da Marginal Tietê já era possível ver a fumaça do 

incêndio, porém não imaginávamos que era na Brasilândia o 

incêndio. Foram cerca de 40 minutos até chegarmos no 

distrito, e ainda os bombeiros estavam perdidos nos 

labirintos dos formados pelos loteamentos na Serra.”   
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 A ocupação na comunidade Tribo sempre foi  

acompanhada de forma distanciada por essa 

pesquisa, porque, segundo moradores, é uma 

área controlada por traficantes.  Os próprios 

moradores de favelas próximas tinham medo 

de entrar nessa região. O incêndio foi uma 

oportunidade para entrar na comunidade. Em 

meio aos bombeiros entrei com dois 

pesquisadores sociais na mata. Nesse 

percurso, encontrávamos pelo caminho 

moradores saindo por trilhas na mata com 

móveis, roupas, ou simplesmente chorando.  

Chegando à comunidade vimos diversos 

barracos que foram desmontados às pressas 

para que o fogo não se alastrar. Moradores 

amontavam colchões, alimentos, roupas, o 

pouco que conseguiram tirar dos barracos. 

Muitos olhavam para os restos dos barracos 

em meio às cinzas e viam o quanto tinham perdido:  uma cama, uma TV, os documentos. 

Uma moça segurava firme o diploma um pouco queimado do curso técnico que havia feito. 

Mesmo sem vítimas fatais era dramática a situação. Pessoas que haviam saído para o trabalho  

chegavam correndo perguntando pelos parentes e pela casa. Uma moradora chegou ao meu 

lado e disse “aquele ali era o meu quarto“, apontando para uma área onde havia uma cama 

queimada.  

Devido ao controle local pelo poder paralelo tivemos uma dificuldade inicial em realizar as 

entrevistas. Mesmo com tantas pessoas que não eram da comunidade mas que estavam lá 

Imagem da fumaça do incêndio 
da Comunidade Tribo em meio a 

Serra da Cantareira. 
 Fonte: Cecília Machado 
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como voluntários, éramos “estrangeiros” e não éramos bem vindos por parte da população. 

Continuamos a entrevistar e fotografar, até que fomos ameaçados por um morador. Ao 

mesmo tempo em que éramos expulsos, outros moradores nos chamaram porque gostariam 

de informar à população de outras áreas do distrito sobre a situação deles e pedir ajuda. 

Neste momento conseguimos um link com a Rádio Cantareira e os moradores puderam falar 

“ao vivo” sobre o incidente.  

“Eram 10 horas da manhã e uma mulher botou fogo no barraco. Moro aqui 

há dois meses. Eu e meu filho de 11 meses não temos onde morar. Essa 

mulher disse que ia botar fogo no marido porque ele roubou R$20,00 dela. 

Eu mora na casa da minha mãe na Hugo. Eu quero que alguém ajuda nós.” 

(Jessica, 2010) 

 “Eu estava vindo lá de baixo e eu vi uma mulher fumando igual chaminé. Ai 

ela botou fogo nos barraco de todo mundo. Tinha umas dez casas por aqui. 

Ó o prejuízo. Tudo isso aqui é conquistado com trabalho suado. Meu pai esta 

a mais de 20 anos na mesma empresa e agora esta em estado de choque ali, 

meu pai e minha mãe. Agora quero ver quem vai pagar o prejuízo. Porque 

ela botou fogo nas casas. Nós moramos aqui há seis meses. Nós morávamos 

aqui perto. Minha mãe fez um barraco aqui para mim no mesmo quintal, só 

tenho essa roupa do corpo. Se eu não salvo meus cachorros, morriam todos.” 

(Tiago, 2010) 

Por ser uma área controlada pelo tráfico de drogas a tragédia era também uma oportunidade 

de entender como se dava a organização da população e de suas casas, quais eram as 

relações de poder e qual a origem destes moradores. E essa era também a intenção dos 

pesquisadores sociais que estavam comigo. Um deles ficou responsável em fotografar as 

ocupações já que não teríamos outra oportunidade de acesso à região, e o outro fazia 

perguntas para a população sobre a origem, as condições de vida e sobre o incêndio. 
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Mesmo percebendo que estávamos sendo controlados, podia-se verificar que isso era feito 

somente por um pequeno grupo. Aos poucos, esse pequeno - grupo que não podemos 

afirmar se era do tráfico mas que exercia um certo controle do espaço - saiu da área do 

incêndio. Neste momento pudemos conversar com mais moradores.  

De acordo com as entrevistas, a maior parte da população desta comunidade, veio de 

remoções feitas na favela Hugo Ìtalo Merigo para a implantação do Parque Linear. Eles 

receberam uma indenização da Prefeitura e com ela fizeram novos barracos na Serra, em uma 

área de difícil acesso e com muito mais risco do que a anterior da qual haviam sido removidos. 

As moradias de madeira foram implantadas de forma a criar um círculo, como em uma tribo 

indígena, e por isso foi batizada como Favela da Tribo. Esse círculo é usado como espaço de 

lazer de crianças e adultos da comunidade, uma praça seca de terra batida.  

Em volta deste espaço os barracos, que inicialmente eram residenciais, tornaram-se pequenos 

comércios, reforçando a identidade do espaço como lugar de encontro e troca. Ele também 

funciona como um entroncamento dos dois únicos acessos à comunidade, e por estar situado 

em uma região mais baixa que as casas, também tem um potencial de controle visual por 

parte dos moradores. A “praça seca” foi fundamental para que o fogo não tomasse conta de 

toda comunidade. Durante o incêndio esse também foi o espaço de fuga de boa parte da 

população. 
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Imagens 
 do dia do incêndio 

Fotos: Cecilia Machado 
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As declarações dos moradores, neste dia reforçavam o drama desta população: 

 “Nós perdemos tudo, já fomos removidos uma vez, não vamos para 

albergue”. Morador não identificado. 

“Eu morava lá em baixo de aluguel, pagava R$250,00 não dava pra 

comida, tenho quatro filhos” Antonio Jorge, morador 

“O dinheiro do meu filho queimou, era a primeira vez que ele 

recebeu o 13º”  (Dona Jô, 2010) 

“A prefeitura disse que ia dar mais madeira para a ampliação dos 

barracos, e agora?” (Simone, moradora da comunidade que veio da 

cidade de São Bernardo. Mora na Serra há um ano, única forma que 

encontrou para parar de pagar aluguel. Comprou o terreno com 

R$2.500,00 dinheiro que conseguiu com a venda de sua moto, seu 

único bem, 2010).  

“Agora é só Deus e a força do povo. Deus foi tão bom que pegou 

fogo de dia”. (Moradora não identificada). 

Durante todo o dia, os moradores esperaram pelas Assistentes Sociais, que chegaram ao final 

da tarde. Moradores do entorno organizaram em uma creche comida e postos para receber 

doações.  

Neste momento vimos, além da solidariedade que é comum nestas regiões, a atuação de 

aproveitadores. Muitos moradores de diversas regiões do distrito foram se misturando com os 

moradores atingidos pelo incêndio e também se cadastraram para receber doações, cestas 

básicas, roupas etc.  

À noite, o local foi isolado pela Defesa Civil, os moradores não poderiam voltar para lá, mas 

também não recebiam nenhum atendimento além de colchões e cestas básicas, por estarem 
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em uma área particular. O isolamento da área durou muito pouco, logo após o incêndio os 

moradores já demarcavam novamente seu chão.   

 

A espera pela 

remoção:   

Comunidades 

Ordem e 

Progresso e 

Fazendinha 

 

 

 

 

 

 

A comunidade Ordem e Progresso, ainda sofre com os impactos de um incêndio que 

aconteceu em 2008.   

“Aconteceu o incêndio não foi criminal, foi devido as energias mal 

organizadas, que houve pipoco de fogo. Foram trezentos barracos. 

A prefeitura ajudou bastante, mas foi no momento do incêndio. 

Depois eles trouxeram uma lona e fizeram um abrigo coletivo para 

todos esses moradores. A lona cobria em cima, e quando chovia 

molhava tudo. Arrumaram umas camas e colchões mas quando 

chovia era uma tristeza. Teve um dia que choveu muito e a lona caiu 

nas pessoas, foi uma correria. Ai, eles arrancaram a lona e deixaram 

o povo a céu aberto. Ai o povo voltou e fizeram os barracos na 

Incêndio na favela Ordem e 
Progresso 

Fonte: Associação Cantareira 

Foto: Jornal Cantareira, 2008 



112 

quadra. Os barracos aumentaram, porque eles levaram a lona e não 

deram uma posição uma ajuda para as pessoas saírem de lá. 

Algumas pessoas receberam indenização, mas muito pouco. E outras 

nem receberam. Ai as pessoas tornaram a pegar madeira no lixo de 

novo e voltaram a fazer barraco. É por isso que estão tudo ai, o jeito 

é construir de novo. Muita gente tá sem documento ainda. Agora 

está abrindo um buraco debaixo dos barracos, devido o esgoto por 

dentro está perigoso, é criança que cai. Tá em uma área bem 

perigosa. Não tem jeito, tá difícil. “ (Adriana, 2010) 

Esta comunidade começou a ser ocupada há cinco anos, e possui barracos tão precários, 

quanto à comunidade Tribo de ocupação mais recente - dois anos. Esses moradores, 

aguardam o despejo e estão sendo processados por crime ambiental. Por viverem à espera da 

remoção não consolidam suas casas. O que não significa que não ampliem os espaços. O 

material para 

boa parte das 

construções são 

restos de 

cidade, 

recolhidos ao 

lado em um 

aterro de 

resíduos inertes, 

Aterro 

Itaberaba
4
. 

                                                             
4 Os problemas decorrentes no Aterro Itaberaba são apresentados no item “Morar sobre o lixo e do lixo : o caso da 
Favela Cidade Alta”, neste capítulo. 

Moradora construindo um 
novo barraco na comunidade 

Foto: Cecilia Machado 
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Assim, restos de móveis, pedaços de placas, resíduos da construção civil, são matéria prima 

das construções. Com as sobras da cidade formal, ampliam-se as moradias em áreas de risco 

a linguagem da urgência e da sobrevivência, parafrazeando (BUENO, 2000:29).  

“A Dimensão estética destes espaços, revela a percepção que o 

morador “favelado acerca da sua inserção espacial na cidade.” 

(BUENO, 2000:27).  

Muitos moradores, como na comunidade Tribo, também compraram os lotes com 

indenizações pagas pela prefeitura para remoção das moradias e implantação e obras 

públicas. O valor médio dos terrenos na comunidade é de R$1.700,00. 

“Eu morava no Jardim Peri, fui removido de lá e recebi R$5.000,00 e 

eles me falaram que aquilo não era uma indenização era um 

beneficio que depois eu iria ganhar uma moradia. Então me retirei 

de lá gastei com minha família e meus filhos e vim para cá, o que me 

sobrou foram R$2500,00 e cheguei aqui e comprei um terreninho de 

R$500,00, fiz um barraquinho e entrei. Minha casa no Peri era de 

bloco, dois cômodos azulejado. Hoje eu moro em um barraco eu 

minha esposa e um filho de nove anos. Esse não é meu primeiro 

barraco aqui. O meu primeiro barraco aqui pegou fogo, queimou 

tudo as minhas coisas e não fui chamado para ser indenizado. E 

estou aqui neste novo barraco na quadra esperando ser indenizado. 

Mas agora eu quero uma moradia, dinheiro não me interessa mais. 

Porque se eu pegar R$5000,00 eu não vou ter dinheiro para comprar 

um terreno particular, então eu quero uma moradia para mim para 

minha mulher e meu filho. Agora recebi um papel dizendo que serei 

removido novamente, estou  aguardando para ser removido daqui. 

Se pegar R$5000,00 de novo o que nós vamos fazer, vamos para um 
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terreno da prefeitura de novo e fazer um barraco novamente?” 

(Joselito,, morador comunidade Ordem e Progresso, 2011). 

 

Imagem de Joselito 
Fonte: Documentário “O Sentido da Moradia” 
 

 

De acordo com pesquisas de campo que incluem 

reuniões com moradores, derivas e a realização de 25 

entrevistas, tendo como base um questionário aberto. A 

renda familiar varia de R$250,00 a R$ 700,00, os chefes 

de família exercem funções de catadores, pedreiros, 

empregadas domésticas, ou mesmo recebem auxílios do 

governo. A maioria se declarou analfabeto. Todos os entrevistados são migrantes, dos estados 

da Bahia, Ceará e Minas Gerais. A Serra da Cantareira não foi a primeira opção de moradia 

destes migrantes, por vezes a quarta ou quinta moradia no Estado de São Paulo. Um continuo 

deslocamento, reforçando o ciclo de expulsão da população para áreas precárias e frágeis 

ambientalmente.  

A pesquisa também apontou para um grande número de crianças na comunidade, que vivem 

em situação precária. A maioria freqüenta escolas distantes da moradia, uma contradição por 

estarem ao lado de um Centro de Educação Unificado. Uma situação que é reforçada também 

pela provisoriedade, só que agora pela falta de endereço. 

Um outro elemento que reforça o sentimento de provisoriedade desta população é a falta de 

informação sobre a situação fundiária da comunidade, sobre o processo de reintegração de 

processo que incide sobre ela. Assim, os moradores sabem que serão removidos, porém não 

sabem quando, e nem o porquê.  
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Esse diagnóstico foi reforçado em uma reunião realizada no segundo semestre de 2010 nessas 

comunidades, quando fui chamada para conversar com moradores da comunidade Ordem e 

Progresso, bem como com moradores da comunidade Fazendinha sobre o Trecho Norte do 

Rodoanel. Eles tinham dúvida quanto às possíveis remoções da obra na região, e associaram 

as cartas de despejo expedidas pela prefeitura ao projeto viário, o que não era o caso. As 

remoções eram resultantes de um processo de reintegração de posse, bem como por estarem 

em área de alto risco geotécnico.    

Imagem ao lado do Auto de Intimação recebido por 
vários moradores 

Foto: Cecilia Machado 2010 
 

É preciso dizer também que foi a partir desta reunião 

que tive contato com a comunidade Fazendinha. Em  

2009 eu tentei fazer pesquisas na comunidade e não 

consegui. Fui intimidada por alguns moradores que 

acharam que eu era da prefeitura e que estava 

fazendo cadastro para remoção. Desta vez fui como 

convidada, o que facilitou muito minha inserção no campo, não só no primeiro dia de visita, 

como em muitos outros posteriores.  

Ao percorrer essas duas comunidades, era possível ver como os novos vetores de expansão 

urbana eram extremamente precários. Reproduziam uma paisagem que vi nos primeiros 

contatos que tive no distrito ainda em 2001, quando moradores em meio a palafitas 

esperavam por restos de comida que chegavam em caminhões para dar aos porcos de uma 

propriedade rural na região. Essa favela  não existe mais, virou parque, porém, parte de sua 

história se mantêm “intacta”, sendo reproduzida por seus antigos moradores em outras 

regiões do distrito.  
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A omissão do poder público é evidente, já que a área apresenta pontos de alto risco 

geotécnico.  O próprio CEU PAZ, implantado ao lado desta área, apresenta rachaduras e 

descalçamento do solo junto à fundação. Alguns barracos de madeira e terra batida, também 

ficam sobre profundas rachaduras do solo. 

Mesmo com tantos riscos, a expansão urbana na Serra é muito intensa. São comunidades que 

em meio aos processos de remoção e reintegração de posse ainda estão sendo loteadas. A 

todo momento se vê moradores chegando com madeiras para construção dos barracos. 

Poucas casas são de alvenaria. Mesmo porque, segundo os moradores dessas comunidades, a 

Prefeitura recolhe os materiais de construção: pedra, areia e cimento. Deste modo, quem 

pode comprar material para consolidar a casa não compra, para não ser levado pela 

prefeitura, e aguarda a indenização para ser removido. Assim, surgem a cada dia novos 

barracos. As moradias continuam sendo ampliadas, só que de uma forma ainda mais precária. 

Essa ação da Prefeitura não controla a expansão urbana, nem a degradação ambiental. 

Porém, segundo os moradores do Jardim Paraná, loteamento ao lado por onde é feito o 

principal acesso as comunidades Ordem e Progresso e Fazendinha, é comum ver caminhões 

da Subprefeitura chegando com madeiras nessas comunidades, desde o início de 2011. 

Segundo se relata, seriam novas ocupações a espera de remoção para implantação das obras 

do Rodoanel, portanto, de caráter especulativo (processo detalhado no capítulo 4).  

O mercado imobiliário informal, contribui bastante com esta dinâmica. Alguns moradores 

durante a ocupação demarcaram mais de um lote, já pensando em vê-los.  

“A prefeitura tira um barraco , a gente faz três. Em alguns momentos eles 

falam, não constroem e o povo construindo. Eles mandam carta e proíbem, 

mas isso não adianta nada. Eles multam os moradores que entram com 

material de construção em nossa área, multaram em R$10.000,00 um 

morador. Mas me fale, em que lugar de São Paulo não tem favela. O Vista 

Alegre aqui em frente já foi favela. Hoje é bairro, ninguém tem documento, 
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foi tudo invasão. O pessoal está acostumado com invasão. Eu mesma estou 

acostumada com invasão. Não tô nem ai, não esquento a cabeça. As vezes 

tem gente que pergunta, você não tem medo não, eu falo, não. Se mandar 

sair eu saio, to morando mas a casa não é minha. O aluguel não é isso. Não 

dá para ser de outra forma. Igual eu falei para o Zé Luiz da prefeitura, não dá 

para ter outra casa com um salário de R$510,00. Se nem para uma pessoa 

viver R$510,00 não é nada. O Serra tá dizendo que vai aumentar para 

R$600,00, o que é isso eles acham que R$80,00 a mais da para viver. Ai um 

pobre besta, vai votar no Serra porque ele vai aumentar o salário para 

R$600,00. Me diga, você vai no mercado faz uma compra com R$600,00 com 

três, quatro filhos até o meio do mês você está sem nada. E como você vai 

pagar aluguel, eles acham que dá. É uma merreca, eles acham que um pobre 

é comprado até por um caroço de milho. Eu tô aqui porque não podia pagar 

aluguel na Brasilândia, R$290,00 e a dona da casa me disse, tenha coragem 

pega um terreno na Serra e entra com seus filhos, quando chegar alguém 

negocia a terra. Ai eu fui e invadi, no outro dia o dono do terreno chegou e 

disse: “pode derrubar a mata, não brigue com ninguém e nem desacate as 

autoridades, que a gente negocia quando terminar”. O nome dele é Tadeu 

Prado. Eu e outros invasores nos jogamos a derrubar madeira. Quem não 

derrubou madeira, chegou depois e comprou de uma associação. Agora tá 

todo mundo ai, não sabe se sai, pra quem pagou, para quem foi o dinheiro. 

Eu não posso dizer que o terreno é meu, eu não paguei no banco. Eu paguei 

para a associação, mas não sei. Nós ficamos no terreno, pagamos, e não 

sabemos para onde foi o dinheiro.  A família Prado sempre faz isso, eles são 

donos de tudo de Pirituba, Taipas, Brasilândia. Tudo é Prado. A área do CEU 

era dos Prado. O velho Prado, era Coronel e ganhou isso tudo aqui em uma 

guerra, um prêmio. E ai foi passado, para filho, neto. Aqui os comércios da 
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região, os impostos, vem tudo como Siqueira e Prado. Então eles pegaram 

um mundo de terra, e não ocuparam, e deixaram o povo invadir, e vão 

continuar invadindo. A população vai invadir, vai invadir.” (Luciola, moradora 

comunidade Fazendinha, 2010) 

O “loteamento” da Serra trouxe dificuldades no desenvolvimento dos trabalhos de campo, já 

que ao discutirmos com a população sobre o “morar na Serra”, e as implicações disso, não 

podemos abordar somente questões estruturais, como a dificuldade do Estado em atender a 

demanda por habitação, ou mesmo sobre o direito à moradia. São necessárias discussões 

sobre os que lucram com esse processo. Porém, esse tipo de discussão envolve riscos. É 

comum, em um conversa com moradores, perceber a mudança no tom da voz ao citar nomes 

dos grileiros da região, por vezes esses nomes são sussurrados.  

Os grandes grileiros de acordo com informações da Defensoria Pública de São Paulo, são a   

chamada “Familia Prado”. Inclusive, pela primeira vez eles serão processados
5
. O autor da ação 

foi o Ministério Público, que foi informado pela Subprefeitura FÓ/Brasilândia que os mesmos 

venderam lotes em um parcelamento irregular.  

Mas para esse tipo de comércio existem também os pequenos grileiros, aqueles que lucram 

até com o processo de reintegração de posse. Os pequenos grileiros são “moradores” da 

comunidade e de comunidades vizinhas que vendem terrenos por no mínimo R$1.700,00 e 

garantem para o comprador que caso ele seja removido ele pode receber da prefeitura até 

R$5.000,00, “um investimento”. 

Nesse contexto, podemos dizer que o mercado imobiliário informal tem papel importante 

nesse processo, mas só o tem porque é alimentado pela ausência, palavra que pode ser 

substituída por vezes por conivência, do poder público ao permitir o desmatamento da Serra, 

                                                             
5 A comunidade envolvida no parcelamento irregular é a do loteamento Vila Esperança, localizada junto as 
comunidades Fazendinha e Ordem e Progresso. A Família Prado terá que indenizar os moradores, e após essa 
indenização a população será removida e as casas demolidas. Essa vila, possui um outro padrão de ocupação 
habitacional, mais consolidado, com casas de dois a três pavimentos em alvenaria. 
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o loteamento destas áreas, e a construção dos barracos. Processo que atualmente não é feito 

do dia para a noite. Porém, o longo período de reação do poder público perante estas 

ocupações torna esse processo altamente lucrativo. Ganham os donos da glebas que fazem 

parcelamento irregular, os grileiros locais que promovem um reparcelamento, alguns agentes 

das prefeituras denunciados pela população que recebem dinheiro dos grileiros e que 

apreendem o material de construção desta população, e alguns políticos que vêem nessas 

situações a possibilidade de se promover. Forma-se um ciclo de ações ilegais e legais que se 

retroalimentam.  

É preciso dizer que, em estudos anteriores, os grileiros não eram apontados como os 

principais grupos do chamado “poder paralelo” (que não é tão paralelo assim). As relações de 

poder que interferiam na produção da paisagem eram estabelecidas entre os traficantes de 

drogas e os donos de aterros clandestinos de lixo e resíduos inertes.  

Os traficantes, porque mesmo introduzidos em toda a rede de favelas são proprietários de 

grandes áreas na pré-Serra da Cantareira localizadas junto a vetores de expansão urbana. 

Porém devido ao controle destes espaços, essas áreas não foram ocupadas. A barreira 

instituída por este tipo de poder não se dá somente em relação à expansão urbana, incide 

sobre a mobilidade da população, que não pode percorrer antigas trilhas na Serra, por 

estarem próximas a essas propriedades.  

Os donos de aterros clandestinos também exercem influência sobre produção da paisagem 

local. São diversos os pontos de lançamento de entulho e lixo na pré-Serra. Alguns pontos 

funcionam a mais de 20 anos, e já foram denunciados pela mídia local e por moradores, que 

depois foram ameaçados pelos proprietários dos aterros.  

O mais antigo aterro fica no Jardim Damasceno e já foi multado pela prefeitura em Abril de 

2005 em R$47.479,60, quando o dono também teve seus caminhões apreendidos. Porém 

essas ações não foram capazes de encerrar as atividades no local. Até 2007, cerca de 300 

caminhões lançavam entulho e lixo na Serra diariamente. Houve uma redução no número de 
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caminhões, segundo alguns moradores. Agora, os resíduos são lançados de forma regular em 

um aterro industrial localizado na mesma região, e que apresenta diversos riscos para a 

população, maiores que os riscos dos aterros clandestinos. 

Essas duas situações relatadas, do tráfico de drogas e dos aterros clandestinos, ainda estão 

presentes na região. Podemos dizer que não fortalecem diretamente o aumento do 

desmatamento na Serra da Cantareira, mas interferem na dinâmica do cotidiano dos 

moradores, na mobilidade e no aumento de situações de risco físico e vulnerabilidade social 

desta população. Neste sentido, podemos refletir sobre o quanto essas práticas interferem na 

formação, na relação do morador com o meio, e assim nas formas de apropriação e produção 

da paisagem. A situação de morar ao lado de um desses aterros é apresentado a seguir, em 

uma outra comunidade localizada na pré-Serra da Cantareira.   

Imagem protestos contra despejos feito por moradores da comunidade Fazendinha  

Foto: Associação Cantareira 
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Imagem da Comunidade Ordem e Progresso e de 

reuniões sobre o Trecho Norte do Rodoanel realizada 

com os moradores. 

Fotos: Renan Francisco, João Carlos e Cecilia Machado. 
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3.1.2 Morar sobre o lixo e do lixo: favela Cidade Alta  

A favela Cidade Alta, localizada na região da pré-Serra da Cantareira, é uma pequena favela. 

Em alguns pontos tem a largura de uma calçada. Seus barracos são estreitos, com 1,5m de 

largura. Limitação espacial que não os impede de se tornarem sobrados de dois e três 

pavimentos de alvenaria. Situação diferente dos tempos narrados por Frei Alamiro, quando 

morava lá na Favela Cidade Alta, com Marcelo e Cláudia, em que as casas eram feitas de 

madeirite e o chão era de terra batida.  

“(...) houve um episodio em uma favela chamada Cidade Alta, era muito difícil 

aquilo. Eram pessoas que foram removidas e a prefeitura forneceu um 

caminhão de madeirite para construir os barracos de madeira e era pouca 

gente. Foi no final de 1970 início de 1980. As assistentes sociais falavam Frei o 

que vamos fazer? O caminhão está aqui onde vamos construir esses 

barracos? Este povo vai ficar na rua? Falei com o pessoal nosso, nós já 

conhecíamos uns terrenos e fomos lá na cachoeirinha. Perto do Largo do 

Japonês tem um terreno grande e é da prefeitura eu disse: - vamos fazer 

aqui. Ai estávamos lá já e veio um senhor e perguntou o que está 

acontecendo ? Nós falamos do que se tratava e ele disse: - se vocês 

comprarem minha casa eu não fico aqui, não quero essa gente aqui. E fomos 

em outro terreno, a mesma coisa. Ai o administrador era o Lajolo ele era do 

Partido Comunista, e ele disse que o único terreno que eles tinham era lá na 

Cidade Alta. E ai fomos para lá, um terreno de um lado a pedreira, do outro 

lixão e a Cantídio Sampaio. E aquilo me envolveu tanto que eu deixei a 

Guariroba e fui morar lá com eles. Tentamos urbanizar. Você sabe o que é 

morar em um terreno cheio de gases? Além disso quando a pedreira 

estourava os barraquinhos todos tremiam. Só que aonde os barracos 
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estavam era em cima do lixo, a prefeitura jogava lixo ali. O Lajolo mandou 

uns caminhões de terra e começamos. Os pais iam trabalhar e nós ficávamos 

com as crianças. Ali eu vi isso muitas vezes que as crianças são filhas de todos 

os favelados. Eu não gostava de ficar sozinho, tinha o Marcelo que morava 

comigo. Eu aprendi com ele que com 12 anos ele tinha que trabalhar para 

sustentar os irmãos. Ele dizia: Frei hoje eu vou trabalhar, vou lá na Casa Verde 

e no Limão. Para ele era trabalhar pedir esmola. Depois foi a Claudia com 

seus seis filhos, que tinha medo de morar em uma favela sozinha. Ela foi 

morar com a família do Marcelo, eram 27 pessoas em um barraquinho. Ai eu 

disse que se ela quisesse morar lá no meu barraco com a família dela não 

tinha problema, e ela foi. Ela saia de manhã e ia trabalhar e as crianças 

ficavam. Ai nós criamos uma moda. De manhã cedo tinha um café ai eu dava 

dinheiro para irem comprar pão e leite para as crianças.  Ai fazíamos o café 

da manhã, todos juntos. E todo dia tinha alguém que fazia aniversário, então 

cantávamos parabéns.”  

Esta favela, que margeia a principal avenida do distrito, a Av. Deputado Cantídio Sampaio, 

começou a ser ocupada no início da década de 1980. E também, como as outras favelas 

apresentadas nesta pesquisa, é fruto de uma remoção feita na mesma região da Serra da 

Cantareira – o Jardim Damasceno - que hoje ainda sofre com grandes deslocamentos 

populacionais e que deu origem às favelas Tribo, Ordem e Progresso e Fazendinha.  

Eram casas em situação de risco, que foram removidas pelo poder público na época, e que 

receberam como indenização um caminhão de madeirite. Porém faltava o chão, um terreno 

para a construção das novas casas.  Na época, a igreja Católica, muito atuante tendo a frente 

na região Frei Alamiro, procurou terrenos na região de Cachoeirinha e da Brasilândia para essa 

população, mas, só conseguiram um terreno disponibilizado pela prefeitura que era um lixão 

ao lado de uma pedreira, como vimos no depoimento anterior. A prefeitura na época 
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desativou o lixão, cobriu os resíduos com caminhões de terra, e os próprios moradores ali 

construíram as casas.  

Eram para ser construções provisórias, até a prefeitura dar um atendimento habitacional 

adequado a essas pessoas. Mas, 30 anos depois, a favela ainda está lá, com cerca de 600
6
 

moradias.  Hoje, a pedreira ao lado não existe mais, atualmente a área da pedreira é usada 

como Aterro de Resíduos Inertes, o que mantém as famílias presas a mesma situação de risco 

que deu origem a comunidade.  

No distrito são diversos os aterros clandestinos de lixo e entulho, uma situação que envolve 

diversos interesses e estabelece muitos confrontos de ordem institucional com o cotidiano dos 

moradores e com a conservação da vegetação. 

Imagem do Aterro Clandestino de entulho na Serra  
Cerca de 300 caminhões de resíduos eram  

despejados na Serra por dia.  
Fonte: Jornal Cantareira 2005 

 

 

                                                             
6 Numero de domicílios estimado pela Prefeitura do Município de São Paulo.  

Em 2005, o jornal local Cantareira denunciou 

que esta situação era fomentada pelo poder 

paralelo e combatida pelo poder público.  

Inclusive foram apresentados relatos de fiscais 

da subprefeitura da Freguesia do Ó, sobre a 

tentativa da prefeitura em 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. 
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Ao mesmo tempo, existe um descrédito da população, uma “desesperança” já que o poder 

público que antes aplicava multa aos donos de aterros clandestinos, passou também a usar 

alguns espaços da região como descarte de entulho. As primeiras ações do poder público 

foram no piscinão do Córrego Bananal.  A obra implantada em 1999, sofre tanto com a falta 

de manutenção, quanto pelos caminhões da própria prefeitura que despejam entulho no 

piscinão.
7
 

Imagem: Montanhas de resíduos lançados no piscinão do Córrego Bananal, ao fundo a Serra da 
Cantareira 

Foto: Cecilia Machado, 2006 

                                                             
7 Em 2006, durante a gravação do documentário “Brasilândia e suas histórias”, eu e o grupo que participava das 
filmagens vimos caminhões da prefeitura chegando com esses resíduos. Um motorista que nos viu tirando fotos da 
ação nos ameaçou com o próprio caminhão, jogando este em nossa direção.  
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Outro ponto de grande concentração de resíduos oficial, e que leva grande preocupação a 

população, é o Aterro Itaberaba, localizado ao lado da comunidade Cidade Alta. Os impactos 

deste uso na região junto a 

áreas residenciais foi motivo de 

mobilização da população local 

diversas vezes.  

 

Imagem: Protesto na Av. 
Deputado Cantídio Sampaio 

Agosto de 2009 
Fonte: globo.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Os aterros clandestinos e oficiais compõem a paisagem do distrito historicamente. Mostram 

uma outra face da valorização destes espaços como um lugar de descarte de lixo, de entulho,  

de resíduos hospitalares, de restos da cidade. 

O Aterro Itaberaba é monitorado pela CETESB, e foi implantado na antiga cava resultante da 

extração de mineral da Pedreira Itaberaba que utilizou a área para exploração no período de 
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1940 até 1985. Com a expansão urbana, ficou incompatível esse uso na região. Com a 

paralização das atividades da pedreira surgiram novos inconvenientes de ordem ambiental, 

como o acúmulo de água de chuva na cava associado ao despejo clandestino de lixo.  

De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental (1991) para a aprovação do novo uso da área 

da Pedreira Itaberaba como Aterro de Residuos Inertes, apresentado ao CONSEMA, em meio 

aos riscos que já estavam postos, o novo uso da área como aterro seria uma “alternativa 

aceitável” . O estudo de impacto ambiental, ainda concluiu que o maior impacto já foi causado 

pela pedreira que funcionou por mais de 40 anos na região, e que a implantação do aterro 

mesmo em área urbana iria conduzir a recuperação desta área através de uma mudança 

significativa na paisagem, com o fechamento da cava. E, mesmo com o estudo apontando 

para a possível geração de poeira, gases e odores em uma área densamente ocupada, o 

aterro foi implantado. 

Primeira imagem da favela Cidade Alta em 2003, segunda imagem da favela em 2011 com o 

volume de entulho atrás das casas. Fonte: Cecilia Machado, 2003 e 2011 
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Hoje, o Aterro Industrial Itaberaba é administrado pela empresa Essencis Soluções Ambientais. 

De acordo com o site da empresa, este aterro tem como principal atividade o destino final de 

resíduos industriais inorgânicos classe IIA e classe IIB, e está em operação desde julho de 1991. 

“IIA -Destina-se à disposição de resíduos industriais não-perigosos e não-

inertes, e também para a disposição de resíduos domiciliares. 

IIB-Destina-se à disposição de resíduos não-perigosos, inertes, ou seja, que 

não sofrem alterações com a ação do tempo e do meio. Um exemplo de 

resíduo que se encaixa neste grupo é o entulho de construção civil.” 

(http://www.essencis.com.br – acessado em 2010) 

O Aterro tem uma área total de 220 mil m2, e segundo a empresa responsável,  o 

empreendimento oferece total segurança ambiental, contando com rigoroso controle 

ambiental com monitoramento contínuo das águas subterrâneas.  

A preocupação atual de alguns moradores é o grande volume de resíduos em meio à casas 

autoconstruídas, já que a mudança na paisagem foi muito rápida, como pode ser visto nas 

imagens a seguir. 
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Primeira imagem vista da Cava da Pedreira Clara Nunes em 2003, segunda em 2011 já coberta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos:  2003 GTA, 2011 
André Manfrin 
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De acordo com técnicos da empresa Essencis, entrevistados em agosto de 2010, o aterro 

Itaberaba, por receber resíduos inertes, não necessita de compactação e não tem risco de 

movimentação como um aterro de lixo orgânico, não gera chorume próprio. Também 

informaram que o aterro seria desativado em 2008 e a prefeitura solicitou a prorrogação de 

seu funcionamento por mais 2 anos, porém, após vencer mais um contrato, a prefeitura 

solicitou novamente a prorrogação da licença de uso devido a falta de aterros deste tipo no 

município. Agora, o empreendimento que teria seu funcionamento encerrado em 2010, tem 

um processo em análise na CETESB _ Santana para funcionamento por mais 5 anos, com a 

ampliação da área de uso. Na época chegavam ao aterro diariamente de 300 à 350 

caminhões por dia com a prorrogação do contrato serão cerca de 450 caminhões/dia, e mais 

de 90% destes caminhões são da prefeitura.  

Esse grande volume de caminhões pela avenida em meio às casas, gera grandes transtornos, 

principalmente com relação ao trânsito e a poeira.  Nas entrevistas com moradores de áreas 

lindeiras ao aterro percebemos que as medidas
8
 para reduzir os impactos feitas pelo aterro, 

não são eficazes. A poeira é muito grande, e não vem só com os pneus sujos dos caminhões, 

a cada despejo de caçamba nos taludes do aterro uma grande nuvem de poeira sobe e segue 

em direção das casas.  

Em visita a algumas casas fica visível o excesso de poeira. Moradores relataram que as janelas 

e portas têm que ficar fechadas e com panos nas frestas, e mesmo assim é grande o número 

de pessoas com problemas respiratórios. Vera, que mora na região ao lado do aterro há mais 

de 20 anos, reclama dos problemas de saúde de sua filha recém-nascida, decorrentes do 

excesso de poeira, e resume o problema dizendo: “achava que não ia melhorar o lugar onde 

moro, mas também não achava que ia piorar”. 

                                                             
8 O engenheiro responsável disse que quanto ao fluxo de caminhões, eles estão fazendo uma área de 
estacionamento com capacidade para 1.100 veículos, minimizando os congestionamentos; para mimizar o 
problema da poeira eles fazem diariamente uma lavagem da avenida e dos pneus dos caminhões, e quanto ao 
risco de deslizamento este é inexistente segundo  o técnico, já que os taludes são avaliados por uma equipe de 
topógrafos mensalmente. 
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Também foram relatados pelos moradores um grande número de escorpiões nas casas e 

ratos. Isto porque, segundo eles, não é só lançado no aterro resíduos inertes. Eles 

acompanham o lançamento diário de lixo hospitalar, restos de cemitério, e lixo orgânico. 

Primeira imagem de entrevistas para o documentário: 
Enquanto a Cidade Cresce – sobre o cotidiano destes 
moradores da Cidade Alta e os conflitos gerados pelo 
aterro. E segunda imagem dos caminhões despejando 
resíduos junto às casas, feita durante a visita monitorada 
ao aterro.  
Imagens de Renan e João Carlos, 2010 
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Mas a injustiça ambiental atribuída a este uso não se resume a estas questões. O “garimpo” 

realizado no aterro também preocupa muitos moradores. São relatados problemas de saúde 

pública, como casos de doenças de pele na população que garimpa, morte por soterramento, 

além das denúncias por cobrança de “pedágio”, pelos vigilantes do aterro para os moradores 

que fazem o garimpo. De acordo com o técnico responsável pelo aterro não é mais cobrado 

pedágio. Porém ainda há uma conivência por parte da Empresa Essencis com o garimpo, que 

é uma atividade ilegal. Assim, eles “autorizam” a atividade do garimpo, desde que seja a partir 

das 18:00hs. Com isso, segundo relatos de moradores, é possível ver durante a noite várias 

lanternas de garimpeiros. 

“Quando meu sobrinho morreu ele tinha 18 anos e fazia garimpo no aterro. 

Ele estava embriagado e foi soterrado. Procuraram o corpo por três meses e 

pararam. Só voltaram a procurar o corpo dele quando chamamos a televisão. 

Nesta época cerca de 1000 pessoas trabalhavam durante a noite no aterro.”  

(Wilson, 2010) 

Essa dinâmica ilegal também movimenta o mercado local, além de gerar trabalho informal. 

Assim, ao lado do aterro, foram abertos pontos de ferro velho para comprar o material. Hoje 

muitas famílias vivem ainda do garimpo, chegam a ganhar R$70,00 por dia. É o caso de 

Jeferson, morador da comunidade Cidade Alta 

e que não vê o aterro como um problema e 

sim como uma fonte de trabalho. Sua casa, que 

tem 2,5 de largura, foi construída junto ao 

muro do aterro em uma calçada, e possui uma 

passagem clandestina que dá acesso ao aterro. 

Imagem da passagem clandestina para o aterro, 
na foto Renan um jovem morador do distrito e 

pesquisador social da Pesquisa Chão.  
Foto: Cecilia Machado, 2010 
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Em discussão com os pesquisadores sociais que participaram da pesquisa nesta comunidade 

observamos são diversas as formas de relação estabelecidas pelos moradores e esse uso. 

Existem os moradores da favela junto ao aterro Cidade Alta que não concordam com este tipo 

de uso junto às residências; os que moram na mesma favela  e que tem o aterro como fonte 

de renda mesmo sabendo dos riscos; e os que moram em bairros próximos ao aterro e que 

não questionam este uso ou mesmo o impacto dele no cotidiano dos moradores. 

Deste último grupo ainda não falamos, mas é o que mais preocupa, por ser maioria. São 

moradores que, quando questionados sobre o aterro, desconhecem completamente esta 

problemática e falam do aterro baseados em promessas políticas feitas por candidatos. Assim, 

confiantes de que sobre o aterro será construída uma escola ou um conjunto habitacional, não 

se incomodam com as transformações dessa paisagem, o que dificulta qualquer esforço de 

mobilização contra esse uso na região. 

É preciso dizer que a falta de mobilização desta população também tem outro motivo. De 

acordo com o técnico responsável pelas atividades do aterro desde janeiro de 2010, a 

Empresa Essencis mantem a “cordialidade” com muitos moradores através de “contribuições” 

que são feitas para instituições religiosas locais. Eles contribuem com materiais de construção, 

alimentação e higiene, e pedem em troca, segundo o engenheiro, que eles divulguem para 

população o quanto a empresa é importante para a região, que ela não traz malefícios e sim 

contribui para a geração de emprego nas comunidades. 
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Imagem de Jeferson durante seu 
trabalho diário no aterro. Abaixo 

imagem da nuvem de poeira gerada 
pelos despejos constantes de entulho  

Fotos: Renan e João Carlos  

 



 

 

PRINCIPAIS ASPECTOS QUE 
INFLUENCIARAM A EXPANSÃO URBANA 
PERIFÉRICA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

ATE 1940 

PRINCIPAIS FATORES QUE INFLUENCIARAM O PROCESSO DE 
EXPANSÃO URBANA NO DISTRITO 1940 - 1970 

PRINCIPAIS FATORES QUE INFLUENCIARAM O PROCESSO DE EXPANSÃO URBANA NO DISTRITO                            
1970 - 1990 

PRINCIPAIS FATORES QUE 
INFLUENCIARAM O PROCESSO DE 
EXPANSÃO URBANA NO DISTRITO   

1990 ATE 2000 

PRINCIPAIS FATORES QUE INFLUENCIARAM O 
PROCESSO DE EXPANSÃO URBANA NO DISTRITO  

2000 ATE OS DIAS DE HOJE        

 

LEGENDA  

Código Sanitário de 1894, que “proibia 
terminantemente a construção de cortiços 
e permitia a construção de vilas operárias 
higiênicas, fora da aglomeração urbana” 
(ROLNIK:47).  

A lei do Inquilinato de 1942, na qual o governo congelou todos os 
aluguéis, interferindo no mercado de locação na cidade que era a 
modalidade habitacional mais difundida na época.  

Essa forma irregular de produção do espaço, a partir da década de 1970 passa sofrer influências de novas legislações 
urbanas, que tinham por objetivo regulamentar os loteamentos irregulares em toda a cidade (SANTOS, L. 1992). A 
legislação municipal que marca o período é a lei nº 7.805, de 1 de novembro de 1972, por impor normas muito caras 
para os novos loteamentos, além de introduzir um rigoroso zoneamento.  

No distrito de Brasilândia, esse período é 
marcado pelo surgimento do loteamento 
clandestino Jardim Paraná. Foi uma 
ocupação organizada por movimentos de 
moradia, mas que também contou com a 
ação de grileiros.   

Entre 2004 e 2010 novas favelas na Serra da 
Cantareira. Comunidades composta por moradores 
que foram removidos de áreas de risco em outras 
regiões da cidade e receberam indenizações entre 
R$1500,00 e R$5000,00. Comprando seu novo lote 
na Serra da Cantareira.  

 

OUTROS - 
fatores 

socioeconômicos 
- oferta de 
empregos 

Em 1900, a lei 498 definiu os muros da 
cidade, onde determinava um perímetro 
que somente fora dele poderia ser 
construídas as vilas operárias.  

Nesse período, a então Vila Brasilândia, não atraía só novos  
moradores (devido à  facilidade de compra de lotes baratos na 
região), mas também pessoas que buscam, junto à Pedreira Vega 
Sopave (localizada no distrito e hoje desativada), oportunidades de 
emprego. Essa pedreira passou a fortalecer  as ocupações da região, 
já que fornecia moradia aos seus empregados (PIRES, 2002). 

Uma outra lei municipal dissociada da realidade da população, criada no período, foi a lei n.º 6.766, de 19 de dezembro 
de 1979,  que regulamentava os loteamentos sob os aspectos civis, penais, administrativos e urbanísticos. Porém, não 
reprimia a prática dos loteamentos clandestinos, acabando por estimular a sua expansão, devido ao número de 
exigências urbanísticas e administrativas (SACHS, 1999).   

Implantação do Piscinão do Bananal em 
1999, junto a áreas de nascentes 

Implantação parcial do Parque Linear do Córrego do 
Canivete em 2008, que fortaleceu o processo de 
expansão urbana sobre a Serra, no qual mais de 300 
famílias receberam indenizações entre R$1500,00 e 
R$5000,00 e também compraram lotes em áreas 
próximas ao parque.  

 

LOTEADORES E 
CONSTRUTORAS 

O desenvolvimento dos transportes 
coletivos, como o Plano de Avenidas de 
Prestes Maia (dec. de 1930) que  propôs a 
abertura e o alargamento de uma série de 
avenidas renovando e ampliando a zona 
comercial, tendo como conseqüência uma 
acentuada elevação dos preços dos 
terrenos nas áreas da cidade atingidas 
pelo projeto. 

Essa área, até então constituída por sítios, também passa a ser 
loteada. O primeiro sítio loteado era pertencente a Basílio Simões, e 
foi comprado pela empresa “Brasilândia de Terrenos e Construções” 
em 1947, dando início ao então chamado Loteamento Brasilândia. 

Em 1981a lei n.º 9.413 é criada, sob a administração de Reinaldo de Barros, que reduz as exigências urbanísticas dos 
loteamentos, principalmente devido à pressão dos movimentos das populações de loteamentos periféricos. Uma 
redução que desencadeou outro processo: o de  regularização em massa de loteamentos irregulares. Porém, agora,  
com poucas exigências, os loteadores não concluíam as obras de infra-estrutura, passando essas execuções para o 
Estado, permitindo, segundo SACHS(1999), que incorporadores, construtores e especuladores imobiliários tivessem 
acesso a uma estrutura altamente lucrativa. 

Implantação de um posto de saúde, uma 
escola de primeiro grau e uma de 
educação infantil às margens do córrego 
Bananal.  

  

 

PODER PÚBLICO 

Código de Obras de Arthur Sabóia de 1934 
em vigor até 1967, que com dispositivos 
imprecisos favoreceu a atuação dos 
loteadores.  

 Conjunto implantado pela CDHU - Sítio dos Francos, moradores reclamam da demora para aprovação e Habite-se (12 
anos), situação que desenvolveu nos moradores sentimento de clandestinidade.  

Implantação do CEU PAZ - Centro de 
Educação Unificado, em loteamento (em 
processo de regularização) localizado na 
Serra da Cantareira, o Jardim Paraná. 

 

OCUPAÇÕES 
ORGANIZADAS 

PELA 
POPULAÇÃO 

  
  

FUNAPS - Sítio dos Francos . A gleba fez parte de uma estratégia privada que encontrou apoio no órgão público. Nesta 
área seriam implantadas casas para os moradores removidos da Favela dos Meninos no distrito em 1983.  A gleba 
pertencia a Imobel Urbanizadora e Construtora, que ficou responsável pela implantação de infra-estrutura, o que 
ocorreu é que a Imobel comprou como gleba bruta em 1985 e vendeu como gleba urbanizada em 1985, sem fazer 
nenhuma obra. A favela foi novamente ocupada e removida novamente em 1986, e depois a área foi objeto do projeto 
Cingapura.  

  

  Jardim Elisa Maria - Operação Interligada - em 1988 foram implantadas moradias que abrigaram moradores removidos 
da Favela Cabuçu de Baixo, como compensação da empresa Sul América Participações que construiu um prédio na 
Marginal Pinheiros fora do uso e gabarito permitido. Com a remoção da favela, houve também a ampliação da Avenida 
Inajar de Souza, a questão é que a empresa responsável pela obra viária Imobel, com essa obra viabilizou o acesso a 
uma propriedade sua, um condomínio residencial de alto padrão localizado no final da avenida.  

      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”.  

    

  

Fontes: ROLNIK , 2003 – MANENTE, 2001 – SACHS, 1999 – ANGILELI, 2007 
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4.1 O caso do Trecho Norte do Rodoanel Mário 

Covas 

“Quando for necessária a remoção, que seja feita da melhor forma possível, com 

a participação da população. Em primeiro lugar, que não seja uma coisa 

imposta, que eles participem do processo e decidam juntos para onde vão. E aí, 

que sejam removidas para lugares próximos, para manter os laços da 

comunidade e a proximidade das pessoas que trabalham por ali.” (Anaí Arantes 

Rodrigues, Defensora Pública em entrevista Radioagência NP, 2012). 

Não é desta maneira que a sexta maior economia do mundo lida com sua nova fase de 

desenvolvimento. Ainda se mantêm níveis baixos de escolaridade, violência, infraestrutura 

precária, corrupção, concentração de renda, bolsões de miséria e déficit habitacional
1
, gerando  

um momento no país no mínimo curioso segundo o Defensor Público Carlos Loureiro (III Jornada 

da Moradia, 2011). 

“(...)décadas de estagnação econômica e descaso governamental geraram um 

déficit na aplicação de políticas habitacionais.  Mas o crescimento econômico dos 

últimos anos, que criou condições para reverter esse quadro, também propiciou 

a realização de mega projetos que deslocam populações gigantescas”. (Carlos 

Loureiro, 2011). 

Os despejos feitos para implantação de megaprojetos ou por processos de reintegração de posse 

são cada vez mais comuns, como também cada vez mais violentos.  

                                                             
1 De acordo com o relatório de Déficit Habitacional no Brasil 2008 (BRASIL, 2011:31), atualmente a RMSP  possui um 
déficit de domicílios de 510.326 sofrendo um aumento já que em 2000 o deficit até então era de 430.000 domicílios. O 
Brasil apresenta um déficit de 5,5 milhões de domicílios segundo o mesmo relatório. 
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“Eles se organizam em peruas. Três ou quatro peruas. Dentro dessas peruas tem 

outros funcionários, que são terceirizados. E esse Evandro
2
, que é terceirizado 

também, comandando. Então eles já começam a mapear as casas, verificam 

onde as pessoas estão mais fragilizadas, ou quando não tem pessoa em casa 

porque está trabalhando. E aí ele pega, pras pessoas que tão com ele, pode 

derrubar essa aqui. Eles entram com a marreta, pega a marreta e vai batendo na 

casa, com qualquer coisa que tenha dentro. Derruba a casa, e aí o que acontece: 

todos os pertences das pessoas ficam vulneráveis. E ai, quando a pessoa chega 

em casa, não tem casa.”  Vereadora Juliana Cardoso PT, se referindo a 

derrubada ilegal de 17 casas na favela do Sapo, Zona Oeste de São Paulo 

(BLANCATO, 2011:14) 

 

“Eu tive cinco dias pra procurar uma casa e saí numa boa. Ou do contrário eles 

iam entrar, tirar as coisas e levar pro galpão deles. Sabe-se lá que jeito. Com 

certeza não seria... Seria jogado lá de qualquer jeito. Até que, na última hora, a 

gente conseguiu essa casa aqui. Eles trouxeram o caminhão, nós pusemos tudo 

dentro e descemos para cá.” José, morador da Vila Mulford localizada em 

Diadema à beira da Rodovia dos Imigrantes. Seus moradores construíram as 

casas a cerca de 30 anos e foram retirados para a construção dos taludes 

próximos a sua casa, porém uma semana após sua saída as casas foram 

demolidas por uma empresa contratada pela Ecovias (BLANCATO, 2011:46). 

 

“Ela falou pra mim que nós tínhamos direito nenhum, porque nós éramos 

invasores. Eu falei pra ela o seguinte: que eu não era invasora porque eu tinha 

comprado a minha casa. E eu tenho como provar. Ela disse: então vocês podem 

                                                             
2 Evandro é funcionário da BST Transportes Aéreos e Motorizados, contratada para auxiliar nos despejos e estaria 
realizando estas ações acompanhado de funcionários da Prefeitura e policiais da Guarda Civil Metropolitana Ambiental 
(BLANCATO, 2011) 
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até ser preso por cúmplice de invasor”. Ana Lúcia, moradora do Jardim Toca no 

Grajaú, Zona Sul de São Paulo, se referindo a funcionárias do Consórcio EIT-

Bárbara, contratado pela prefeitura para fazer obras de canalização do Ribeirão 

Cocaia que informaram os moradores que teriam que sair em 10 dias e que 

receberiam R$8.000,00 (BLANCATO, 2011:47) 

 

“Todo dia aqui se derrubam duas ou três casas. A gente só tá recebendo uma 

mixaria.  O japonês dono da empresa que vem demolir as casas aqui, a cada dez 

casas que ele derruba, ganha mais do que a minha indenização. Acabaram com 

todos os nossos laços familiares e com os nossos laços comunitários. Estão todos 

indo embora e ninguém sabe direito pra onde.” Élio morador há 40 anos da Vila 

Santo Antonio, localizada ao lado do principal canteiro de Belo Monte no Pará. 

(Revista Brasil de Fato, 2012).  

 

“Na noite do dia 22 de Janeiro último. Estavam todos no segundo piso do 

imóvel, prontos para comer uma pizza. Antes mesmo que isso acontecesse, 

quando estava no piso inferior da casa, percebeu-se a chegada no imóvel de 

diversos policiais militares. Eles entraram de modo abrupto, de modo violento, 

rendendo sob agressões, segurando pelo pescoço e a arrastando pelo 

pescoço.”(Relato de Jovem moradora da comunidade Pinheirinho em São José 

dos Campos, para o Ministério Público, ao qual declarou que durante quatro 

horas sofreu abuso sexual, foi agredida física e moralmente pelos policiais que 

vieram fazer as remoções. (Disponível em vermelho.org.br). 
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Imagem de moradores aguardando a polícia na comunidade Pinheirinho. Folha de São Paulo, 13 
Janeiro 2012. Segunda imagem, mulheres deixando suas casas na comunidade Pinheirinho. 
Disponível em paraiba.com. Terceira imagem enfrentamento de policiais na comunidade. Disponível 
em mulheresemluta.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

  



141 

Assim, mesmo com indicadores de crescimento econômico, se evolui pouco no setor da 

habitação.  A cidade é desenhada segundo os interesses das empreiteiras, das construtoras, das 

incorporadoras que são muitas vezes aquelas que financiam campanhas políticas.  

De acordo com Mascarenhas
3
 (Brasil de Fato, Julho 2011), o Brasil optou em se projetar 

mundialmente através dos megaeventos. Os impactos são muitos segundo ele, desde dívidas até 

o desfinanciamento de áreas como a saúde e a educação.   

“No ano do Pan, o Rio enfrentou sua maior epidemia de dengue. Todo o 

dinheiro estava comprometido com os jogos.”  Mascarenhas (Brasil de Fato, 

Julho 2011) 

Para ele os impactos dos megaprojetos/eventos se dão inclusive em sua arquitetura na qual se 

anula as singularidades locais, regionais e nacionais adotando-se um padrão único internacional, 

tornam esses lugares em um não lugar
4
.  

“(...) logo depois que o circo acaba, fica o país, a cidade com um acervo de 

equipamentos esportivos que nada condiz com as demandas, com as 

necessidades do seu público”. Mascarenhas (Brasil de Fato, Julho 2011) 

Os impactos se dão a longo tempo, antes das obras, com a insegurança, a falta de informação 

sobre as obras e as remoções, durante as obras com as grandes mudanças urbanas e pós obra, 

com a convivência com equipamentos alheios ao cotidiano da população.   

As pressões sobre os moradores que podem ser removidos são imensas. Desde a falta de 

informações claras sobre o projeto, sobre cronograma de remoção, sobre as ações de mitigação 

insuficientes, além de um certo “terrorismo”. Quanto à última questão é preciso dizer que mesmo 

os grupos de moradores organizados sofrem com essa constante insegurança. São diversos os 

relatos de comunidades no Rio de Janeiro (removidas para implantação de infra-estrutura para a 

                                                             
3 Professor adjunto do Instituto de Geografia - PPGEO (Prog. de Pós-graduação em Geografia) da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e integrante do Comitê Popular da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Rio. 
4 De acordo com Mascarenhas, na Africa do Sul alguns estádios foram implantados em cidades pequenas como 
Iokkane e Mpulanga, cujos governos locais não têm recursos para manter estes novos elefantes brancos em sua 
paisagem. 
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Copa de 2014), como comunidades em São Paulo (removidas para implantação do projeto viário 

Jacu Pêssego na Zona Leste da Capital e na Zona Sul na comunidade Cantinho do Céu que está 

sendo urbanizada)
5
, no qual os moradores que resistem têm que viver em meio aos escombros 

das casas de moradores que com medo aceitaram as indenizações. Essa situação faz com que os 

que ainda se mantêm nas casas sejam obrigados a sair destas comunidades que se tornam 

lugares caóticos, de difícil circulação, às vezes sem luz, sem água, ou mesmo com rachaduras nas 

casas devido à demolição das casas vizinhas. 

Os impactos sociais são imensos e os ambientais também, principalmente porque com as 

indenizações de pouco valor os moradores acabam por ocupar novas áreas irregulares, 

principalmente nas regiões de mananciais. Esse processo tende a se agravar nos próximos anos. 

De acordo com a Defensoria Pública de São Paulo (Núcleo de Habitação e Urbanismo), até 2015 

80.000 famílias poderão ser removidas somente na Região Metropolitana de São Paulo. As 

remoções compõem um grande redesenho urbano da RMSP a partir de mega projetos como a 

Operação Urbana Águas Espraiadas; as obras do Rodoanel (Leste e Norte); o projeto Nova Luz; e 

a construção do Parque Várzeas do Tietê.  

Nestes projetos, que visam também à valorização imobiliária, não só os direitos humanos são 

violados, mas as legislações urbanísticas também criando, de acordo com o Defensor Carlos 

Loureiro, um estado de exceção, onde se usa o dinheiro para construir cidades ainda mais injustas 

(III Jornada da Moradia, 2011), e onde se articulam e entrelaçam o capital imobiliário e o governo 

(Benedito, UMMSP em depoimento na III Jornada da Moradia, 2011).  

O Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas, entre esses megaprojetos, é um dos mais polêmicos, 

por seu grande impacto social (cerca de quatro mil moradias removidas) e ambiental (por ser 

implantado junto a Reserva Florestal da Cantareira).  

                                                             
5 Estas situações foram relatadas pela Defensoria Pública de São Paulo – Núcleo de Habitação, por movimentos de 
moradia e por pesquisadores. 
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Este começou a ser discutido em 2004
6
, porém na época o projeto é alvo de protestos da 

sociedade e dos ambientalistas, isto porque, mesmo sendo idealizado por meio de túneis e 

viadutos, o projeto levaria perigo aos reservatórios que abastecem parcialmente a capital paulista. 

Assim, a partir de grandes mobilizações, o projeto foi paralisado temporariamente, voltando a ser 

discutido em 2009, após a implantação dos outros três trechos que o compõem – Oeste e Sul - e 

aprovação da construção no trecho Leste. Assim hoje este projeto tem mais força, isto porque no 

passado o Trecho Norte ligava nada com coisa alguma; hoje haverá uma ligação com Aeroporto 

de Cumbica, que se interliga ao a linha da CPTM Luz-Cumbica
7
.  

A empresa responsável pelo Estudo de Impacto Ambiental JGP Consultoria e Participações avaliou 

a possibilidade de implantação do trecho a partir de três traçados: um ao Norte da Serra da 

Cantareira, um na área central da Serra e outro ao Sul. O traçado recomendado foi ao Sul da 

Cantareira com 42,8km de extensão, por ser considerado de menor impacto ambiental, com 

menor movimentação de terra e área desmatada, porém com maior impacto social, já que se 

trata de uma zona de transição  entre áreas urbanas e áreas de importância ambiental. Regiões 

que já sofrem com a expansão urbana irregular. 

O traçado recomendado percorre o território de três municípios: São Paulo, Guarulhos e Arujá, 

sendo necessária para sua implantação a remoção de cerca de 4.200 edificações, sendo estas 

caracterizadas por moradias irregulares, regulares, comércios e equipamentos (RIMA, 2010). 

                                                             
6 A obra do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas traz de volta a região Norte de São Paulo, grandes processos de 
mobilização popular. Na década de 1980 moradores do Tremembé se organizaram contra a construção de uma avenida 
de fundo de vale sobre o córrego do Tremembé. Com a ajuda de técnicos pressionaram a fonte financiadora o BID, que 
na época o banco fez uma perícia que resultou no retorno aos cofres internacionais do dinheiro que já havia sido 
disponibilizado, US$ 48milhões (ZNnalinha, 2012). Após essa batalha, na mesma década os moradores lutaram contra 
outra obra a então Via Perimetral Metropolitana, projeto que causaria grande impacto à Serra da Cantareira. No final 
década de 1980 essa mobilização resultou na criação da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo. 
De acordo com o Instituto Florestal (2011:3), “(...) a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo – 
RBCV – é mundialmente conhecido por ter sua gênese exatamente na contraposição à Via Perimetral Metropolitana, 
versão anterior do Rodoanel. O movimento civil que gerou a RBCV, não obstante, não se ateve a protestar contra a 
obra. Foi além. Demandou a criação de um instrumento para a gestão sistêmica do cinturão verde, em que a sociedade 
tivesse participação ativa”. 
7 Kátia Mazzei, durante entrevista em 2011, atentou para uma série de questões que não são abarcadas pelos 
movimentos contra o projeto do Rodoanel, principalmente referente aos outros projetos que devem ser implantados 
junto o projeto viário. 
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Com um custo avaliado em R$ 6,5 bilhões, o Rodoanel Norte será financiado com recursos do 

PAC (Plano de Aceleração do Crescimento, R$ 1,7 bilhão), do governo do Estado (R$ 2,8 bilhões) 

e do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento, R$ 2 bilhões), já liberados em março e 

novembro de 2011.  

Com a licença ambiental prévia aprovada pelo CONSEMA em junho de 2011, o projeto estaria 

neste momento na fase de pré-qualificação das empreiteiras. Porém o projeto acumula polêmicas 

sendo considerada pela imprensa oficial a “Belo Monte Paulista”. Em dezembro de 2011, a 

licitação para contratação das empreiteiras foi suspensa devido a irregularidades nas licitações. O 

processo ficou paralisado até fevereiro de 2012, quando o Tribunal de Contas da União liberou as 

licitações e revogou todas as suspensões de licitação. Existem também inquéritos contra a obra 

no Ministério Público do Estado de São Paulo, no Ministério Público Federal e Representações 

Públicas em análise nas Promotorias de Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo de Guarulhos 

(SP). Só a Secretaria do Meio Ambiente apontou mais de 70 questões que não foram analisadas 

no Estudo de Impacto Ambiental do projeto, como a interferência nas áreas em que corta 

parques e comunidades, a falta de detalhamento da estrutura geológica na área de túneis, a falta 

de detalhamento do plano acústico, a transgressão ao Plano Diretor da Cidade de São Paulo, 

entre outras questões problemáticas. E como outros relatórios de avaliação do projeto, concluiu 

ser indispensável a revisão do traçado. Essas ações causaram um atraso ao cronograma de obra 

que em setembro de 2010 foi anunciado para iniciar no início de 2011 com a conclusão prevista 

para 2014.  

O distrito de Brasilândia é a área que concentra o maior número de remoções em todo o Trecho 

Norte do Rodoanel. A estimativa de remoções de moradias irregulares é de 542 e moradias 

regulares 40; comércios 63, equipamentos 3, e edificações de uso Rural 11, um total de 657 

edificações. Esse número ainda pode aumentar para 836 remoções já que 179 moradias estão 

localizadas sobre o futuro Túnel 2 do Rodoanel no Jardim Paraná. Estas moradias terão suas 

remoções confirmadas somente com o detalhamento do projeto de engenharia.  
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É preciso reforçar que, além deste impacto direto o Rodoanel nos trechos já implantados (Sul e 

Oeste), o projeto teve papel catalisador de processos de expulsão de população de baixa renda 

para áreas mais distantes e sem infra-estrutura com a valorização imobiliária da região, sendo a 

população atingida não só a diretamente afetada pela obra.  

No distrito a extensão do impacto se amplia porque este novo traçado terá uma ligação entre o 

Rodoanel e a Marginal Tietê que passará pelo pela Av. Inajar de Souza
8
, uma de suas principais 

avenidas o que demandará após a obra a duplicação de várias vias locais.  Uma das avenidas que 

deve ser ampliada é a Av. Dep. Cantídio Sampaio que tem oito favelas ao longo de seu traçado.  

O problema é que mesmo prevendo estes impactos de duplicação de sistema viário, valorização 

imobiliária e remoções indiretas, essa população indiretamente atingida não compõe o quadro de 

comunidades que serão atendidas por ações indenizatórias. Estas remoções referentes à 

ampliação do sistema viário devem ser feitas pela Prefeitura, que atualmente tem como 

atendimento habitacional para boa parte das comunidades removidas, indenizações que vão de 

R$1500,00 a R$5000,00, ou programas de auxilio aluguel de R$300,00 ou R$400,00. Medidas que 

podem fortalecer o processo de expansão urbana sobre a Serra da Cantareira, hoje a única área 

“livre” na região e que é dominada pela mercado imobiliário informal.  

O estudo feito sobre o meio antrópico no Estudo de Impacto Ambiental
9
 apresenta várias 

inconssistências. Ele foi feito a partir de três escalas de análise de impacto: Área de Influência 

Indireta (AII), Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA). 

Na macroescala AII, a análise apresentada se ateve às questões estruturais de formação do tecido 

da metrópole e induzem diretamente a um diagnóstico equivocado da escolha do traçado ao sul 

                                                             
8 Antes da Licenca Ambiental Prévia, uma série de relatórios e entidades ambientais como Instituto Florestal (para o 
qual esta pesquisa contribuiu com a avaliação dos impactos no meio antrópico), Secretaria do Verde e do Meio 
Ambiente, concluiram que o impacto seria significativamente reduzido com a retirada deste acesso. E meses antes da 
LAP a DERSA declarou que retiraria o acesso, porém no dia da aprovação apresentou ao CONSEMA o projeto com o 
acesso pela Av. Inajar de Souza.  
9 Análise feita a partir do estudos dos volumes III Diagnóstico Ambiental da Área de Influência Indireta (AII) – Meio 
Antrópico V -Caracterização da Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada – Meio Antrópico, VI 
Identificação de Impactos – Meio Antrópico, VII Avaliação de Impactos Resultantes nos Componentes do Meio 
Antrópico e Proposição de Medidas Preventivas, Mitigadoras ou Compensatórias e Estruturação em Programas 
Ambientais 



146 

da Cantareira. Dá ênfase à problemática da expansão urbana irregular (o que é fato), mas 

apresenta o projeto viário enquanto elemento de contenção desse espraiamento irregular urbano  

principalmente por estar também associado a uma política habitacional com CDHU e COHAB
10

. O 

estudo, ao mesmo tempo em que se dá ênfase à expansão irregular, ignora outros atores que 

contribuem com esse fenômeno, não sendo apresentados, por exemplo, os impactos de 

intervenções públicas nas últimas décadas na região. Na escala intermediária da AID, as análises 

pautaram-se por estudos de zoneamento, potencial de adensamento e verticalização. Foram 

apresentados os “estoques de terras” junto às áreas de impacto do projeto, bem como o 

potencial de transformação urbana destas áreas.  As ocupações irregulares, foram apresentadas 

como áreas potenciais para serem ocupadas, inclusive por indústrias, por estarem próximas ao 

Rodoanel. Nesta escala também foi apresentada, de forma muito breve os tipos de ocupações no 

interior da AID, bem como o perfil sócio-demográfico das populações que a constituem, análises 

que se detalhadas poderiam contribuir com uma análise mais particular dessas paisagens. Os 

estudos demográficos foram apresentados de forma isolada, sendo poucas as análises 

relacionadas entre subprefeituras e municípios.  A Subprefeitura de Pirituba, por exemplo, teve o 

maior crescimento populacional segundo Contagem Populacional 2008 IBGE, principalmente no 

distrito de Jaraguá, e não são citadas essas informações que poderiam indicar problemas na 

criação de mais um vetor de adensamento.  Não foram feitas também projeções estatísticas do 

crescimento populacional nas regiões atingidas, mesmo apontando este impacto em um dos seus 

relatórios. Na microescala ADA, foram apresentadas as características de uso e ocupação do solo 

das regiões atingidas. Destacou-se, que a área diretamente afetada irá atingir cerca de 14,7 

hectares de ocupações subnormais, o que irá demandar trabalhos sociais de apoio à realocação 

de população em situação de alta vulnerabilidade. Porém, por se tratarem de dados 

desatualizados (baseados em levantamentos aerofotogramétricos de 2007), muitas das áreas 

consideradas irregulares hoje estão em processo de regularização ou mesmo continuam 

                                                             
10 É preciso dizer que foi apresentado no EIA um Plano de Remoção e Reassentamento, no qual é citado um convênio 
com COHAB e CDHU. Porém, de acordo com a advogada Maria Cristina Greco da OAB, este convênio não foi assinado, 
não tendo nenhuma legalidade. A partir desta denúncia a própria advogada elaborou uma representação pública 
questionando este convênio.  
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irregulares, mas altamente adensadas, assim o número de famílias removidas considerando os 

aspectos de coabitação podem ser muito maiores do que os previstos. 

No EIA, o Programa de Desapropriações e Indenizações tem disponível um montante de 

R$11.000.000,00 e para o Programa de Compensação Social e Reassentamento Involuntário 

R$194.000.000,00. Esses recursos visam garantir a reposição das moradias de origem, 

substituindo-as por unidades equivalentes ou melhores. O problema é que, de acordo com a 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que atua em alguns processos contra a DERSA 

movidos por moradores atingidos pela obra em outros trechos, não há um cronograma para 

provisão de unidades habitacionais, bem como não são apresentados os locais de 

reassentamento desta população. Em outros trechos da obra, isso foi um problema, já que os 

moradores foram atendidos por programas de aluguel social para aguardar a conclusão das 

unidades habitacionais, porém, após trinta meses (período de atendimento do programa), as 

unidades habitacionais não haviam sido concluídas. 

Além disso, a Defensoria apontou outras situações de conflito que permeiam a implantação da 

obra. Uma delas é um “terrorismo” feito por técnicos da DERSA, que passam pelos lugares de 

implantação da futura obra para fazer sondagens nos terrenos, e que começam a falar para 

população para venderem logo suas casas, pois serão removidos de qualquer forma. Isso provoca 

um caos nas comunidades, que não conseguem se mobilizar para uma ação conjunta. 

De acordo com representantes da União do Movimento de Moradia de São Paulo, que atua 

nessas comunidades, a partir dessa situação fica difícil organizar a população para reivindicar seus 

direitos em relação à moradia. Por um lado, alguns moradores com medo aceitam qualquer 

indenização proposta pela DERSA, enquanto outros resistem a qualquer tipo de negociação. 

Além disso, um outro fator desmobilizador nas comunidades, de acordo com a União do 

Movimento de Moradia de São Paulo, é que não existe critério para o pagamento das 

indenizações, ou seja, alguns moradores arbitrariamente ganham mais e outros menos, gerando 

diversos e conflitos dentro das comunidades, criando inclusive “máfias” que se alimentam do 

projeto, mesmo antes dele ser implantado.  
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Os moradores do Jardim Paraná ao longo dos trabalhos de campo fizeram muitas denúncias a 

respeito destas situações. Primeiro foram denúncias referentes a casas que estariam recebendo 

notificação da prefeitura para que os moradores fossem retirados por estarem em situação de 

risco. O risco é real, o problema é que somente foram notificadas as casas que estão localizadas 

na área diretamente afetada pelo Rodoanel. Alguns moradores também denunciaram que, após 

deixarem as casas vazias, pessoas de fora do loteamento estariam ocupando estas moradias para 

receber as indenizações do Rodoanel.  

Também foram muitas as denúncias de moradores sobre o envolvimento de pessoas ligadas ao 

poder público e o mercado imobiliário informal. As primeiras denúncias eram referentes a novos 

barracos que estão sendo construídos na área diretamente afetada pela obra viária. De acordo 

com moradores, os mesmos estariam sendo construídos com madeirites que chegam nos fins de 

semana em caminhões da Subprefeitura.  

Esse novo incremento habitacional, que é um impacto da obra, mesmo sem a implantação dela, 

está sendo fomentado também pela ação de grileiros que moram em outras regiões da cidade e 

que se mudaram para o loteamento a pouco tempo. Estes estão construindo diversas casas em 

alvenaria para também receber indenizações da obra. Eles ameaçam as lideranças locais e dizem 

que vão receber pelo menos R$100.000,00 por casa construída, muito acima do que é pago por 

esse tipo de construção.  

Na última reunião feita com moradores no Jardim Paraná, outras denúncias foram feitas. Agora 

moradores estariam recebendo até R$2.000,00 de representantes da DERSA para convencer 

famílias a aceitarem indenizações e assim não aderirem ao movimento contra o projeto no 

loteamento.  

Além destas supostas “máfias” ligadas a esse processo, há um pequeno grupo de moradores que 

acreditam que serão bem indenizados e promovem melhorias em suas casas, para receberem 

melhores indenizações, pois as indenizações teriam como base as benfeitorias feitas pelos 

moradores em suas moradias.   
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Durante a mobilização chamada de “Bandeiras Pretas”, que fizemos no Jardim Paraná com as 

crianças da Comunidade São Pedro, pudemos ouvir muitos relatos de quem não quer participar 

da luta. A manifestação consistia em colocar um pedaço de pano preto em frente às casas de 

moradores que não concordavam com o projeto. E mesmo sendo uma manifestação não 

violenta, em diversos momentos fomos impedidos de passar em algumas vielas. Alguns diziam 

que não gostavam de onde moravam e diziam que com o dinheiro da indenização iriam para um 

lugar muito melhor, idealizando o valor que iriam receber. Outros diziam que não queriam ter 

problemas com os que dominam a venda de lotes.  

 

 

 

 

 

 

 

“Eu prefiro não colocar o pano para não ter 

problema, já fui removida de outros lugares, 

apanhei de polícia, não quero isso novamente. 

Se vierem me tirar eu saio”. Moradora que 

não quis se identificar 

 

  

Imagem de uma das casas que 
aderiram ao protesto. Abaixo imagem 
das crianças que levavam as bandeiras 
aos moradores. 
 
Fonte: Cecilia Machado 2011 
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Imagem do traçado do Rodoanel no distrito de Brasilândia, e 
das remoções previstas para o distrito.  

Fonte: EIA Trecho Norte 
Roadoanel, 2010 
Organização das Imagens 
Cecilia Machado, 2010 
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Os impactos de obras públicas sobre estas comunidades se dão não só no momento de sua 

implantação. Começam muito antes com a ação de diversos atores que lucram com todo esse 

processo de maneiras diversas. Desde a valorização imobiliária de áreas lindeiras (mercado 

imobiliário informal) até a autopromoção (grupos políticos) “defendendo” segundo eles das ações 

de empreiteiras e do Estado.  

Esses são impactos diretos e indiretos, às vezes de forma violenta, como apresentado 

anteriormente por meio de ameaças, como também podem se dar no dia-a-dia da população 

diluindo essas conseqüências nas ações de seu cotidiano. As crianças também sofrem com esse 

processo de insegurança. Otavio é uma dessas crianças, um menino de onze anos morador do 

Jardim Paraná, que ama o lugar que mora, um barraco de madeira com vista para a Serra, 

chamado de “palácio” por sua avó.  

Sua avó, Sonia, conta emocionada que um dia desses o irmão dele veio e o abraçou chorando. E 

disse para ele: - para onde vocês vão eu nunca mais vou ver vocês? E Otavio nervoso disse para o 

irmão: - se alguém vier aqui tirar a gente eu mato.  

Além dessa agressividade, que não é comum ao menino, a avó ainda diz que tem notado que 

depois dessa possibilidade de remoção agora pela implantação do Trecho Norte do Rodoanel, o 

menino fica sentado na porta de sua casa como se não estivesse nesse mundo, pensando, 

segundo ela, “para onde eu vou?”. Para ela, ele está aprendendo a viver em meio à insegurança.  

“O Rodoanel é mau, porque vai destruir muitas famílias. Vai jogar muita criança 

na rua. Minha casa é de barraco, mas é a minha casa. Eu arrumaria ela, as 

paredes, tudo, mas não sairia daqui.” (Otavio, 2011) 

Para Brenda, sua irmã de 17 anos, muita coisa mudou com a história do Rodoanel e com os casos 

de remoção com violência que poucas vezes são denunciados pela mídia. 

“Todo dia tem esse Rodoanel, dá medo até de ficar na rua. Toda vez quando 

passa carro de polícia penso que vão tirar a gente. Eu pediria para quem faz esse 

projeto parar.” (Brenda, 2011 
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Imagem de desenho feito por Brenda em Setembro de 2011  
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Nas oficinas de percepção da paisagem realizadas no Jardim Paraná e que resultaram na 

gravação do vídeo “Narradores do Jardim Paraná”, ao perguntar para crianças e adolescentes da 

comunidade São Pedro (de 11 a 15 anos) como irá ficar a paisagem com o Rodoanel elas falaram:  

 
Imagens do Documentário Narradores do Jardim Paraná. 
Fonte: Pesquisa Chão, Do morro produções. 

 

“Destruída. Sempre falo pra tudo ser bom 

tem que começar do zero. A gente já 

começou do zero. O Rodoanel vai ser a 

cabeça de muitas confusões. Vai ser difícil, 

eu não queria que muita gente saísse, os 

amigos, o pessoal da igreja, e acreditam 

que vai ter também um pouco da mata”. 

(Alexandre, 2011) 

“O bairro já é desvalorizado, agora vai ser 

mais valorizado, no começo vai ter as obras. 

Não vai adiantar nada vai estar tudo 

destruído, sem contar o barulho também. A 

noite a pessoa chega cansada em casa e 

olha para a mata, agora só vai ver 

destruição e poeira”. (Mateus, 2011) 

“Destruída, por causa da poluição. Eu acho 

que o bairro não vai valorizar porque não 

vai ter entrada para o bairro, só prejuízo 

para os moradores.” (Roberto, 2011) 
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Antes, estas crianças eram formadas correndo no meio da rua de terra, que mesmo com 

carências de alguma infra-estrutura, tinham a segurança de ter sua casa. Aprendiam olhando em 

silêncio a luta da avó e de outros moradores do Jardim Paraná. As lutas foram muitas: por água, 

escola, energia elétrica, construção da igreja da comunidade, regularização fundiária e direito à 

moradia.  

Primeira imagem do Jardim Paraná da instalação da rede elétrica e crianças brincando com a água 
limpa e canalizada.  
Foto: Associação Cantareira e Antonio Calisto 

 

 

 

 

 

  

“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.” (Antonio Calisto, 2006) 

“A água, no começo do loteamento nós 

usávamos da bica. Devido à 

contaminação, algumas pessoas chegaram 

a morrer. Denunciamos e fizemos pressão 

no poder público.  Nas faixas escrevemos 

“estamos morrendo no Jardim Paraná, há 

40 minutos do centro da cidade de São 

Paulo” – “houveram várias mortes no 

Jardim Paraná”. 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.” 

(Antonio Calisto, 2006) 
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Imagem de um caderno no qual as crianças anotavam histórias de moradores na região, em que é 
possível ver o vínculo dos moradores com a paisagem a partir de suas lutas. 
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Assim, reconhecidos em alguns momentos pelo Estado, esses moradores viram o CEU ser 

construído, parte do asfalto também, a rede de água ser implantada, a chegada da linha de 

ônibus, a nomeação das ruas e o reconhecimento de sua existência com o endereço, até o IBGE 

os pesquisou. E como muitos moradores que hoje estão no meio do caminho de grande obras, 

parecem que não existem. Até hoje nenhum técnico da DERSA apresentou o projeto a eles, dizem 

que os dados sobre a obra estão na internet. O problema é que uma parte mínima desta 

população tem acesso a ela
11

. A revolta quanto ao descaso da DERSA referente a esta população 

e suas lutas, pode ser visto em diversas falas da população:  

Imagem do Jardim Paraná, no início da ocupação, 1995. Fonte: Associação Cantareira. 

 “Era tudo mato, agora que está melhor 

vão tirar a gente”. 

“Uma família não pode construir um 

barraco aqui, mas eles podem trazer 

uma estrada para cá.” 

“Cadê os direitos humanos. O meio 

ambiente a gente sabe que tem que 

preservar, mas e o povo não? Onde 

fica a gente. Não é assim, tira o pessoal 

e joga em qualquer lugar.”  

“A gente tem de ganhar o que é direito da gente. Não é assim, dá o que quer 

pela nossa casa. Eu creio que não é direito. A minha casa eu não dou a troco de 

banana podre. Porque vão jogar a gente fora como se fosse um lixo? Eu não 

aceito.”  

Depoimentos retirados do documentário feito por alunos da FAU da disciplina AUP 0665 e do 
projeto de extensão A Margem do Cinema.  

                                                             
11 As informações que têm disponíveis foram levadas inicialmente pela pesquisa Chão, e posteriormente por parceiros 
da pesquisa até o momento da criação da Comissão de Moradores, quando estes começam a ter acesso a novas 
informações pela rede de contatos em que foram inseridos.  
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Essa revolta se amplia com a forma de atuação de diversos atores no processo de discussão do 

projeto
12

, em especial atores importantes na região
13

, como a Igreja Católica (referência em 

outros períodos nos processos de mobilização) e representantes políticos principalmente do PT e 

PSB.  

A articulação destes atores se deu ao longo da mobilização de 15 meses, não sendo um 

movimento imediato de organização após a apresentação do projeto. A Igreja Católica da região 

Brasilândia, bem como parlamentares, só participaram das discussões do projeto após as 

audiências públicas realizados pelo CONSEMA no final de 2010 e início de 2011. Após as 

audiências ocorreram outras mudanças:  algumas organizações ambientais que foram referência 

na organização de passeatas contra o projeto em 2010 se afastaram das discussões. O 

reconhecimento desta associação gradativa, bem como o desligamento de algumas entidades ao 

movimento, permitiu uma série de análises principalmente quanto aos reais interesses desses 

atores no processo de organização. Processo que também pode ser visto na mudança de seus 

discursos que inicialmente eram contra a obra, posteriormente contra o trajeto proposto, e no 

final o discurso já era de que “não são contra o desenvolvimento”, estariam ali dando apoio às 

comunidades potencialmente atingidas.  

É importante informar que muitos destes atores anteriormente haviam optado por não participar 

do processo de mobilização anterior às audiências públicas, bem como de reuniões organizativas 

e informativas acerca do projeto organizadas ao longo da pesquisa
14

 juntamente com a comissão 

de moradores no Jardim Paraná, o que teria sido fundamental para o fortalecimento da discussão 

pública e crítica do projeto.  

                                                             
12 Desde a divulgação do EIA/RIMA em 28 de Setembro de 2010, foram realizadas diversas reuniões entre os 
moradores e pesquisadores sociais com representantes do poder público (vereadores, deputados, ministro, 
governador, defensoria pública), outras instituições como ONGs, Universidades, OAB, Instituto Florestal, Casa da 
Biosfera, Movimentos de Moradia, Igreja Católica e Evangélica, Dersa com os moradores de diversas regiões da Zona 
Norte de São Paulo. 
13 Outros grupos também se aproximaram da mobilização contra o projeto e seus impactos após as reuniões do 
CONSEMA, sendo estes representados por técnicos/pesquisadores. Estes realizaram uma série de estudos, organizam 
relatórios, e encaminharam estes estudos para as fontes de financiamento do projeto. O que no final serviu para a 
criação de um grupo de estudos cujos componentes foram posteriormente responsáveis pela elaboração de relatórios 
técnicos dos impactos da obra para as respectivas fontes de financiamento. 
14 Na época, o único parlamentar que contribui com denúncias acerca do projeto do Trecho Norte do Rodoanel, bem 
como contribuiu com discussões junto as comunidades atingidas foi o então Deputado Estadual Carlos Neder PT.  
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A aproximação posterior à realização das audiências públicas, de alguns representantes políticos 

pareceu oportunista. Estes, que até então se mantinham distantes das discussões em torno do 

projeto, passaram a realizar reuniões nas comunidades. Estas reuniões seguiam uma estrutura 

comum, em que primeiro se apresentava os integrantes da mesa (parlamentares), depois cada 

integrante questionava o projeto e falava de seu trabalho pessoal, no final abriam a discussão 

para a população presente. Eram feitas muitas perguntas à mesa, mas em todas as reuniões a 

população saia sem respostas. Era comum ver nestas “audiências” assessores de parlamentares 

cadastrando moradores, dizendo que estariam dando assessoria a população, bem como 

recolhendo assinaturas.  

A Igreja Católica (região Brasilândia) se inseriu na mobilização contra o traçado de forma 

inexpressiva se comparada a sua postura em outros tempos. Sua inserção se deu após alguns de 

seus representantes participarem de reuniões organizadas pela Comissão de Moradores do 

Jardim Paraná
15

 e por parceiros com os quais havíamos estabelecido interfaces ao longo da 

pesquisa, como Rádio Cantareira, Assembléia Popular, União de Movimento de Moradia, Ordem 

dos Advogados do Brasil (comissão de meio ambiente), Escritório Modelo da PUC e Assessoria de 

Direito a Moradia (ADM).  

A partir deste momento, e sendo muito criticada pela população atingida, a igreja passou a 

promover reuniões, debates, organizaram fóruns, mas tudo de forma tardia, quase um ano 

depois da apresentação do traçado pela DERSA. Eles chegaram a fazer reuniões com o 

governador Geraldo Alckmin uma semana antes de sair a Licença Prévia do projeto, iniciaram 

também a organização de uma passeata, o que não foi em frente: alegando que não 

conseguiriam mobilizar o povo. No final, acompanhando as ações jurídicas que vinham sendo 

feitas em outras comunidades também fizeram uma representação jurídica, questionando o 

atendimento habitacional proposto pelo projeto às famílias removidas.  

Ao longo das discussões realizadas sobre o projeto com diversos atores foi possível perceber 

também uma grande divisão de movimentos sociais. Diferente da mobilização popular da década 

                                                             
15 Processo detalhado no capítulo 1. 
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anterior contra o projeto que tinha como questão central o meio ambiente, a mobilização dividia-

se agora em duas grandes frentes. Uma frente, questionava os impactos sobre o meio ambiente, 

e outra questionava os impactos sobre as moradias, o que era uma contradição, já que o impacto 

social se reflete ao meio ambiente natural e o impacto ao meio ambiente se reflete no cotidiano 

das pessoas. 

Abaixo, imagem de divulgação do Ato contra 
despejo em São Paulo, organizado por 
movimentos de moradia, e ao lado imagem do 
personagem Perysito feito por moradores do 
Jardim Pery. 

 

Essa contradição era evidente entre os movimentos e nas próprias declarações de técnicos da 

DERSA. Na primeira apresentação em público do traçado realizada na Casa dos Advogados em 

Santana (Set, 2010), o engenheiro responsável pelo projeto discursou não só sobre a importância 

da obra para a cidade, como reforçou que agora com esse novo traçado haveria uma grande 

redução dos impactos ambientais, fazendo referência ao primeiro projeto apresentado anos 

antes. Porém, isso acarretaria no aumento dos impactos sociais. 

Além desta divisão entre salvar o meio ambiente natural ou salvar as casas das pessoas, os grupos 

de mobilização foram se subdividindo. Assim, os grupos que representavam os interesses 

referentes às moradias dividiram-se em novos grupos de acordo com a titularidade da terra. 

Principalmente porque o atendimento habitacional proposto no relatório de Estudo Impacto 

Ambiental - EIA para cada grupo era muito diferente. Enquanto um grupo composto por 

proprietários de casas regulares receberia “boas” indenizações, o outro seria atendido com 

unidades habitacionais, independente do valor das moradias nos assentamentos irregulares; e 

http://participacaosocial.files.wordpress.com/2011/09/favelas-em-ac3a7c3a3o.png
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caso houvesse indenizações, as mesmas seriam reduzidas ao valor gasto para a construção da 

moradia, suas benfeitorias. 

“Eu não aceito uma unidade habitacional. Para os favelados pode até ser bom, 

mas para mim não.” Declaração de um morador da Vila Rica, área regular que  

terá um grande número de remoções, em reunião na Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo em 2010. 

Dividida, a mobilização não era tão forte quanto às primeiras mobilizações contra o projeto em 

anos anteriores. A luta hoje parece também ter outra complexidade. Atualmente os que resistem 

ao projeto lutam não só “contra” a DERSA e o Governo do Estado ou mesmo contra o traçado 

escolhido, a luta hoje é contra os interesses diversos que envolvem as grandes construtoras que 

se degladiam para participar desta obra de R$6 bilhões, os grileiros que ganham com a 

valorização destas áreas e com o seu múltiplo reparcelamento e adensamento,  e os políticos (de 

todas as frentes), entre outros atores que em muitos momentos parecem ser solidários, mas que 

visando acordos futuros não definem sua posição em relação a obra e seus impactos.  

Um cruel jogo de interesses que desenha esta paisagem e que começa muito antes da própria 

implantação da obra. 
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Diário de Campo, 20 de setembro de 2011.  

“Em meio à multidão no centro de São Paulo, Duilia moradora do Jardim Paraná e integrante da comissão 

de moradores defende o direito de permanecer em sua casa. Grita, a todos: “só sabe o valor do tijolo 

aquele que carregou ele”. Referindo-se às indenizações mínimas pagas as populações removidas. O seu 

discurso produz ressonância junto àqueles aos quais ela fala, pois é verdadeiro e reflete a situação de 

outros moradores presentes no Ato Contra Despejos. Tem moradores de todas as regiões de São Paulo, 

do Jardim Paraná (Zona Norte), Jurubatuba (Zona Sul), Vila Nova Esperança (Zona Oeste), Jardim Pantanal 

(Zona Leste), e questionam os despejos pela cidade, que aconteceram ou que estão por acontecer. Cada 

um fala do seu drama, são depoimentos de  remoções forçadas com intimidação física, da falta de 

informações sobre o porque dos despejos e como serão as indenizações, sobre a falta de ética dos que 

promovem as remoções até às máfias que se estabelecem junto á implantação de uma grande obra 

pública. E nesse contexto histórico de crescimento econômico do país, e a implantação de obras públicas, 

essa população como muitas outras, estão literalmente no meio do caminho, mas resistem à remoção, 

questionando seus direitos constitucionais de habitação digna. Estes discursos ecoam em meio aos 

prédios do centro de São Paulo, mas só faz sentido aos que participam do ato, em uma terça-feira pela 

manhã. Foram cerca de 200 pessoas, do Jardim Paraná somente doze, muito pouco se pensarmos no 

número de pessoas potencialmente atingidas por megaprojetos na cidade até 2015. A passeata começa 

em frente ao Pátio do Colégio, passa pela Secretaria da Justiça, Secretaria Municipal de Habitação e se 

encerra em frente ao Ministério Público. A cada parada, sobem representantes de comunidades e 

movimentos sociais, levando suas reivindicações. Sonia, moradora do Jardim Paraná, fica feliz em ser 

escolhida para levar as reivindicações á Secretaria de Habitação, mas sai de lá desanimada porque quem 

as recebe não conhece o drama das comunidades que serão atingidas pelo Trecho Norte do Rodoanel. 

Duilia que faltou no emprego para ir ao ato, se mantêm no protesto segurando a faixa em meio de tantas 

outras e que representa a comunidade. Ela, empregada doméstica e costureira, é liderança da Comissão 

de Moradores do Jardim Paraná, constituída por moradores que assumiram as responsabilidades de 

mobilização, e os riscos em questionar a obra. Sonia também liderança leva seus netos ao protesto e 

segurando cartazes feitos de cartolina, pergunta  - “Onde está o país sem miséria?”  
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Imagem: Cartaz de Sonia 
Foto: Cecilia Machado 2011 

Imagem do cartaz feito por Sonia, para 

protestar contra o Trecho Norte do Rodoanel.  

Foto: Cecilia Machado, 2011 
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5.1 Vozes 

A produção da paisagem do distrito é marcada por um histórico de lutas sociais: a luta pela água, 

pela rede de esgoto, pela pavimentação de ruas, pela rede de energia elétrica, pelo endereço, por 

equipamentos como escolas, creches, postos de saúde etc. Seu auge foi nas décadas de 1970 e 

1980, quando em plena ditadura militar começam a surgir diversos movimentos de reivindicações 

na região, com origem na Igreja Católica, na Frente Nacional do Trabalho, no Movimento 

Estudantil, e partidos políticos como o PCdoB (JORNAL CANTAREIRA, Fev 2004:05).  

Nesse período o Movimento Jovem da região usava diferentes estratégias de comunicação para 

convocar a população para as reuniões, sem chamar a atenção dos militares. Uma dessas 

estratégias foi a construção de uma cobra de 30 metros, e que precisava de 25 a 30 pessoas para 

carregá-la. Essa cobra, chamada de salamandra, quando saía às ruas, era o aviso aos moradores, 

de que estava na hora de partirem para a luta (JORNAL DA CANTAREIRA, Dez, 2003:05). 

A igreja, por meio das pastorais, teve um importante papel nesse período, na formação de 

lideranças locais. Sempre presente nas lutas do povo, formava grupos de fé e política. Muitos 

nomes são lembrados pela comunidade, como Frei Esperandio, Padre Chico, Padre Ivo, Padre 

Alberto, Padre Patrício, entre outros (JORNAL CANTAREIRA, Jul, 2005:05). 

A igreja supria necessidades imediatas, como escola infantil e atendimento preventivo à saúde, 

realizado no Jardim Carombé, em parceria com médicos e psicólogos da USP. Na região não 

existiam postos de saúde ou mesmo hospitais.  

“Em 1980, os movimentos conquistam o Pronto Socorro 21 de Junho, o hospital 

Maternidade Vila Nova Cachoeirinha” (JORNAL DA CANTAREIRA, Ago, 2003:05).  

O Pronto Socorro 21 de Junho recebe este nome porque essa data foi muito significativa para as 

lutas sociais na região. Um caso muito lembrado pelos moradores:  
Fonte: Organização e Análise da ocupação Cecília Machado 2005 
Mapeamento das Favelas GTA 2003 
Foto Aérea: BASE  2000, sem escala 
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“Em 21 de junho de 1980, lideranças dos bairros da Brasilândia saíram em 

destino à Administração Regional da Freguesia do Ó, para reivindicar, do poder 

público, soluções para os problemas dos bairros. A resposta do então 

governados Paulo Maluf foi fulminante. A população foi atacada pela tropa de 

choque e pelos seguranças do governador, que transformou o largo do Clipper 

numa praça de guerra. Na pancadaria, muitos moradores foram feridos” 

(JORNAL CANTAREIRA, Jul 2003:05). 

“Nós fizemos um movimento uma vez, o Maluf era Governador e ia fazer um 

governo itinerante. E ai a gente discutia se a gente ia ou não para o governo 

itinerante, e então decidimos vamos e levamos nossas reivindicações. Ai levar o 

povo e ser recebido, mas nós fomos de passeata e levamos um cacete. Eu não 

porque eu fiquei para traz, perto deles mas não no meio porque eu estava 

grávida. Nós chegamos vimos polícia, carro do DOPS, e pensamos ai tem coisa. 

De repente a polícia sumiu. E depois saíram tudo de um portão e deram maior 

cacete no povo. Teve gente que levou soco inglês na cabeça, corte, levaram eles 

para o hospital. Mas mesmo com tudo isso, o pessoal conseguiu entregar as 

reivindicações. A região tem o Pronto Socorro São Paulo, por causa disso. E 

quando o Covas virou prefeito, ele reconheceu a nossa luta e colocou o nome de 

21 de Junho, uma homenagem da Luta do Povo. Teve o movimento da água, e 

reunimos 35 mil, e fomos lá. Quando chegou a água foi uma festa. Essa 

movimentação toda, fez com que essa fala da Brasilãndia como bairro perigoso 

se desfizesse.”  (Teresa Lajolo, 2011) 

A população consegue, após a pancadaria, conquistar em parte, algumas das suas reivindicações, 

como por exemplo saneamento básico, uma das mais antigas lutas e que teve início nos anos 60. 

No final da década de 1980 e inicio de 1990, as mobilizações da população que marcaram a 

década anterior, é enfraquecida. O entusiasmo da militância, na luta política, começa a perder 

força. Euribia Horácio Neto, de 61 anos, moradora do Jardim Damasceno, em entrevista para o 

Jornal Cantareira, em setembro de 2003, fala dessa mudança.  
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“Tenho Saudade dos bons tempos em que o povo ia para a rua, brigar pelos 

seus direitos. Até fui parteira, pois o hospital mais próximo era a Santa Casa. Até 

hoje, nós, os pobres com pouco estudo, não entendemos bem as armações 

políticas, mas pelo menos a gente tinha coragem, garra e muita fibra”. Euribia 

Horácio Neto (JORNAL CANTAREIRA, Set de 2003).  

“A luta do povo foi árdua e cansativa, muitas lideranças foram ameaçadas e 

perseguidas e algumas foram obrigadas a sair do bairro”. Noemia de Oliveira 

Mendonça (JORNAL CANTAREIRA, Set de 2003).  

Diferentemente de outros tempos em que a Brasilândia frente a remoções muito menores 

organizava grandes mobilizações e diversas estratégias para reivindicar seus direitos, e que os 

movimentos sociais eram mais expressivos, hoje muitos dos movimentos que a constituíram no 

período ditatorial não existem mais, ficando evidente uma redução do enfrentamento político. 

Atualmente, histórias como a de um padre que sequestra um ônibus para reivindicar transporte 

coletivo em um bairro, como o caso do Padre Ivo no Jardim Damasceno, ou mesmo de militantes 

políticos e religiosos que enchem um ônibus de crianças que estão fora da escola e as levam para 

a Secretaria Municipal de Educação, são memórias.  

Esta mudança não é uma dinâmica específica do distrito. No final da década de 1980 e início da 

década de 1990, os movimentos sociais em todo o país sofreram um certo refluxo
1
 decorrente de 

fenômenos determinantes como: a crise econômica, políticas neoliberais, como também a 

institucionalização dos movimentos
2
 (GOHN: 1992, SADER:1988).  

No distrito, o impacto destas mudanças foi acelerado pela mudança de postura do elemento 

mediador das ações coletivas que nessa paisagem se fazia principalmente pela Igreja Católica
3 

                                                             
1 É preciso dizer que apresenta refluxo os movimentos sociais que tinham ações organizadas contra as faltas de infra-
estrutura, educação, saúde, transporte, etc. Posterior a esse momento de refluxo há o surgimento dos novos 
movimentos sociais de caráter interclassista  e com ações afirmativas onde discutem: direito, cultura e 
identidade(2007). Um exemplo destes novos movimentos, pode ser visto no capítulo 6, Cultura Periférica e Cidade.  
2 As formas de organização a direção destes movimentos, que também sofrem mudanças principalmente com a 
política das assessorias articulando-se com partidos políticos e sindicatos, levando a institucionalização de muitos 
movimentos, bem como a expulsão dos que não se enquadram nesta nova fase. 
3 Para Sader(1988) apud Souza (2007), os movimentos sociais até a década de 1970 tinham três matrizes discursivas, A 
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que nas décadas de 1970 e 1980 se baseava nos princípios da participação e do igualitarismo de 

sua ala da Teologia da Libertação. Como apresentado por Frei Alamiro ao narrar sua trajetória de 

vida no distrito. Ele, uma referência nos movimentos sociais de anos atrás na Brasilândia 

representa um momento em que a Igreja Católica se debruçava sobre os problemas das camadas 

mais simples. 

“Como começou minha história com a Brasilândia. 

Eu morava na Vila Guilherme em um barraquinho. 

Aquilo ali era um lixão de 1968 a 1972, eram 

lagoas da várzea do Rio Tietê que estavam sendo 

aterradas com o lixo da cidade. Depois por uma 

série de razões eu fui para a Brasilãndia. Éramos 

quatro frades e eu fui para a Brasilândia em 1972. 

Isso me possibilitou um conhecimento amplo de 

toda a região. Havia o Padre Ivo e o Padre Alberto 

eram os dois italianos que moravam no Jardim 

Vista Alegre. Aquele morro todo era do Padre 

Alberto. Ele tinha dinheiro e comprou aquele 

morro onde hoje só sobrou um pedaço do sonho 

dele. O sonho dele que vinha da Amazônia onde trabalhou muito tempo era 

fazer uma aldeia indígena para os mais pobres, trazendo para cá a experiência 

do índio. O único grupo que conseguiu fazer isso aqui foi a Frente Nacional do 

Trabalho. Um projeto de casas construídas em mutirão na época da Erundina, 

isso ainda existe. Fica lá no alto do morro, uma comunidade comunitária onde 

foram construídas 25 casas. O Padre Alberto era mais velho, o Padre Ivo era mais 

jovem. Na área que o Padre Alberto queria fazer uma aldeia, era tudo pasto, 

tudo verde. Em pouquíssimos anos, 20, 30 anos tem milhares de pessoas ali 

                                                                                                                                                                             
igreja católica em sua ala progressista da Teologia da Libertação e CEBs; os Sindicatos, sendo sua matriz manifestada 
para reconhecer e agenciar conflitos trabalhistas, e a matriz marxista,  que tem como base um arcabouço teórico sobre 
exploração , lutas de classes e lutas contra o capitalismo. 

 

Imagem de Frei Alamiro 
Foto: blog missãocristooperário 
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agora. Ali o grupo da Frente Nacional do Trabalho tem uma responsabilidade 

muito grande na construção do conjunto de casas.” 

O envolvimento com a comunidade e seus problemas era tão grande que o Frei Alamiro foi 

morar no final da década de 70 na Favela Icaraí, lugar onde conseguiu uma importante vitória 

para a região: a transformação dos barracos de madeirite em casas de alvenaria.  

 “De 78 a 79 em uma reunião para eu assumir a paróquia eu observava que 

sempre tinha no fundo da igreja uma senhora, um dia descobri era Dona 

Alexandrina. Uma paraibana de quase 100 anos que mora hoje lá em Franco da 

Rocha.  Um dia ela me saiu com uma pergunta – Porque que nosso padre não 

vem morar com nós? Pensei, porque essa mulher que nunca me pediu nada me 

vem pedir para ficar lá com eles? E fui morar lá, ela me recebeu. Tudo muito 

junto. E ali eu tive contato com o pessoal da favela Icaraí, a maior favela da 

região, ela era toda de madeirite e essa é uma vitória nossa, conseguimos 

construir de bloco. Tinha uma senhora lá que na ingenuidade dela pegou o 

dinheirinho que recebeu com a morte do marido e comprou bloco e construiu 

um barraquinho de bloco. Aí veio a prefeitura e disse: - “tem que desmanchar”. 

Ela dizia: - “Mas moço eu sou viúva e fiz isso para melhorar um pouco minha 

casa, eu até me desfiz do madeirite, como é que eu faço?” E o rapaz da 

prefeitura disse: - “pega então o madeirite põe assim por fora”. E ela disse: - 

“Mas eu não tenho mais o material”. Como eu era capelão no Morro Grande, ai 

na missa eu disse sobre o absurdo que estava acontecendo lá na favela. E a 

esposa do chefe dos fiscais da prefeitura estava lá na missa, e ela falou pro 

marido dela, e isso chegou na prefeitura, e a prefeitura mandou quatro fiscais 

para ir lá derrubar, e a população não deixou. A população cercou o barraco, e 

ficou aquele impasse. Aí o rapaz que era do Partido Comunista disse: - “Tô 

vendo algumas coisas aqui, eu vou embora o pessoal aqui é muito ignorante, 

isso vai acabar mal”. O fiscal escutou aquilo e saiu correndo, e foram os quatro 

embora. Isso foi uma derrota para a prefeitura e o povo saiu gritando: - 
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“vencemos, vencemos”. Ai a moda pegou, todo mundo queria construir de 

bloco. Esse foi o primeiro barraco de bloco da Brasilândia, que como uma água 

represada depois que ele ficou ninguém mais segurou as construções em 

alvenaria.”  (Frei Alamiro, 2011) 

Esta experiência se multiplicou pelo distrito e por outras cidades da RMSP articulados com outros 

movimentos sociais de todo o país. Todos tinham como objetivo humanizar as favelas e 

urbanizar, ao contrário dos governos da época que pensavam somente em sua erradicação
4
.  

“Na mesma época eu estava organizando o MDDF
5
. Não nasceu aqui, nasceu 

em Santo André com o Padre Rubens Chasserreaux, ele foi preso torturado. Lá 

em Santo André, ele comprou o terreno, negociou com o dono do terreno que 

tirava todos os barracos e construiu as casas. E ali nasceu o movimento em 

defesa dos favelados. Depois se espalhou para o Brasil todo, e nesse ampliar é 

que participamos. Tinha congresso em Fortaleza, em todo lugar e o povo ia. 

Porque lugar para dormir não era problema e sim o transporte. Um desses 

encontros foi em Salvador, em 1983. Veio representante do BNH, ali estava 

aquele povo todo graúdo. O Leonardo Boff cancelou um encontro na Alemanha 

para ir lá, porque ele disse que aprendia muito mais estando ali do que lá na 

Alemanha. Eu fiquei pensando que contribuição eu vou dar, me pediram para eu 

dar uma palavra na abertura. E aí eu tinha ganhado de um amigo fazendeiro 

                                                             
4 Os arquitetos passam a estudar e depois a atuar em favelas somente na segunda metade do século passado, quando 
começam a registrar trabalhos de grande repercussão, principalmente através da avaliação das políticas existentes.   
“Até por volta de 1975, não existia contratação de projeto para favelas” (TANAKA, 199:66). Muitos entendiam que a 
resolução desse problema habitacional deveria ser resolvido pelos profissionais do Serviço Social (TANAKA, 1993). 
Além disso, o poder público, por muito tempo, fez intervenções nesses espaços, tendo como objetivo sua erradicação, 
não sua urbanização. Para TASCHNER (1993), apud TANAKA(1993), a favela era entendida como uma doença da 
cidade. 
5 O MDDF teve sua origem nos anos 70, baseada na luta por habitação. Este movimento foi criado quando os 
moradores da Vila Palmares, em Santo André, se organizaram com a ajuda do padre Rubens Chasserreaux para resistir 
aos despejos que estavam então acontecendo. A mobilização, iniciada na Vila Palmares, espalhou-se pela cidade e em 
1977 criou-se o MDF (Movimento de Defesa dos Favelados), que se expandiu rapidamente por outros estados. Em 
1978, o 1o Congresso Nacional do Movimento de Defesa dos Favelados foi realizado em Santo André. Reconhecendo a 
necessidade de criar uma entidade legal representativa dos moradores de favelas, em janeiro de 1989 o Movimento 
de Defesa dos Direitos dos Moradores em Favelas (MDDF) em Santo André foi registrado juridicamente. Fonte 
mddf.org. br 
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uma casa de João de Barro, e aí eu pensei – vou levar a casinha. Eu levei duas 

coisas a casinha de João de barro e uma de marimbondo. E eu disse: -“eu queria 

dar essa casinha de João de barro pra lembrar a todos aqui que até o João de 

barro tem uma casinha. E essa caixa de marimbondos eu quero dar aos 

favelados, para que eles façam como eles na hora que tocaram na casa deles. 

Eles defendem, e é melhor sair da frente”. Desse episódio nasceram coisas 

interessantes como o Projeto Joao de barro do governo.” 

Outras mudanças também ocorreram, como as de ordem política, que se deram principalmente 

sobre as relações entre líderes locais e partidos políticos, com a cooptação de muitas lideranças 

comunitárias. Isso fez com que os partidos políticos passassem também a interferir diretamente 

nas formas de organização e direção de alguns movimentos populares, gerando a expulsão de 

muitos líderes que não se enquadram nessa nova fase
6
.  

“Então, é isso que quando a gente falava da independência dos movimentos, o 

PT o grande problema foi a institucionalização dele, não parlamentar. 

Principalmente a administração, eles cooptaram os movimentos. Coisa que metia 

o pau nos outros e eles fizeram. E ai passaram a fazer não como PT, como 

movimento do deputado x, y z. Depende de quem eu to apoiando, esse jogo 

existe. Num primeiro momento do nosso primeiro mandato, a gente ia para a 

cidade inteira. Eu ia para a Zona Sul, Leste, e todo mundo ia. No terceiro 

mandato, eu já tinha que perguntar se podia ir, porque lá é espaço de outro do 

mesmo partido. Dentro do partido e das instituições, assume-se uma 

característica de manobrar.”  Depoimento de Teresa Lajolo
7
.  

Paralelamente à mudança do enfoque da Igreja Católica, e à cooptação de lideranças populares 

por partidos e alianças políticas, passam também a ocorrer parcerias entre movimentos sociais e o 

                                                             
6 Gohn (1992) e Doimo (1995) fala desse processo em todo o país.  
7 Atualmente Professora de Geografia em escolas estaduais do distrito, foi militante política do PCdoB na década de 
1970, foi eleita vereadora em 1989 mas assumiu uma vaga no executivo municipal  na Secretária de Transportes no 
mesmo ano na gestão de Luisa Erundina . E em 1992 foi eleita novamente vereadora. 
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Estado. Assim, alguns destes grupos que inicialmente eram independentes e críticos, passam a 

estabelecer convênios com o Estado.  

Novos atores surgem em todo o país e são representados principalmente pelas ONGs, que 

“assumem” as necessidades de diversos grupos em seus projetos de cultura, educação, meio 

ambiente, saúde entre outros.   

No distrito de Brasilândia, as  ONG’s são muito questionadas, principalmente pelos movimentos 

que resistem de forma crítica e atuante. A principal crítica é pela grande concentração de recursos 

e pouco repasse à população. Além disso, questiona-se a forma de trabalho, por vezes 

assistencialista, bem como a reprodução das formas de cooptação feitas por partidos políticos. 

Sedutoras, elas chegam a espaços construídos por movimentos sociais e culturais, repassam 

recursos para compra de equipamentos ou mesmo contratação de funcionários, porém, têm em 

contrapartida a coordenação dos projetos. Acabam criando muito pouco e usam o que a 

população conquistou (produção de vídeos, teatro, música, dança, estudos ambientais) para 

divulgarem a própria instituição. As criações assim deixam de ter a autoria desses grupos 

periféricos.   

São muitos os relatos de moradores
8
 questionando o papel das ONG’s: 

“Eles vieram aqui e fizeram uma apresentação sobre o trabalho deles, e inclusive 

já fizeram exposições internacionais sobre o assunto. Mas o que eles mostraram 

é o que a gente faz há muito tempo. Mas agora aqui é visto como se não tivesse 

nada como se eles viessem nos salvar”. (Cícera Salles, Conselheira de Saúde em 

entrevista, 2010). 

“Compramos equipamentos caros, com o recurso da ONG e em troca teríamos 

que levar moradores para suas reuniões e atividades”. (Produtora de vídeo local 

em entrevista para a pesquisa). 

“Fui proibido de tocar na casa de cultura local, porque a ONG é quem decide 

                                                             
8 Nestes depoimentos optou-se em deixar as declarações sem nomes. 
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quem toca lá”. (Avelino Regicida. Músico, fotógrafo e arte educador local, em 

entrevista, 2011). 

“Estão fazendo trilhas na Serra da Cantareira com crianças pobres para recolher 

lixo, tiram fotos e divulgam internacionalmente. Mas os lixões e o aterro que está 

na frente deles ninguém fala nada”. (Sandra, moradora e agente comunitária em 

entrevista, 2010). 

Ao participar de processos mobilizatórios e criativos com os movimentos sociais do distrito, foi 

possível identificar a estreita relação entre diferentes grupos políticos, ONGs, movimentos sociais e 

religiosos, alguns delimitando inclusive fronteiras espaciais.  

Assim, um bairro é dominado por determinado político ou partido
9
 e por sua rede de relações 

que perpassam por algumas associações, creches, igrejase espaços de cultura
10

. Não é só uma 

questão de ideologias determinantes, mas de um processo autoritário em que alguns poderes 

locais definem quais crianças irão estudar em determinada escola, bem como quais ações serão 

realizadas nesta escola, qual creche será credenciada pela prefeitura, ou mesmo qual projeto 

federal será realizado no distrito, e principalmente, quais são as lideranças/assessores políticos 

que serão beneficiados.   

“Atualmente o que mais domina é o PSDB
11

, principalmente o CEU, a educação é 

comandada por ele. E com o CEU ele garante que o povo fique fiel. E da onde 

vem esse dinheiro que seus representantes pagam tanta gente? Para o povo 

hoje você é um cara legal se você faz benemerência. Se você não faz é um filho 

da puta. Então eu não fiz, e me nego a fazer. E de onde vem esse dinheiro 

desses caras? Eles começam por exemplo, com o pessoal que tem creche, eles 

ficam de olho em quem vai assumir e a quem vai beneficiar. Porque é aquele 

                                                             
9 Mesmo hoje com o enfraquecimento das lutas, o distrito possui um número grande de organizações comunitárias, 
remanescentes deste período de enfrentamento político. Mas, de acordo com o Diagnóstico Social elaborado pelo GTA 
(2003), são poucas as entidades que mantêm sua autonomia, muitas trabalham de forma assistencial e sobrevivem de 
doações de políticos que utilizam as mesmas com finalidade eleitoral, onde constroem suas bases.  
10 É preciso dizer que não está sendo afirmado neste texto que esse processo se estenda para todas as associações, 
todas as creches, todas as igrejas. São casos pontuais, que na dinâmica dos poderes locais passam a ser expressivos.  
11 Teresa se refere a dois representantes do partido PSDB na região. 
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cara que garante que você continue ali, ganhando com a creche. Vira uma 

grande prostituição, você dá para quem está no poder na hora. Hoje a discussão 

é personalista: “Fulano é melhor do que o seu candidato”. Não é mais uma 

discussão política que a gente vê. Quando eu saí candidata, fazíamos uma baita 

discussão toda semana. No dia que levamos cacete, saímos marcando encontro 

na casa da Torinho, fomos tudo os estrupiados tudo, conversamos bastante, 

avaliamos, e comemos bolinho de chuva. Ficamos lá papeando, você percebe 

que era uma outra relação. Éramos amigos, companheiros, éramos uma família.“ 

(Teresa Lajolo, 2011) 

Não é a luta territorial entre partidos de esquerda, centro ou direita que está sendo levantada 

como motivo de atenção. Mesmo porque foi possível verificar em todas essas frentes formas de 

dominação e cooptação. O objetivo, assim não é mapear territórios políticos e classificar as 

posições políticas ideológicas dominantes; o que se coloca como atenção é a cooptação, e a 

forma de dominação do território por ambas as frentes, levando ao acesso restrito a 

equipamentos públicos e serviços, a informações que seriam importantes para a população, e 

principalmente minando novas iniciativas locais de organização. Inclusive, ao estabelecer “máfias” 

que engendram uma forma de produção do espaço tão perigosa quanto a dos que chamamos 

de “poderes paralelos” como tráfico de drogas e mercado imobiliário informal.  

Assim, existem, ou melhor, resistem poucos com autonomia frente aos partidos políticos, a alguns 

grupos religiosos e sociais. Quanto aos partidos, até mesmo quando os movimentos e suas 

lideranças estão atreladas a então atual oposição, podem esbarrar em interesses futuros de 

alianças políticas, ou acordos.  

“A situação hoje da Brasilândia com o Rodoanel, PT e Igreja é a seguinte, cada 

um tá vendo qual é o jogo do momento. O que tem ano que vem? eleição. Eu 

posso ir para o confronto com o dito, o PT pode não, porque eu preciso 

também fazer acordo, e aí eu preciso saber até onde eu vou. Às vezes o 

envolvimento não é para resolver o problema, mas é pra saber como eu vou 
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botar o bicho na parede, para saber qual acordo eu vou ter, aonde, na eleição. 

Sacou? O meu envolvimento depende de eu vou fazer até aonde para 

conquistar o que no processo meramente de alianças eleitorais. Porque o 

Rodoanel o PT vai fazer também. Não fez CEU? Não arrebentou com área 

verde? Então não tem moral para falar contra o PSDB. Porque muitas invasões 

de Pirituba foi incentivada pelo PT e ferrou com a área verde. Em nome do povo 

que precisa morar, a invasão. Mas a invasão sem critério, de qualquer jeito e –

“Vamos embora” , é duro falar isso. E você fica brigando entre movimentos, para 

saber quem é dono do movimento. Não tem uma discussão correta, do que é 

preservar. E hoje em dia a movimentação dos caras todos, é esse. O movimento 

que eu faço até onde eu consigo o que eu quero, para saber que acordo eu faço 

e com quem eu faço. Claro que vou lá faço discurso, mas preciso saber também 

como vou aproveitar. Porque vai que eu ganhe a eleição em São Paulo, vou 

também entrar nessa. Então eu preciso sacar como eu vou andar por essas 

coisas todas.” (Teresa Lajolo, 2011) 

5.1.1 O poder e o refluxo dos movimentos sociais: A Igreja Católica e as marchas 

do distrito 

Ao longo de toda a pesquisa, ao participar de diversas mobilizações no distrito, partilhando com 

lideranças locais e moradores tanto a dificuldade de mobilização da população, quanto os 

problemas gerados pelas disputas de poder entre grupos religiosos, grupos políticos e grileiros, 

ouvi a frase: “a Brasilândia não era assim”, referindo-se as grandes mobilizações que marcaram a 

história do distrito em outras épocas. 

“O Movimento Contra Carestia ganhou corpo na Brasilândia, ligado ao PC do B. 

Inicialmente chamava Movimento do Custo de Vida, recebia o envolvimento 



175 

daquelas igrejas todas, participavam senhoras moradoras do distrito.” (Frei 

Alamiro , 2011) 

“Eu e meu marido éramos do PCdoB, a política que tinha era trabalhar a 

participação popular, e fazer o povo adquirir consciência política para lutarem 

pelos seus direitos. E nesse momento havia uma relação com situações que 

estavam sendo vividas pela igreja. E na região a minha referencia era o Padre 

Ivo, e nós começamos a trabalhar juntos. O meu trabalho maior era com as 

mulheres dos clubes de mães, que era também com os clubes de mães da zona 

sul, tinha o movimento contra carestia, etc. E também com o movimento 

operário, um casal que ia muito lá era o Santo Dias e a Ana, que foi morto na 

época da Ditadura. E havia um entrosamento de todo 

mundo. Isso foi de 1974 até 1989.” (Teresa Lajolo, 2011) 

Imagem de lutas sociais no distrito e 

na cidade de São Paulo, em que 

houve participação da população 

local. Primeira foto: Movimento 

Contra Carestia, segunda foto 

movimento pela água, terceira foto 

movimento de moradia. 

Fonte: Primeira Foto: walacemelobarbosa. 
blogspot; segunda e terceira fotos: 
Associação Cantareira. 
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 Porém, ninguém nunca se aprofundou no assunto, parecia algo proibido falar desta mudança. A 

crítica aparecia às vezes silenciosa, ou mesmo em forma de saudade aos que lutaram em outros 

tempos e não estão mais no distrito. As principais lembranças são sempre ligadas à Igreja 

Católica, considerada por todos moradores entrevistados na pesquisa, como uma referência nos 

processos de mobilização da década de 1970 e 1980. Em suas narrativas, a Igreja Católica 

aparece de duas formas, primeiro como parte de um movimento que procura estar junto ao povo 

nas décadas de (1970 e 1980), e depois em um segundo momento, mais distante do povo e 

menos questionadora do Estado, principalmente a partir da década de 1990.  

“Claro que a situação da Igreja não é diferente, se no passado foi a protagonista 

da organização popular e de muitas ações em defesa da vida, por melhorias na 

qualidade de vida da população, nesse momento em sua maioria se resume à 

sacristia, aos movimentos espiritualistas, claro que há focos de resistência, há 

padres ainda preocupados com a organização popular, mas infelizmente é 

minoria.” (José Eduardo, radialista, em entrevista 2011).  

“A coisa entra em conflito, quando a igreja muda. E para mim é muito difícil 

porque a minha origem é católica. E eu fiz parte da Juventude Católica de 

Ribeirão Preto. Quem era o nosso diretor lá na época é quem fez a safadeza na 

aqui na região anos depois, quando virou o Bispo da região, a primeira coisa que 

ele fez foi tirar o Padre Ivo daqui. E provocou a saída de vários líderes daqui da 

igreja. A Lázara do Carumbé se afastou da igreja, foram destruindo tudo o que 

ajudaram a fazer. A coisa mais certa é que  a visão que se tinha de igreja e que 

eu me formei é que todo povo é de Deus. Não interessa se ele é católico, se é 

evangélico. Essa era a idéia. Vamos salvar o povo dos trabalhadores. Quando 

vem a igreja carismática, ela separa o povo da igreja do povo – povo. Houve até 

um caso interessante, quando a Erundina foi candidata, nós pedimos para fazer 

uma reunião dos movimentos lá no Seminário no Alto da Freguesia. Quando 

estávamos lá, era para ir os filiados do PT e ai foi pedido para que eu fosse. 

Quando eu estou passando perto da Capela, um padre diz para mim, - “Vai 
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demorar muito a reunião da Erundina?” E eu falei: “Porque?” E ele disse: - “É que 

nós estamos aqui com o povo de Deus e a gente queria que ela desse uma 

palavra com esse povo”. Ai eu virei e disse: - “Vocês são safados, ein. Então quer 

dizer que aquele povo que está lá dentro, pagando o espaço de vocês é o povo 

do diabo? Quando foi que Deus veio aqui e disse que esse é o povo de Deus e 

esse é do diabo? Como é que é isso, como vocês conseguiram isso? Que eu 

saiba Deus não diferenciou povo nenhum, e eu aprendi isso com a Igreja e com 

Dom Angélico, que naquela época era só um padre. Deu um rolo... Teve a Ilda, 

por exemplo, que foi expulsa da igreja. Teve uma passeata depois, e no Ana 

Maria foi uma luta por creches, e só existe pelo trabalho da Ilda. Você percebe? 

Como você consegue construir uma relação do civil para o religioso, que tava 

entrosado, um fortalecendo o outro. Ia todo mundo para a passeata e para a 

procissão? A história é: você até então estava fazendo o povo ficar muito fora da 

igreja, então você tem que fazer o povo viver a igreja. Você só vai para fora para 

ganhar almas para igreja. A igreja faz isso, quando começa a perceber que tá 

perdendo gente. Mas estava perdendo porque a cabeça deles precisava ser 

mudada, mas eles mudaram para isso, para essa concepção que afastou um 

monte de gente. Tem gente que abandonou e saiu. A igreja destruiu o que 

existia. O Padre Ivo era a grande liderança.” (Teresa Lajolo, 2011) 

“Hoje, eu acho que há uma traição ao evangelho. Quando eu vejo um Kassab 

higienizando o centro, com um esguicho , usando um caminhão com água de 

reuso, onde os funcionários vão lavando o largo São Francisco a sujeira e as 

pessoas. E esse Kassab, que faz uma coisa dessa é convidado a fazer a primeira 

leitura da missa? Você combater o inimigo que te confronta é uma coisa, 

combater o inimigo que te dá tapinha nas costas, ainda não sabemos como 

enfrentar. Acho que a primeira coisa, é não aceitar o tapinha. E denunciar quem 

aceita isso. Ai o primeiro inimigo que você vai ter que enfrentar não é o lobo, é o 

pastor.” (Frei Alamiro, em entrevista 2011) 
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Ao mesmo tempo, essa interferência presente em tantos relatos 
12

não está clara para todos, nem 

para os que militam neste território, nem para os que nele sobrevivem. Até mesmo na pesquisa, a 

importância deste ator na produção deste tecido não foi entendida como essencial nos primeiros 

anos de imersão nesta área de estudo. Somente quando passo a fazer parte dos processos de 

mobilização, que me insiro efetivamente nas redes locais, quando faço uma série de ações 

conjuntas com a população e ganho sua confiança, é que este nível da realidade que ainda não 

estava exposta vem à tona. Neste momento, o poder das religiões em geral na periferia passa a 

ser também estudado.  

Prandi (1996) coloca que o morador da periferia reflete também em seu modo de ser uma série 

de abandonos, principalmente do mundo não sacral, e encontra em diversas formas de religião 

um amparo como resposta para seus problemas últimos, como também uma forma de ser na 

paisagem, uma identidade ou mesmo uma lei
13

. Esse domínio das religiões se faz na periferia 

também porque a igreja ainda é um espaço de participação da vida coletiva, mesmo sofrendo 

uma redução nos últimos anos. Poucos ritos como procissões se mantêm, bem como não há 

espaço para questões políticas e sociais. Ainda assim, contribui com o processo de 

reterritorialização de migrantes que chegam a estes lugares, e que encontram por meio da 

religião formas de vínculo e identidade. 

                                                             
12 A religião é um importante fator de análise das paisagens brasileiras e latino Américanas já que são povos que têm 
ligação estreita com a religião em suas bases de formação. “a América Latina como um todo é um continente oprimido 
e crente. O Catolicismo penetrou no tecido de nossos povos e moldou, em boa parte, a identidade continental.” (BOFF, 
1980:64). 
13 Postura que é contraditória em tempos modernos, como coloca Prandi (1996:18) “Mas a religião parece 
contraditória com a sociedade moderna. O capitalismo, que é a sociedade em que vivemos, não precisa da religião. O 
mercado domina as relações entre os homens, o mundo cria oportunidades para que eles se realizem, a ciência dá 
explicações cognitivas e a arte supre suas necessidades profundas de expressão. Mas quando essas esferas falham, 
pode entrar a religião. Quando esse modelo tergiversa, sobra a religião. E esse modelo, quando falha, transmuta as 
carências de modo que estas só podem ser atendidas como questões postas para a religião desembaraçar; não são 
mais problemas comuns, mas religiosos, de modo que a própria sociedade em sua constituição laica é capaz então de 
olhar essas carências como domínio do faz-de-conta”. 
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Imagem do Padre Ivo (centro da primeira foto) uma das principais lideranças da região nas 
décadas de 1970 e 1980. Nas outras fotos ações sociais da Igreja Católica do Jardim Damasceno 
coordenada pelo Padre Ivo, como escola de educação infantil, feira de artesanato, apresentações 
de música, quermesse e encenação da Paixão de Cristo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Padre Ivo 
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Na Brasilândia é grande o número de evangélicos, porém a maior influência sobre o desenho da 

paisagem através de lutas sociais está relacionada com à igreja católica.  Isto porque a Brasilândia 

da década de 1970 e 1980 sofreu interferência do catolicismo das Comunidades Eclesias de Base 

as CEB’s, que tem como referência a Teologia da Libertação
14

, e que se preocupavam 

fundamentalmente com questões sociais
15

.  

A Brasilândia de hoje sofre interferência do catolicismo que tem como referência a Renovação 

Carismática, e se voltou mais para a realização de ritos sacramentais, buscando deste modo 

aproximar a população da igreja e ao mesmo tempo distanciando-a de questões políticas e 

públicas da cidade
16

. 

A Igreja Católica na década de 1970 não é referência só na Brasilândia, mas no Brasil, sendo 

considerada como a mais “progressista de toda América Latina”. 

“Foi aqui que as CEBs se tornaram modelo para a Igreja dos países do terceiro 

mundo. Aqui se formou, sob tutela da Igreja, toda uma militância política de 

esquerda.” (PRANDI, 1996:62) 

Porém a partir da década de 1980 algumas medidas inclusive do próprio Vaticano, deixam de 

fortalecer essa igreja popular. Higuet (1984) apud Prandi (1996) fala da carta apostólica 

endereçada aos bispos do Brasil neste período, que dizia: ”a Igreja não deve se envolver em 

questões sociais em detrimento de sua missão especificamente religiosa”. Associado a isso, com a 

                                                             
14 “A Ação Católica brasileira, reorganizada no final dos anos 50, passou a atuar muito próxima da atividade 
universitária, onde está presente mais tarde a ação popular. A Juventude Universitária Católica, se envolveu com os 
movimentos de esquerda e passou por rápida radicalização e, consequentemente, por constantes conflitos com a 
hierarquia. A esquerda católica, organizava em grupos de leigos que reuniam setorialmente estudantes, operários e 
camponeses, ia renovando seus quadros e readaptando-se em relação aos objetivos de luta, que vão dar ênfase 
especial à luta por maior  justiça social. Veio o golpe militar, que logo contou de início com o apoio da Igreja oficial, e os 
movimentos de esquerda passaram para a clandestinidade, mesmo os ligados à Igreja. Mas, pouco a pouco, nascido na 
base, gestava-se o que viria a ser o grande movimento católico popular, as comunidades eclesias de base, com 
orientação da Teologia da Libertação, de uma Igreja que agora se dizia a voz dos que não têm voz, que fazia a opção 
preferencial pelos pobres, que resistia á ditadura militar.(PRANDI, 1996:61) 
15 Nas décadas de 1970 e 1980 os conflitos do Estado com a Igreja no Brasil eram conflitos do Estado com o povo, 
principalmente pelos setores progressistas da igreja ficarem ao lado do povo nos anos da ditadura,  a ponto de se 
considerar parte do povo. Diferente da ala conservadora que sempre buscou se aproximar do estado.(DOIMO, 1984).   
16 O sentido político colocado neste parágrafo, é referente ao questionamento das questões sociais e políticas que 
incidem sobre a paisagem, e não no sentido político partidário. Já que este segundo o sentido da igreja por vezes é 
dual.  
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nova ordem política partidária decorrente do o período de transição democrática é  enfraquecido 

o movimento das CEB´s, diferentemente do movimento de Renovação Carismática que tem no 

período incentivo do Vaticano, e apoio financeiro de associações internacionais (Prandi, 1996).  

“Veja o movimento carismático no Brasil, e essa igreja eletrônica que vem da 

América do Norte. Eu me lembro um Padre americano que veio aqui no inicio do 

movimento carismático. Aqui no interior do Brasil e na América Latina financiado 

pelo departamento de religião do Estado Norte Americano e com apoio da 

mídia. Ai entram as comunidades novas é um movimento da igreja para diluir a 

Teologia da Libertação e as Comunidades Eclesias de Base que eram forças para 

os movimentos. O jovem hoje está anestesiado, dopado. Primeiro pelo 

consumismo, outros por drogas mesmo, e alguns pela droga espiritual. A droga 

química deixa fora da realidade, um alto astral. Ai eu pergunto para o senhor: 

alguém que anda no movimento carismático, não fica fora da realidade 

também? O efeito é o mesmo. Porque um pode legalizar e o outro não. Estão 

todos fora da realidade.”  (Frei Alamiro, em entrevista 2011).  

A igreja deste modo abraça um grande projeto de mudança ao fazer essa opção de 

“afastamento” das questões da vida do povo (PRANDI, 1996), e que terá conseqüências profundas 

inclusive na produção da paisagem periférica, já que as CEBs influenciaram a formação de 

diversos movimentos populares que lutavam para construir espaços com infraestrutura para a 

população.  

A CEB da Brasilândia era tão bem organizada e promovia tantas mudanças no meio urbano que 

foi considerada modelo entre as CEBs Brasileiras (estimadas em 80 mil na década de 1980). Ela 

tinha um movimento social que não se restringia àquela paisagem, estes participavam da Frente 

Nacional dos Trabalhadores, de manifestações contra o regime militar, apoiavam greves, o que 

mostrava o alto nível de politização local (PRANDI, 1996).  

Hoje, nessa nova proposta da igreja voltada para as liturgias, até as festas tem outro sentido. 

Antes eram para produzir uma paisagem diferente do que a que a realidade desigual impunha. 
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Segundo Iris, moradora do Distrito de Casa Verde e que desenvolve um trabalho social há trinta 

anos no Clubinho Raio de Luz, projeto implantado na primeira favela da região a Guariroba. As 

festas na década de 1970 e 1980 eram realizadas na rua com o apoio de todos os moradores da 

favela. E cada festa era para arrecadar dinheiro para a construção de uma casa de alvenaria na 

favela. Cada festa assim era dedicada para um morador. Hoje, muitas festas têm como intenção 

obter recursos, mas não para a comunidade, e sim para a própria reforma da capela ou casa 

paroquial.  

“O Cardeal Arns, duas três vezes esteve na Guariroba nas festas. Uma das 

atividades era almoçar fora, ou seja, o pobre internaliza o costume do rico. 

Muitos deles trabalham em restaurantes, vêem, e dizem como que é. Dia 12 de 

outubro nos arrumávamos uns fogões na Rua da Guariroba, fogões a lenha e 

fechávamos a rua e ali virava restaurante. Nos fomos uma vez na no Guarani a 

prefeitura estava calçando e tinham aquelas guias, nos pegamos um 

caminhãozinho e levamos as guias para fazer os fogões. Fazíamos panelas 

grandes de feijão, de carne. E o arroz não, era cozinhado em casa. Quando dava 

meio dia cada um ia descendo de suas casas com as panelas e enchiam o 

panelão. Cada um trazia seu prato, fazia aquela fila. Não tinha policia, só que 

quem tomava conta da segurança e da alegria da festa era a turma do crime 

organizado. E uma vez que o Cardeal Arns ia lá, puseram ao Cardeal no meio do 

samba. Ele era um espírito que queria encontrar o povo.” (Frei Alamiro, 2011) 

Os impactos dessa mudança na paisagem da Brasilândia são evidentes. Antes, com as constantes 

reivindicações fortalecidas pela igreja, existia um espírito coletivo muito forte, o que fazia dessas 

ações atos educativos e transformadores e que refletia em grandes transformações do tecido 

urbano.  
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5.1.2 O papel da mulher nas transformações dessa paisagem 

“Como pode o operário, viver com este salário/ trabalhando pro Patrão em troca 

da condução./ Como poderei viver, como poderei viver/ Dia e noite, noite e dia 

com a barriga vazia. Como pode o povão pobre viver na periferia/ Não 

ganhando nem pra comer, sem direito a moradia/ Como poderei viver, como 

poderei viver./ Dia e noite, noite e dia, com a barriga vazia.” 

Entoando esta canção, em um domingo de 1978 durante um culto celebrado por Frei Alamiro, 

Padre Sperandio e Padre Ivo na Igreja Santo Antonio de Vila Brasilândia, dezenas de donas de 

casa participavam da primeira assembléia na região Noroeste do Movimento do Custo de Vida. 

Cerca de 400 pessoas participaram deste ato organizado por Dona Cida, do Parque Itaberaba; 

Dona Maria, do Morro Grande; Dona Ilda e Dona Idalina, do Jardim Ana Maria; Dona Carmelita e 

Dona Zita, do Jardim Vista Alegre; Dona Adelina, da Cruz das Almas; Dona Lazara, do Jardim 

Carumbé. Este movimento no distrito contou com a participação da Frente Nacional do Trabalho, 

da Pastoral Operária, do Clube de Mães da Periferia, de sociedades amigos de bairros e de 

associações e comissões de moradores, representando 55 vilas da região
17

. 

Como estas mulheres, outras são admiradas no distrito. É o caso de Maria José, Rosa, Sandra, 

Marluce, Kelly, Cícera, Juçara, Maria Bonfim, Noemia dentre muitas outras mulheres que se 

misturam com a história de construção de seus bairros mesmo com o enfraquecimento de 

movimentos sociais. Suas histórias constituídas boa parte por suas lutas, mostram que todos esses 

movimentos sociais são constituídos por pessoas concretas.  

Maria José foi uma referência na luta por creches na década de 1970. É uma das fundadoras do 

primeiro clube de mães na igreja Bom Pastor, e cuidava das crianças do bairro para que as mães 

pudessem trabalhar. Esta mobilização foi fundamental principalmente com a política de arrocho 

salarial e a perda de parte dos direitos trabalhistas imposta pela ditadura militar, que fez com que 

                                                             
17Estes dados formam publicados originalmente na edição 730 do jornal Freguesia News  pelo cronista Ailton Barros e 
está disponível no blog malukospelabrasilandia organizado pelo jornalista Célio Pires.  
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elas, mulheres, fossem obrigadas a ir em massa para o mercado de trabalho, e assim assumissem 

a dupla jornada de trabalho e tripla quando mães
18

.   

A luta dessas mulheres mostra-se na organização e improvisação de espaços nas regiões 

periféricas, como por exemplo, o espaço Arte na Rua criado por Noêmia na década de 1990. Este 

centro popular de educação infantil e recreação foi criado após um grande deslizamento no 

Jardim Damasceno, que resultou na morte de algumas crianças que estavam em suas casas 

sozinhas enquanto suas mães trabalhavam.  

“Em 1990, quando houve o deslizamento, a comunidade sentiu necessidade de 

se organizar para discutir a questão ambiental, já que se encontravam em uma 

área de Serra esquecida pelo poder público. A comunidade organizou 

primeiramente um Fórum, e depois de algumas reuniões, percebemos que 

tínhamos que ter um espaço que pensasse a questão ambiental, já que 

estávamos em uma área de importância ambiental e de risco. Então o Arte na 

Rua começou a desenvolver atividades educativas e pedagógicas sobre o meio 

ambiente, na rua. Tinha este espaço que estamos hoje, que na época estava 

sendo usado pela própria prefeitura, que estava fazendo algumas obras no 

bairro. Tivemos a permissão da prefeitura para ocupar este espaço, que foi 

construído pela comunidade. Algumas entidades doaram materiais para a 

construção. Depois de pronto, o barracão de madeira também começou a 

abrigar a Associação de Moradores do bairro, além das atividades das crianças e 

dos adolescentes. O Arte na Rua faz a diferença aqui na comunidade”. (Gisele, 

filha de Noemia em entrevista, 2006).  

Sandra Regina participou de diversas lutas na região. Suas ações se deram mediante a seu 

trabalho junto a Pastoral da Saúde, Pastoral Carcerária, como Agente Comunitária, Agente de 

Proteção Social, bem como moradora envolvida com as lutas da comunidade. Para ela cada 

chuva representa uma preocupação, não com sua casa, mas com as casas junto ao córrego do 

                                                             
18 Terezinha Gonzaga (2009) fala da importância da luta das mulheres na periferia em meio a tantas transformações 
sociais e políticas.  
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Bananal.  

“Aqui tem muitos problemas com enchentes e a Pastoral da Saúde, nesses 

momentos, sempre ajudava as famílias a limparem suas casas, tinha que enfiar o 

pé na lama, literalmente. Tinha que estar muito próximo. Com isso, fizemos 

muitos vínculos. Toda vez que chove é uma preocupação muito grande, não é 

porque não tem esse problema na minha casa que não me preocupo com quem 

tenha. É humanamente impossível, quando está chovendo, ficar aqui em casa 

tranqüila, sem sair de casa e olhar como esta lá fora”. (Sandra, 2006) 

Sua história de luta por vezes foi de muita dor, mas também de muita alegria e de grandes 

aprendizados.  

“Conheci pessoas como a Rosangela, Nadir, Zênite, Sabrina, Bráulio, pessoas 

muito queridas. Conheci também a Fran, uma senhora que também era da 

Pastoral da Saúde, tinha quatro filhos. Sua filha mais velha, a Sheila, teve uma 

vida normal até cinco anos, depois ela começou a ter muita dor de cabeça, 

começou a perder os sentidos. A Sheila viveu 25 anos em uma cama, faleceu 

com trinta anos. A Fran trabalhava, e na hora do almoço ia trocar a filha, cuidava 

dela, e não se fechou para o seu problema. Tudo o que ela podia fazer, ela fazia 

pelo outro. Era assim, alguém falava: “o barraco de fulano caiu”, ela falava: 

“vamos lá ver o que podemos fazer”. Conviver com a Sheila, entender os seus 

sinais, e tantos outros deficientes como a Sabrina e a Alessandra, foi muito 

especial. Aprendi com essas pessoas, é algo que vai ficar para a vida toda. A Fran 

faleceu em fevereiro do ano passado, ela foi uma guerreira, um exemplo de 

pessoa. Cuidava dos filhos, se preocupava com os outros e estava sempre 

sorrindo. Sempre falava que não podíamos nos acomodar com a situação. Só 

não aprendeu com ela quem não quis.”  (Sandra, 2006) 

Paralelo a tantos conflitos, a tantas carências, existem as lutas e assim aprende-se a ser solidário, a 

lutar coletivamente pelo sonho de todos. É assim que Rosa apresenta sua história no distrito que 
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começa em 1990, quando chega da cidade de Afogados da Ingazeira em Pernambuco, de onde 

fugia da miséria. Lá trabalhava na roça e ganhava R$1,00 por dia, dinheiro que tentava sustentar 6 

filhos. Quando chegou sua luta foi primeiro pelo emprego, depois pela moradia em um 

loteamento clandestino na Serra da Cantareira. Envolvida com processos de mobilização desta 

ocupação se deparou com um grande problema, o analfabetismo entre os adultos o que a 

impedia junto com um grupo de lideranças de fazer coisas simples como um abaixo-assinado. 

Mesmo com pouca instrução, junto com Marluce também moradora desta ocupação, passou a 

alfabetizar jovens e adultos.  

“Começamos a alfabetizar os adultos, tínhamos cerca de 40 alunos. Em 2000, 

ampliamos o barraco, chegaram novas pessoas para alfabetizar e eu não sabia o 

que fazer com os que já tinham sido alfabetizados. Então fui  até a Escola João 

Amós e conversei com Dona Angelina e ela me disse que iria fazer uma prova 

com esses alunos e que tentaria encaixá-los em alguma série. Para minha 

felicidade, quase todos passaram para a quarta e para a terceira série. Tinham 

alunos que já sabiam mais do que eu, porque depois que aprendiam a ler, 

ficavam lendo tudo. Na nossa escola, passamos a atender crianças também que 

ficavam conosco durante o dia, à noite fazíamos a alfabetização dos adultos.”  

(Rosa, 2006) 

Kelly, moradora da do Jardim Elisa Maria é uma jovem que luta pela melhoria do seu bairro, 

principalmente por outro tipo de formação humana junto aos jovens de seu bairro, que por 

muitos anos, foi considerado um dos mais violentos do distrito.  

 “Muitos jovens na minha idade sumiram do bairro, uns estão trabalhando, 

outros estão na cadeia ou morreram e muitos foram embora. Mas acredito que 

aqui tenha muito potencial, eu fui para Pirajuí, no interior de São Paulo, para um 

convento e fiquei lá dois anos e não agüentei senti falta da minha comunidade. 

Parecia que, indo embora, as pessoas que eu incentivo a lutar poderiam ficar 

desanimadas. Hoje sei, esse é o meu lugar.” (Kelly, 2006) 
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Marluce luta cotidianamente para mudar o lugar onde mora. Ela, que nunca havia “invadido” um 

lugar, e que quando participou de uma ocupação se sentiu tão pequena. Seu desejo sempre foi 

que aquela ocupação na Serra fosse ao longo dos anos um bairro do Distrito e hoje mesmo não 

sendo regularizado o loteamento, ela o considera um bairro. 

“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.” (Marluce, 2006) 

Mesmo com tantas conquistas, as lutas se mantêm. Novas mulheres aderem a cada dia as velhas 

reivindicações, como o direito à moradia. Hoje “Du” e Sonia, mulheres da Catanduvas, também 

como todas as outras mulheres deste texto são lideranças e chefes de família. Parecem irmãs, mas 

não são. Miúdas, tem a mesma cor de pele e de cabelos. Uma é durona a outra é chamada de 

mãe. Moram no Jardim Paraná entre a Travessa da Jaqueira e a Viela Migrantes do Norte. Elas 

resistem a mais uma remoção que agora pode chegar com implantação de uma obra pública e se 
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dividem entre as tarefas da casa, do emprego e das lutas cotidianas no lugar onde moram
19

.  

“Moro aqui há 16 anos, não tive oportunidade de morar em outro lugar. Criei 

meu filho aqui, e hoje crio meus netos. Eu morava de favor e consegui aqui. 

Lutamos, e conseguimos. Nós somos brasileiros, queremos dignidade, eu 

consegui isso trabalhando, com R$3.000,00 eu vou para onde?” (Sonia, 2011) 

 

 

 

 

“Eu sou a Du, 

moro no Jardim 

Paraná há 16 

anos. Eu vou 

pedir para cada 

um aqui presente: não vamos nos referir a nós como favelados. Porque para os 

políticos na campanha eleitoral não existe favelado, existem eleitores. Passou as 

eleições nós somos favelados, por quê? Eu acho uma sacanagem, eu sou 

brasileira. Tiveram quarenta anos pensando no Rodoanel Norte, mas não tiveram 

um dia para pensar nas moradias. Resolveram passar o Rodoanel em cima de 

nossas cabeças, colocam mais de 4000 pessoas na rua. Quando começaram a 

pensar na obra não havia ninguém, agora está tudo urbanizado. Não vamos 

aceitar que passem por cima de nossas cabeças, sem primeiro garantir nossos 

direitos. Eu quero perguntar para a Dilma: onde está o país sem miséria? eu 

                                                             
19 De acordo com Gonzaga (2009), a discriminação por sexo das mulheres se materializa no tecido da cidade em seus 
trajetos, no tipo de profissão e trabalho que tem acesso, no lugar em que moram e assim,  formam um território muito 
visível retrato de sua  marginalização/exclusão. Por exemplo, a sua renda: as mulheres ganham 70% do salário 
masculino no Brasil, dados do IBGE, 2006[3], em sua maioria trabalham em serviços extensão de seu papel no privado 
– o cuidar – como professoras, enfermeiras, merendeiras, faxineiras, empregadas domésticas, etc., e geograficamente 
grande parte moram nas periferias e favelas.  

Imagem da moradora Duília,  
no Ato Contra Remoções em  

São Paulo.  
Fonte: Documentário 

 Ato contra remoções e despejos 
em SP 

http://www.uniaodemulheres.org.br/%22#_ftn3
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quero morar lá. Dizem que o Rodoanel é para o desenvolvimento, mas é para 

encher a conta bancária de muitos políticos. Mas, não vai ser tão fácil nos tirar de 

nossas casas não. Não venham avaliar as casas com base nos seus valores. Só 

quem conhece o valor da própria casa é aquele que carregou cada tijolo para 

construir. Não é a Dersa, nem o Geraldo Alckmin, na minha casa quem manda 

sou eu. Povo, não assinem nada, não saiam de suas casas, porque depois que 

saírem debaixo da ponte, não tem mais vagas. – “Vamos a luta! O povo unido 

jamais será vencido!”  (Duília, 2011) 

Com suas lutas e conquistas a mulher da periferia mostra que sempre teve papel importante nas 

lutas sociais e assim no desenho destas paisagens. Para Teresinha Gonzaga
20

, o papel das 

mulheres nas lutas da periferia foi e é fundamental, mais do que lutar por melhores equipamentos 

e infra-estrura as mulheres politizaram essas lutas e organizaram os movimentos feministas e de 

mulheres.  

“Em 1978 foi realizado o 1º Congresso da Mulher Paulista onde participaram 

1000 mulheres que discutiu os direitos das mulheres e elegeu a bandeira da 

creche como prioritária, e a maioria eram trabalhadoras e donas de casa da 

periferia da cidade de São Paulo, depois nos anos seguintes foram  feitos mais 

dois congressos com 2.000, e 4000 mulheres, os encontros de saúde e o 

movimento de saúde organizado pelas mulheres para discutir a saúde da mulher 

, na zona sul juntou 2000 mulheres em 1982 e na zona leste 600 mulheres. Na 

década de 80 quando iniciou o funcionamento dos postos de saúde, 

conquistados nestas lutas as mulheres foram em massa participarem dos 

Conselhos de Saúde. Em relação a participação na luta das diretas as mulheres 

da periferia participaram muito. A União de Mulheres de São Paulo nesta época 

tinha 42 núcleos organizados na zona sul , leste, norte, oeste e centro, e levou 20 

                                                             
20

 Arquiteta e Urbanista, desenvolve projetos nas áreas de direitos humanos, direito ambiental, direitos das mulheres, gênero, 

direitos difusos, advocacia, etnia, constituição federal e acesso a justiça. E compos a coordenação de projeto de extensão 
Promotoras Legais Populares. 
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ônibus para Brasília com mulheres da periferia para a grande e única 

manifestação unificada das mulheres em defesa das eleições diretas.”  (Terezinha, 

2012 ). 

Em meio a essas lutas essas mulheres constroem vínculos com a paisagem, mesmo em lugares 

precários envoltos por diversas situações de riscos. Como é o caso de Maria Bonfim moradora do 

distrito desde 1972, mãe de nove filhos, trinta netos e cinco bisnetos. Mora na margem esquerda 

do Córrego Bananal e sofre com as constantes enchentes, mesmo assim valoriza muito seu chão 

que é o espaço de suas conquistas, como todas as outras mulheres citadas neste texto.   

“Vim de Goiás e fui morar no centro da cidade no Largo do Arouche. Na década 

de 1960 minha família mudou-se para a Brasilândia e o transporte era feita 

apenas por um ônibus, o 68 Itaberaba e também o Pau-de-Arara - uma 

caminhonete que eles colocavam bancos para a gente sentar. No fim da década 

de 1960, eu vim morar na Brasilândia no  Jardim Iracema. Do alto da Av. 

Itaberaba, dava para ver a Av. Pompéia, pra você ver que não tinha casa 

nenhuma. 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 Então vim para o Jardim 

Vista Alegre, em novembro de 1972, porque aqui teria a chance de ter a casa 

própria. Não tinha água,  asfalto, e a condução era distante. O único ônibus que 

vinha para esta região era o chamado Paradão, e vinha só até metade da Av. 

Cantídio Sampaio. Naquela época, mesmo do lado do córrego a paisagem aqui 

era muito linda, era tudo mata. Deste córrego para cima até o Jardim Princesa 

eram aquelas relvas. Mas hoje, está diferente, é como tudo no mundo, coisas  

morrer, eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, principalmente porque eu 

trabalhava fora e eles ficavam sozinhos.  E a outra coisa ruim é falta de espaço. 

As casas aumentaram muito, isso mudou muito a paisagem. Antes a gente tinha 

um ar gostoso.Tô aqui no meu cantinho, e estou bem aqui. Quando começo a 

sentir falta de alguma coisa, tento pensar rápido em outra coisa. A felicidade está 
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dentro da gente, você pode morar no céu, mas se você não se sente feliz ali, não 

adianta. Você pode morar em um quartinho como eu já morei com minha 

família toda, mas se você se sente feliz, está tudo bem. Gosto muito daqui, não 

só do lugar em si, mas das minhas conquistas”. (Maria Bonfim, 2006) 

 

Imagem de Maria Bonfim com sua família na década de 1970 construindo sua casa na região da 

pré-Serra da Cantareira. Fonte: Maria Bonfim 
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6.1 Educação e Cultura para libertação  

“Não cabem dúvidas de que as condições de existência dos trabalhadores não 

podem ser pensadas fora da estrutura social e econômica nas quais se 

encontram inseridos, nem à margem de um ordenamento político onde não 

ocupam, precisamente, as posições decisórias. E sua maneira de interpretar essas 

condições de existência, seus valores e sua prática cotidiana não ficam alheios 

àquelas injunções. Mas referi-los só e diretamente a dominação do capital, à 

influencia da ideologia dominante, pouco acrescenta ao conhecimento de uma 

série de mediações que escapam a essa simplificação reducionista. Penso(...)ser 

necessário renovar a análise e começar a estudar os fatores culturais que, 

aparentemente sem relevância política, não podem ser descartados se se quer 

compreender os valores e reais condições de vida dos trabalhadores.” 

(MAGNANI,2003:28)  

Em meio a uma educação que serve de instrumento eficiente para a reprodução da ideologia da 

classe dominante, em que o menino deve sonhar com seu curso técnico para ingressar como 

massa trabalhadora na sociedade, e que os analfabetos são pensados como sendo um grupo a 

ser erradicado com mero deposito vocabular, existem grupos de cultural local/periférica que 

negam a repetição mecânica e alienada do conhecimento. E como proposto por Freire (1971), 

contribuem com um outro processo de alfabetização: o de nomear o mundo a partir de “um 

processo de alfabetização cultural”. 

Emergindo da classe dominada e não dominante, e de forma crítica e consciente, estes grupos 

analisam a realidade e expressam seu conhecimento de forma criativa, por meio de músicas, 

grafites, poesias, vídeos e fotografias. Em contraposição a cultura do silencio e de visões fatalistas 

que também compõe esses espaços periféricos. Apresentam uma nova forma de consciência 
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popular, fazendo pressões sobre a elite e sua cultura, por vezes provocando-as. Tendo como 

inspiração a vida difícil do povo do qual fazem parte, estimulam aos que por eles passam a um 

processo de desvelamento crítico da realidade.  

São importantes vozes do distrito, e estão em meio aos movimentos que resistem as formas de 

cooptação. Dão visibilidade em suas reivindicações não às faltas: carência de energia elétrica, 

infraestrutura, escola, equipamentos de saúde, moradia
1
.  Reivindicam o reconhecimento do que 

se têm na periferia: cultura e identidade. Estes grupos mostram-se com grande força, 

principalmente por tentar integrar as reivindicações de classe, igualdade de direitos e o 

reconhecimento das diferenças
2
, como também por se organizar de forma livre e contestadora, e 

assim educativa, como movimentos de outras décadas no distrito. 

As ações culturais promovidas por esses grupos não têm como premissa a reprodução de uma 

cultura elitista/erudita. Não se parte da falta e sim da existência de uma cultura periférica que 

produz formas particulares de manifestação, que tem influencias de outras culturas mas que são 

recriadas a partir do olhar marginal. O que põe abaixo um imaginário no senso comum de que 

“falta cultura a esses espaços” ou mesmo que “é preciso levar cultura a essa população”. É com 

este entendimento que a companhia de balé sobe os morros da Favela da Rocinha, e a Orquestra 

de música clássica se instala na maior favela de São Paulo, onde as ONG’s instalam grandes 

projetos sociais e culturais nas periferias, para que de uma forma “generosa” os “leigos tenham 

acesso” ao que eles acreditam que seja a verdadeira cultura: um mito. 

Este é um mito de cultura veiculado pelas mídias oficiais, que “prescrevem” as formas que a 

sociedade deve pensar, fortalecendo a inserção e instalação de instituições nas comunidades 

                                                             
1 Muitos deles não estão envolvidos por exemplo nas discussões contra as remoções feitas no distrito e em outros 
pontos da cidade. Alguns inclusive não conhecem a problemática habitacional, urbana e ambiental local, aspecto que 
não tira o seu caráter politizador, porém esta situação enfraquece o enfrentamento destas situações pelas populações 
atingidas. Acredito que seria diferente se estes grupos estivessem mais articulados aos movimentos sociais populares 
e suas reivindicações, porém, este afastamento parece se dar também porque muitos movimentos sociais têm 
estreitas relações com alguns partidos políticos.   
2 Características dos Novos Movimentos Sociais, que de acordo com Warren (1987) apud Souza (2007), são definidos 
por dois fatos: o reconhecimento do povo, das condições materiais do capitalismo contemporâneo e de suas variadas 
e sobrepostas formas de opressão; e segundo a internalização de uma cultura crítica que vem penetrando os 
movimentos populares, a exemplo da democracia de base, livre organização, autogestão, direito a diversidade e 
respeito a individualidade, identidade local, etc.  
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periféricas que mesmo com “boas intenções” chegam, na sua maioria com luvas para não 

“contagiar-se”, já que não estão ali para trocar e construir junto e sim para levar algo.  

Frente a essas ações, grupos de cultura periférica buscam através de uma práxis coletiva 

responder a esses desafios e assumem sua responsabilidade na produção e reprodução da vida 

cotidiana periférica de forma consciente, em busca de uma transformação para eles libertária. 

“Como tal, não posso aceitar ser mero espectador, mas pelo contrário, devo 

buscar meu lugar, o mais humilde, o mais mínimo que seja, no processo de 

transformação do mundo. Assim, então, a dramática tensão entre a esperança e 

o desespero, entre ser e não ser, já não existe como uma espécie de beco sem 

saída, mas é percebida como realmente ela é: um permanente desafio ao qual 

devo responder.” (Paulo Freire, Genebra 1971 - 2011) 

Na Brasilândia são diversos grupos de cultura periférica que trabalham suas manifestações 

culturais em busca de uma revolução cultural. São grupos que formam uma rede colaborativa de 

produção de arte periférica. Muitos, buscam se manter independentes dos recursos públicos, e do 

apoio de intelectuais ou mesmo apoio de ONG’s. Outros  participam de editais de financiamentos 

e estabelecem parcerias com outras organizações. 

Os que buscam tal independência são mais do que artistas, são seus próprios produtores e 

autores
3
, mudando, deste modo, a lógica da verticalidade da estrutura das relações de poder, 

inclusive com a universidade e os intelectuais, como colocado por Hollanda (2008 apud Dantas, 

2008). Para ela quando passam a ser autores, tiram do acadêmico o poder de ser o único sujeito 

do discurso sobre o pobre e o excluído.  

“O intelectual não está afinal necessariamente desempregado nesse século XXI. 

O que ele deve fazer para garantir sua sobrevivência com algum sentido e 

                                                             
3 Esta relação em que o pobre ou morador da periferia, é autor e protagonista de sua história, tem como referencia 
para diversos coletivos de periferia, a obra do poeta negro pernambucano Solano Trindade, e nos últimos anos pode 
ser visto em importantes obras literárias chamada de marginais no Brasil sendo exemplos os livros Cidade de Deus de 
Paulo Lins (1997), Capão Pecado e Manual do Ódio de Ferréz (2000), Cabeça de Porco de Luiz Eduardo Soares, Celso 
Athayde e MV Bill (0000) entre outros. (Hollanda, 2012). “A obra de arte sai de uma condição de impalpável, sagrada, 
para se inserir no cotidiano e na vida das massas.” (Almeida, 2011) 
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positividade é, antes de mais nada, uma bela e urgente autocrítica. E em seguida 

testar novas formas de participação e engajamento. Parece que chegou a hora 

de abandonarmos definitivamente a retórica do protesto e a posição de porta 

vozes dos excluídos e abrir espaço para a efetivação de uma rede de trocas de 

competências culturais e visões de mundo, dissolvendo velhas equações 

corporativas em novas e necessárias maneiras de fazer política e de formular 

políticas culturais.” (Heloisa Buarque de Hollanda, 2008 apud Dantas 2008)  

Essa postura destes grupos culturais perante a intelectuais, ou melhor, esta autonomia, está 

inscrita em seus manifestos.  
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MANIFESTO ANTROPOFAGIA PERIFÉRICA – Cooperifa Zona Sul 

A Periferia nos une pelo amor, pela dor e pela cor. dos becos e vielas há de vir 

a voz que grita contra o silêncio que nos pune. Eis que surge das ladeiras um 

povo lindo e inteligente galopando contra o passado. A favor de um futuro 

limpo, para todos os brasileiros. 

A favor de um subúrbio que clama por arte e cultura, e universidade para a 

diversidade. Agogôs e tamborins acompanhados de violinos, só depois da 

aula. 

Contra a arte patrocinada pelos que corrompem a liberdade de opção. Contra a arte fabricada para destruir 

o senso crítico, a emoção e a sensibilidade que nasce da múltipla escolha. 

A Arte que liberta não pode vir da mão que escraviza. 

A favor do batuque da cozinha que nasce na cozinha e sinhá não quer. Da poesia periférica que brota na 

porta do bar. 

Do teatro que não vem do “ter ou não ter...”. Do cinema real que transmite ilusão. 

Das Artes Plásticas, que, de concreto, quer substituir os barracos de madeiras. 

Da Dança que desafoga no lago dos cisnes. 

Da Música que não embala os adormecidos. 

Da Literatura das ruas despertando nas calçadas. 

A Periferia unida, no centro de todas as coisas. 

Contra o racismo, a intolerância e as injustiças sociais das quais a arte vigente não fala. 

Contra o artista surdo-mudo e a letra que não fala. 

É preciso sugar da arte um novo tipo de artista: o artista-cidadão. Aquele que na sua arte não revoluciona o 

mundo, mas também não compactua com a mediocridade que imbeciliza um povo desprovido de 

oportunidades. Um artista a serviço da comunidade, do país. Que armado da verdade, por si só exercita a 

revolução. 

Contra a arte domingueira que defeca em nossa sala e nos hipnotiza no colo da poltrona. 

Contra a barbárie que é a falta de bibliotecas, cinemas, museus, teatros e espaços para o acesso à produção 

cultural. 

Contra reis e rainhas do castelo globalizado e quadril avantajado. 

http://3.bp.blogspot.com/_FBMAA_Tq5Zk/RyCn9SLjOBI/AAAAAAAABPQ/xMf_rAK3Icw/s1600-h/logo+da+semana++amp+2007.jpg
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Contra o capital que ignora o interior a favor do exterior. Miami pra eles ? “Me ame pra nós!”. 

Contra os carrascos e as vítimas do sistema. 

Contra os covardes e eruditos de aquário. 

Contra o artista serviçal escravo da vaidade. 

Contra os vampiros das verbas públicas e arte privada. 

A Arte que liberta não pode vir da mão que escraviza. 

Por uma Periferia que nos une pelo amor, pela dor e pela cor. 

É TUDO NOSSO! 

 

 

 

 

 

MANIFESTO A ELITE TREME – Sarau da Brasa Zona Norte 

A elite encontra-se nos grandes centros comerciais, rodeada 

pelas periferias que ela própria inventou.  

A periferia se arma e apavora a elite central.  

Nas guerras das armas, os ricos reprimem os favelados com a 

força do Estado através da polícia.  

Mas agora é diferente, a periferia se arma de outra forma. Agora 

o armamento é o conhecimento, a munição é o livro e os 

disparos vem das letras.  

Então a gente quebra as muralhas do acesso, e parte para o 

ataque.  

Invadimos as bibliotecas, as universidades, todos os espaços que conseguimos, arrumar munição 

(informação).  

Os irmãos que foram se armar, já estão de volta preparando a transformação.  

Mas não queremos falar para os acadêmicos, mas sim para a dona Maria e o seu José, pois eles querem se 

informar.  

http://3.bp.blogspot.com/_THDn-lj0yuo/TJEJJrOBCFI/AAAAAAAAEoU/EoP7KkNJldA/s1600/POESIA+NA+BRASA.JPG
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E a periferia dispara.  

Um, dois, três, quatro livros publicados. A elite treme. Agora favelado escreve livro, conta a história e a 

realidade da favela que a elite nunca soube, ou nunca quis contar direito.  

Os exércitos de sedentos por conhecimento estão espalhados dentro dos centros culturais e bibliotecas da 

periferia.  

A elite treme.  

Agora não vai mais poder falar o que quiser no jornal ou na novela, porque os periféricos vão questionar.  

O conhecimento trouxe a reflexão e a reflexão trouxe a ação, e agora a revolta esta preparada, e a elite 

treme.  

Não queremos mais seu tênis, seus celulares. Não queremos mais ser mão de obra barata, e nem 

consumidores que não questionam a propaganda.  

Queremos conhecimento e transformações nas relações sociais.  

A elite treme.  

Agora não mais enquadramos madames no farol, e sim queremos ter os mesmos direitos das madames. E é 

por isso que a elite TEME. 
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Valorizado por muitos, inclusive sendo apontado por alguns acadêmicos como a grande 

novidade do século XXI, esses quilombos culturais estariam dando origem a uma nova cultura 

urbana, já que não se restringem ao espaço periférico ressoando por toda a cidade (Hollanda, 

2008). 

Por produzirem uma cultura de questionamento que tem como base as lutas cotidianas da 

periferia, estes artistas – autores – protagonistas- moradores, também sofrem com as pressões do 

poder público. Em 2011 alguns destes espaços da cidade como CICAS, Quilombaque e o próprio 

Sarau da Brasa, tiveram suas atividades ameaçadas e resistiram com o apoio de ampla rede de 

coletivos e simpatizantes dos projetos.  

“Numa sociedade de classes, são as elites do poder, necessariamente, as que 

definem a educação e, conseqüentemente, seus objetivos. E estes objetivos não 

podem ser, obviamente, endereçados contra os seus interesses. Como dissemos 

anteriormente, seria uma ingenuidade primária esperar de tais elites que 

pusessem em prática, ou que consentissem ser posta em prática, em caráter 

geral e sistemático, uma educação que, desafiando o povo, lhe permitisse 

perceber a raison d’être da realidade social. O máximo que tais elites permitem é 

a expressão verbal de tal educação e, vez outra, algumas experiências, logo 

paralisadas, se revelam algum perigo à estabilidade.” (Freire, 1971-2011:187)  

Assim, a grande força deste movimento esta em sua ampla articulação e pode ser vista pelo 

número de grupos envolvidos com o Sarau da Brasa,  por exemplo, no “salve” dado pelo sarau 

em dezembro de 2011. 

“Um salve para todas que trabalharam para a construção de uma periferia 

melhor de se viver: Sarau da Ademar, Sarau do Binho, Sarau da Cooperifa, Sarau 

Elo da Corrente, Sarau Perifatividade, Sarau Suburbano Convicto, Sarau do Ciclo 

Palmarino, Sarau dos Mesquiteiros, Sarau da Vila Fundão, Sarau Bem Black, 

Sinfonia de Cães, Umojá, Ciclo Contínuo de Literatura, Quilombaque, CICAS, 

Projeto Espremedor, Espaço Cultural Sambaqui, Literatura Andante, 
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Quilombrasa, Dee Jay Edimilson, Espaço do Morro, Esquina da Memória, 

Capulanas, Esperança Garcia, Trupe Liuds, Quintal Cultural, Banca Subterrâneo, 

Mutirão Cultural na Quebrada, Mães de Maio, Força Ativa, Projeto Marginaliaria, 

Du Lixo, Fabrica de Gênios, Girandolá, Informativo Oxê, Rede Viva Periferia Viva, 

Edições Toró, Espaço Clariô, Ballet Afro Koteban, MHDR, Tenda Literária, Coletivo 

Griots...” 

Mais do que uma vanguarda da cultura popular essa ampla rede consiste em um movimento 

político, no qual sua produção (poesias, músicas, peças teatrais) tem função social que não se 

reduz à contemplação. Ao mesmo tempo reforça a necessidade da apropriação da cidade de 

outra representação do que seja “periferia”, não como um lugar que está à margem, mas um 

lugar onde também se concentra um conjunto de representações simbólicas que definem mais 

do que uma forma de morar, mas práticas culturais que constituem uma identidade (Almeida, 

2011). 
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6.2 O papel dos movimentos de cultura periférica na ocupação dos espaços 

públicos 

“(...) só os oprimidos, como classe social proibida de dizer sua palavra, podem vir 

a ser utópicos, proféticos e esperançosos, na medida em que seu futuro não é 

mera repetição deformada de seu presente. Seu futuro é a concretização de sua 

libertação, sem a qual não podem ser. Só eles podem denunciar a ordem que os 

esmaga e, na práxis da transformação desta ordem, anunciar um mundo novo a 

ser refeito constantemente.” (FREIRE, 1971-2011:181) 

Constituída de migrantes e imigrantes, a Brasilândia, como muitas periferias, abriga os que estão 

em contínuo deslocamento de território e de símbolos, o que faz convergir em sua paisagem um 

reordenamento simbólico expresso de forma latente em seus movimentos sociais, principalmente 

os ligados à cultura. 

No senso comum, ou mesmo em estudos acadêmicos, o “tempo livre dos pobres” é o tempo do 

futebol, da festa de aniversário, da excursão à Aparecida do Norte à Praia Grande, e para ver TV. 

Mas a periferia é muito mais do que isso, nas poucas horas de descanso eles desfruta destas 

atividades, e criam muitas outras mais.  

Existem os grupos de literatura periférica que percorrem as ruas declamando frases e músicas, 

fazendo todo o tipo de barulho; existem os Saraus de Poesia no bar, em contraponto ao bar 

somente como botequim; dança-se jongo, maracatu, samba na calçada ou na viela; canta-se ao 

ponto de encantar-se
4
 com o próprio canto, tendo até um programa de rádio só para os grupos 

de música do distrito. Na Brasilândia não se canta só o samba dos outros, se produz cd’s próprios, 

cinema é de rua e de viela e tem programação de filmes rodados no distrito
5
 e fora dele, mas 

                                                             
4 Na Rádio Cantareira, localizada no distrito de Brasilândia, existe um programa de rádio chamado Brasilândia Encanta, 
onde grupos de música local apresentam suas produções e participam de entrevistas. Este programa foi idealizado por 
Élcio, falecido em 2011 e que contribui muito com a pesquisa Chão. 
5 Só no distrito de Brasilândia foram rodados oito filmes de longa metragem. “Eles Não Usam Black Tie”, de Leon 
Hirszman; “O Invasor”, de Beto Brant; “De Passagem”, de Ricardo Elias; “Noites Paraguaias”, de Aloysio Raolino 
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também produzidos por grupos de cultura local. São esses grupos que resgatam tradições e 

também as reconstroem, contribuindo com o processo de reterritorialização de boa parte dessa 

população, ao unir o velho com o novo. Mas, além disso, ao viver um processo incessante de 

recriação da cultura, criam espaços públicos transformadores onde podem falar e ouvir sua 

própria língua (MAGNANI, 2003).  

 

  

                                                                                                                                                                             
(assistência de produção); “Antônia”, de Tata Amaral; “Cidade dos Homens”, de Fernando Meireles; “Carandiru Doc”, 
de Rita Buzzar (direção de produção) e “Na garupa de Deus”, de Rogério Correa - todos estes, filmados em território 
“brasilandiense” , desde a década de 80 até os dias de hoje” (DSS Produções, 2006), além de documentários como 
Brasilândia e suas histórias, Dois Tempos, DNA da Brasilândia, 1ª Mostra do acervo pro étnico das famílias negras da 
Brasilândia.  

Projeto Espremedor 
Foto: Clayton joão 

Projeto Espremedor 
Foto: projetoespremedor.com.br 

Programa de Rádio  
Brasilândia Encanta 
Foto: Associação Cantareira 

Coletivo Literatura Andante 
Foto: Avelino Regicida 

Folia de Reis – Vila Penteado 
Foto: Maria Eunice 
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São culturas emergentes e em suas práticas de apropriação do território e dos meios de 

comunicação locais mostram-se de grande o potencial por subverterem taticamente a hegemonia 

cultural (SERPA, 2007), principalmente por ocuparem os espaços públicos, em especial as ruas.  

Assim, ao ocuparem as ruas, fazem uma crítica sobre o papel do espaço público como 

mercadoria para consumo de poucos, sobre as políticas públicas voltadas apenas para a classe 

média (SERPA, 2007), resgatam o valor da rua, da viela porque não se tem praça, e colocam em 

questionamento outra forma de acesso aos espaços públicos em que não é determinante o 

capital escolar
6
 e os modos de consumo

7
. Ou mesmo colocam em questionamento o tipo de 

espaço público que querem.  

Ao longo dos estudos de campo foi possível perceber que os espaços de lazer no distrito de 

Brasilândia, são em sua maioria adaptados, como as faixas de domínio das redes de Alta Tensão, 

as poucas áreas livres junto aos córregos, as ruas, vielas, esquinas bem como as lajes das casas. 

Esses são os pontos alternativos de encontro e de vivencia coletiva, ao contrário das áreas 

estruturadas da cidade, onde é estimulada a segregação e o confinamento em ambientes, aqui 

todos os espaços vão se tornando públicos (SANDEVILLE e ANGILELI 2006:2).  

Nesta paisagem, a rua tem um significado que não é só de passagem é de encontro, é o lugar de 

                                                             
6 As diferentes espécies de capital, incorporado ou materializado, é basilar na obra de Bourdieu, bem como os 
conceitos de habitus e campo. O capital é definido como uma relação social de poder sobre o produto acumulado do 
trabalho neste campo seja material como dinheiro no campo econômico ou um título no campo cultural. Assim, as 
relações de forças objectivas tendem a reproduzir-se  nas relações de força simbólicas, nas visões do mundo social que 
contribuem para garantir a permanência dessas relações de força, e  observa neste campo, que os intelectuais são, 
enquanto detentores do capital cultural, uma fração dominada da classe dominante. Na luta simbólica pela produção 
do senso comum, os intelectuais impõem suas visões das divisões do mundo social através do insulto ou pelo 
reconhecimento de seus títulos, agentes armados de modo muito desigual para chegarem a visão e a previsão 
absolutas. 
7 SERPA (2007) propõe um movimento dialético, sem polarizar uma única visão, para fugir segundo o autor, do risco 
da abstração demasiada. Com isso, ressalta uma aplicação empírica dos conceitos discutidos, buscando elucidar as 
dimensões socioculturais e políticas da apropriação social dos espaços públicos, em contextos distintos. Na obra de 
Arendt, o espaço público aparece como lugar da ação política e de expressão de modos de subjetivação não 
identitários, em contraponto aos territórios familiares e de identificação comunitária. Para Habermas, o espaço 
público seria o lugar do agir comunicacional, o domínio historicamente constituído da controvérsia democrática e do 
uso livre e público da razão. (SERPA, 2007:16). Em Benjamin, SERPA se apóia nas noções de vivência e experiência, 
baseadas nas reflexões sobre o crescente declínio da experiência e da capacidade de assimilar os acontecimentos 
externo a vida privada dos indivíduos. (2007:18) A Lefebvre o autor aponta como contribuição fundamental, 
principalmente sobre o conceito de espaço homogêneo, em contraponto ao espaço absoluto. Para o autor a tríade 
lefebvriana é também uma característica subjacente à estrutura espacial da esfera publica urbana. (2007:16,18,19) 
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brincadeiras e festas comunitárias, ao contrário dos bairros de classe média alta, onde a rua sofreu 

um esvaziamento no seu sentido de lugar e a antiga relação aberta entre casa e rua inexiste 

(CARLOS 2004, CALDEIRA 2000), aqui a rua, a escadaria muitas vezes de terra, escavada no 

morro, a viela, a laje, constituem os espaços possíveis de lazer e encontro. Têm como 

frequentadores uma vizinhança que possui vínculos construídos no dia-a-dia do bairro 

estabelecendo hábitos e modos de vida semelhantes, construindo e fortalecendo as redes sociais. 

(SANDEVILLE e ANGILELI, 2006). 

Neste ponto, são estabelecidas formas convencionais e não convencionais de encontro; as 

conversas nas escadarias, dominó nas mesas improvisadas sobre os degraus. Degraus irregulares 

e mal dimensionados, que são para as crianças, uma possível oportunidade de lazer, sendo  

também obstáculos a serem vencidos pelas mães com crianças de colo, para levar e trazer o 

botijão de gás, bem como para os idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. Outros 

espaços, também têm apropriações improvisadas, mostram-se precários como único acesso ao 

divertimento, estabelecendo vínculos interpessoais e as  vivencias lúdicas. Assim varais tornam-se 

traves de futebol e os campos se reduzem a poucos e pequenos espaços junto aos córregos, por 

onde também as crianças correm, catam coisas transformando-as em divertimento, empinam 

pipa, atiram objetos. Espaços de brincadeira que ignoram as condições sanitárias da cidade e 

humanizam o que na paisagem foi deixado como sobra, quando ainda não foi ocupado por 

habitações. (SANDEVILLE e ANGILELI, 2006). 

 
Imagens de crianças brincando com 
água em uma viela da comunidade 
Ordem e Progresso 
Fonte: Documentário realizado pelos alunos 
da disciplina da FAUUSP AUP 0665 
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Esses são espaços que surgem da falta de outros espaços como praças e parques, mas que hoje 

fazem parte do desenho e do cotidiano desses assentamentos
8
. 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 o aproveitamento da rua como espaço 

de lazer, do bar e da viela como lugar de poesia, é um reflexo tanto da falta de espaços oficiais 

de lazer, mas também quando existentes do não reconhecimento destes espaços por parte desta 

população.  

 “(...) 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“. (Gisela, coordenadora do Projeto 

Arte na Rua, 2007) 

Enquanto o povo se apropria da rua, na cidade quem em sua maioria se apropria dos espaços 

públicos principalmente nos grandes centros é a classe média. De acordo com Serpa (2007), a 

classe média é representada pelos “trabalhadores qualificados”, engenheiros, técnicos, que surgem 

em função da evolução das condições de produção, e que em suas formas de consumo 

alimentam complexas transformações urbanas na cidade, principalmente a cidade do espetáculo 

e megaeventos. As classes populares têm dificuldade em se apropriar destes espaços públicos, 

seja porque a sociedade e suas contradições estão incorporadas no indivíduo
9
, ou por existir um 

risco em muitos destes lugares quando você não é reconhecido como parte dele.  

“Pessoalmente diria que a relação que temos com o estado é quando chegamos 

altas horas da noite por estar atravessando a cidade, por ter ido somar forças em 

outras periferias e quando estamos nas ruas do bairro somos abordados pela 

                                                             
8 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. 
9 Os princípios específicos de cada campo reelaborados constantemente na estrutura mental de cada pessoa, através 
de um processo contínuo de socialização do indivíduo, de acordo com as suas experiências. (BOURDIEU, 1998) 
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policia. Ou quando não temos autorização de fazermos um evento cultural em 

uma praça ou rua do distrito (por conta do estado não legitimar nossas ações 

como sérias) ai novamente temos uma relação com o estado através de sua 

representação que é a força policial.” (Regicida, 2012) 

Outra questão que compõe a problemática do espaço público é apontada por Rolnik (2004), em 

que as diferenças sociais que segregam este espaço ajudam fortalecer a sua privatização. É assim 

que os condomínios fechados se apropriam de parques municipais, definindo não só os usos 

como quem usa; ruas são controladas por câmeras e guardas; prédios delimitam um espaço 

adicional com vegetação e grades. Para Caldeira(2000), as estratégias de segurança afetam os 

padrões de circulação, trajetos diários, hábitos e gestos relacionados ao uso de ruas, ao 

transporte público, de parques e de todos os espaços públicos.  

No entanto é preciso um parêntese antes da continuidade dessa análise. Isto porque não só a 

ocupação formal, mas também as irregulares contribuem com a privatização dos espaços 

públicos, apresentando-se através da “economia informal” quando guardadores de carros e 

camelôs utilizam as calçadas como se fosse um estacionamento privado, estabelecendo novos 

poderes paralelos nestes espaços; bem como sob a forma de moradias autoconstruídas 

ocupando terrenos baldios, e áreas non-aedificandi. E o que dizer dos equipamentos públicos 

implantados em campos de futebol de várzea, ou mesmo como as ocupações autoconstruídas 

em áreas non-aedificandi de córregos, não seriam também ocupações irregulares? 

O que destaco é que somente uma forma de privatização é reconhecida e combatida, os 

irregulares informais, que na verdade é fruto da problemática econômica do país. Das 

privatizações formais pouco se fala ou questiona. Para Leite (1998), os informais são entendidos 

por técnicos e planejadores urbanos como fundamentais na destruição do espaço público, no 

qual a qualidade destes espaços será devolvida somente com a remoção deles, diferente com o 

que acontece com as privatização de colarinho branco (LEITE, 1998). São barreiras simbólicas, por 

vezes invisíveis, mas que levam as privatizações dos espaços públicos, definindo quem deve 

acessá-los.  
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Neste contexto, os grupos de cultura periférica têm papel essencial porque fortalecem uma 

interação entre diferentes grupos sociais ao se apropriarem dos espaços públicos e os 

resignificarem. Como também abrem novas possibilidades de pensar projetos de espaços 

públicos em regiões periféricas a partir de sua forma espontânea e orgânica de criar espaços, de 

produzir cultura e lazer, de se apropriar da rua.  

Por vezes essas formas próprias de produção e apropriação de espaços públicos, mesmo estando 

enraizadas nos assentamentos e sendo referência na paisagem periférica, não são reconhecidas 

ou mesmo compreendidas por arquitetos e planejadores. Isto porque estudamos estes espaços e 

interferimos em suas formas, tendo como base simplesmente sua dimensão política e social, não 

considerando sua dimensão cultural e estética (JACQUES, 2003). Assim, com teorias que parecem 

estar fora do lugar (porque são geradas a partir de um centro e não da própria realidade que 

sofrerá a interferência), são criados espaços sem identidade própria, sendo difícil sua apropriação 

posterior pela população. Ao invés de estudarmos suas formas e os processos que a transformam 

impomos uma estética formal, para que de alguma forma seja possível a “integração” destas 

paisagens com o resto da cidade (JACQUES, 2003:14).  

A experiência social nestes espaços, possibilita uma compreensão mais ampla destas paisagens. E 

nos leva a pensar como seriam os projetos de urbanização e de espaços públicos nas regiões 

periféricas se agregassem informações para sua concepção como: os gestos comuns, as formas 

de ser na paisagem e os sentidos atribuídos. Ou seja, associando assim a outros conhecimentos 

necessários a realização de um projeto, o cotidiano como um espaço de reflexão, de aproximação 

dos microssaberes. Faz-se um desejo de projetos de urbanização que contemplem esses 

potenciais, sendo uma possibilidade de escapar das leituras uniformizadas destas paisagens
10

. 

                                                             
10 Quanto a projetos de urbanização de favelas, houve experiências positivas de arquitetos, porém não há uma 
memória coletiva dessas formas de pensar o espaço espontâneo, a ponto de orientar o ensino da arquitetura para 
essas realidades. Como, por exemplo, a experiência da CODESCO (Companhia de Desenvolvimento de Comunidades),10 
no qual o arquiteto Carlos Nelson F. Santos e sua equipe, fizeram a urbanização da favela Brás da Pina, no Rio de 
Janeiro, na década de 60; os moradores é quem faziam o projeto de suas casas e as construíam. Esse foi um projeto 
revolucionário para a época, com intensa participação dos moradores, mas que foi pouco divulgado.  
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6.3 Criando junto: uma experiência colaborativa com o Espaço Cultural do Morro 

O Espaço Cultural do Morro surgiu inicialmente da ideia de se ter um “lugar na quebrada” onde 

todos os coletivos tivessem um espaço físico. Em um primeiro momento o local escolhido foi o 

prédio do antigo cinema no Morro Grande, e posteriormente fixaram-se na EMEF Morro Grande.   

A partir da instalação na escola, o Espaço Cultural do Morro passou a ser uma representação dos 

coletivos periféricos dentro de uma escola municipal. Seu objetivo é o reconhecimento da 

importância da cultura periférica marginal, já que acreditam que este é o ponto de partida para a 

transformação das relações sociais das periferias.  

Adotando conceitos anarquistas, mesmo não se colocando como um grupo anarquista, 

entendem que a valorização da identidade periférica contribui para uma emancipação popular.  

“O Espaço Cultural do Morro, quando em sua extinta sede, propunha a pratica 

de uma pedagogia onde as crianças possam ter contato com diversas maneiras 

de aprendizado, não só a educação castradora do estado. Tendo embasamento 

libertário trabalhamos bastante a autonomia, o respeito às diferenças, a 

cumplicidade e a cultura de paz em uma ótica periférica, onde se acredita que a 

criança veja os porquês de estar estudando onde estuda e morando onde 

mora.” (Regicida, 2012 entrevista) 

Mesmo tendo a participação de muitas pessoas, o coletivo está estruturado em duas pessoas: 

Avelino Regicida e Luciane Matos, que não se consideram “lideranças”. Este grupo tem um 

trabalho amplo porque, estabelece interfaces com uma série de arte educadores, artistas locais, e 

outros movimentos culturais locais, regionais e na cidade, e integra uma rede de coletivos de arte 

local e regional.  

“A aproximação é uma coisa natural, o trampo do outro chama atenção pelo 

conteúdo, pelo desenvolvimento, por ter muito o mesmo objetivo embora 

caminhe de forma diferente. Nessa aproximação se desenvolve mais que uma 
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troca de idéias, vem a parceria nos corres, a reunião pra reflexão dos caminhos e 

do desenvolvimento dos trampos, iniciou-se uma corrente.” (Luciane, 2012 

entrevista) 

Para driblar a institucionalização dos coletivos, o Espaço Cultural do Morro não participa de 

editais
11

. Outros movimentos participam, mas esta não é uma constante, já que tem como 

princípio investirem nos coletivos com recursos próprios para não alimentar uma relação de 

dependência dos recursos públicos.  

Eles também questionam tanto o poder público quanto organizações locais que se 

institucionalizam, bem como as ONGS que segundo eles tem um papel ambíguo de solidariedade 

forçada paralelo à aquisição de recurso fácil.  

“Nunca vi uma ONG mudar a vida, a história, o caminho ou a trajetória de quem 

quer que fosse "atendido" por elas; em contra partida o fundador da ONG que 

começa esse projeto trazendo nas mãos vazias um milhão em sonhos, depois de 

dez anos de ONG tem um milhão na conta e um carrão nas mãos. E é sempre 

assim. (Luciane, 2012) 

“O distrito da Brasilândia tem um micro do que seria o exemplo do macro 

enquanto pais, diria eu. Temos ONG’s que dizem trabalhar desde direitos a 

moradia, direitos humanos, acesso a educação e por ai a fora. Mas não vejo 

muita mudança desde que vim para cá. Discursos convincentes, palavras bonitas, 

mas em mais de 3 anos vivendo e agindo na Brasilândia não vejo ações se 

desenvolverem por parte do terceiro setor. Acredito que nos últimos 2 anos os 

grupos políticos culturais autônomos, em sua maioria, agiram e se 

desenvolveram mais do que qualquer Sou da Paz poderia imaginar...” (Regicida, 

2012) 

                                                             
11 Os integrantes do Espaço Cultural do Morro, têm projetos artísticos independentes. Em alguns momentos esses 
trabalhos são realizados com recurso públicos. Porém, deve-se reforçar que esses recursos se restringem a esses 
projetos e não aos desenvolvidos pelo coletivo Espaço Cultural do Morro.  
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O questionamento não se reduz às ONGs, mas a qualquer agente externo inclusive a 

universidade, principalmente porque muitas ações da universidade na periferia não se legitimam 

pela troca. 

“Não existe troca de conhecimentos, a universidade chega sempre querendo nos 

dar algo que já temos (identidade, cultura, história, saberes). Somos vistos e 

tratados como atendidos e não parceiros, não formamos um grupo de estudos 

somos os estudados. Quando esse "atendimento laboratorial" termina viramos 

"tese", mais um espécime catalogado no laboratório acadêmico e por aqui, mais 

uma vez, nada mudou.” (Luciane, 2012) 

Hoje, muitos desses coletivos, entendem que existe um reconhecimento por parte do poder 

público sobre suas ações, porém isso não quer dizer que participem de alguma discussão de 

forma igualitária sobre questões locais de educação, lazer ou cultura. Eles são excluídos destes 

meios. 

“Ainda somos vistos pelo Estado como um bando de desordeiros organizados 

mas pela força dessa organização hoje mesmo torcendo o nariz ele o estado 

começa a nos levar à sério, ainda falta um longo caminho pra sermos chamados 

à discutir mudanças, mas hoje não esperamos mais esse chamado mudamos por 

nossa conta.” (Luciane, 2012) 

Mas outras mudanças são percebidas, como as conquistas de acesso ao espaço público local, que 

em outros tempos era limitado 

“(...) antigamente quando eram vistos pelas ruas ou em bares, grupos fazendo 

qualquer manifestação artística/cultural o final da manifestação era na delegacia 

ou na borracha de um cacetete, hoje eles param, olham, não gostam, mas 

sabem que esse espaço é nosso, engolem com dificuldade e vão embora. E a 

comunidade percebe esse movimento nesse embate velado e sente curiosidade 

pra saber o que acontece nesse braço de ferro travado por todos nós, essa 
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curiosidade faz a aproximação e daí tudo começa chega mais um pra somar e a 

corrente cresce e fortalece nesse movimento lento e contínuo.” (Luciane, 2012) 

“Eu vejo uma mudança que vem crescendo matematicamente. Desde um maior 

fluxo de pessoas entre os bairros (ação que o estado tenta evitar) até mesmo um 

melhor giro financeiro do capital local. Pessoas se conhecem, se afinizam e com 

isso surgem mais e mais redes de ações políticas autônomas.” (Regicida, 2012) 

É preciso dizer que a autonomia destes grupos, paralelo a resistência à universidade, implica em 

uma reavaliação do nosso papel de pesquisador, principalmente em uma pesquisa que se 

pretende também ser ação colaborativa. Primeiro é preciso reconhecer que diferente dos outros 

grupos em que se produziu conhecimento nesta pesquisa, voltados mais aos direitos à moradia e 

a memória; e que o processo de troca foi mais equilibrado, ou seja tanto moradores quanto 

pesquisadores aprenderam em colaboração. A produção do conhecimento junto aos grupos de 

cultura foi muito rica, mas se deu de outra forma. Mesmo fazendo uma série de ações 

colaborativas de estudos de memória, documentários, ações culturais de música, grafite, teatro, 

discotecagem, fotografia, poesia, dança entre outros, ela se deu fundamentalmente no último ano 

da pesquisa, depois deles terem presenciado diversas ações desta pesquisa. Assim, a produção 

colaborativa de conhecimento se seu por opção e não por necessidade.  

Mesmo apresentando esta resistência, estes grupos estão abertos para trocar informações e 

experiências, não estão abertos para serem meros receptores, não precisam do intelectual para 

falar por eles sobre suas ações, porque eles falam e expressam muito bem suas ações. Entendido 

isso, a troca se dá porque a essência destes grupos é colaborativa e solidária e por isso com 

grande potencial. Ela já surge assim de outro principio de produção do conhecimento.   

Este processo permitiu junto com o Espaço Cultural do Morro e com moradores locais que 

estavam envolvidos na pesquisa a formação de um espaço de cultura e memória periférica em 

que a universidade fez parte de sua criação, sendo este espaço denominado Esquina da Memória.  

Este espaço, além de seu potencial criativo e de produção de conhecimento colaborativo,  revela 

em suas formas a essência da paisagem na qual está inserido. Sua construção incabada, é feita 
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lentamente, de forma cotidiana, se constituindo como uma forma de construção que nunca se 

completa, porque nem mesmo tem um projeto final estabelecido, sendo um lugar que se faz pela 

incompletude. Assim a cada manifestação cultural mais uma parte deste espaço é construída, de 

forma livre e espontânea, e como a autoconstrução se torna uma bricolagem não só de materiais 

mas de experiências. E é nesta característica própria da produção da paisagem periférica que 

constitui seu potencial: 

“Sua poesia reside justamente na dimensão aleatória do resultado, sempre 

inesperado e intermediário. São os acidentes do percurso que constituem a 

forma de construção, pois, mesmo existindo sempre uma intenção difusa de 

construir, não existe forma detalhada e predefinida de início, uma forma a ser 

atingida, uma projeção.” Jacques,(2003:25) citando o potencial da 

autoconstrução nas favelas. 

É uma construção constante, no qual os artistas locais, moradores ou pesquisadores que a 

constituem não tem como objetivo “terminar” ou “concluir” esse espaço, mas  recriar e reconstruir. 

O novo grafite, o novo documentário, a nova narrativa, a conversa com um morador sobre sua 

memória, entre outras coisas, são os materiais de sua autoconstrução contínua e contam também 

as escolhas deste grupo. E assim o muro que ainda está em branco ou mesmo as memórias que 

ainda não foram colhidas, não são lacunas ou distancias e sim possibilidades de novos encontros.  

A Esquina da Memória que inicialmente foi idealizada na pesquisa Chão por seus participantes e 

moradores, para ser um espaço aberto para exposição das pesquisas colaborativas, 

principalmente desenvolvidas sobre o tema memória, passam a ser então um embrião de ações 

culturais coletivas paralelas à produção de pesquisas colaborativas, mas sem o domínio de 

nenhum grupo nem de cultura periférica e nem de laboratórios acadêmicos. Este espaço conta 

hoje com um acervo de mais de 300 fotos antigas do distrito, estudos de evolução urbana, 

estudos de percepções sobre as transformações do distrito, cartilhas com história de vida de 

moradores, uma pequena biblioteca com Teses e Dissertações desenvolvidas por pesquisadores 

da USP no distrito, uma videoteca com todos os filmes rodados no distrito bem como 
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documentários de grupos de arte local, como também produções da própria Esquina da Memória 

sendo estas produções os documentários: Narradores do Jardim Paraná, Rodas de memória, O 

sentido da moradia, Enquanto a cidade cresce, Segundos de destruição e Vozes. Neste espaço 

também são realizadas seções de vídeo para crianças, oficinas de desenho, bazares, 

apresentações de grupos locais de música, dança e grafite. 

Essas diversas ações não fragmentam o espaço. Como em muitas moradias das favelas, em que 

seu espaço é feito por um único cômodo que se multiplica em muitos outros com a ajuda de 

cortinas ou lençóis esse espaço também se adapta constantemente. É assim que a Esquina da 

Memória transita entre a exposição de memória e a oficina de desenho com as crianças, que se 

apropria de um edifício antigo e o amplia para a rua, estreitando a relação entre o público e o 

privado, como o barraco e a viela. Seu espaço pode ser medido tanto pela sua única sala cor de 

rosa, como pela extensão da calçada em sua volta emoldurada pelos muros com grafite que se 

misturam com outras casas, bem como pelas ruas em seu entorno que recebem suas 

manifestações.  

Sua incompletude e mutabilidade também se dá na expectativa quanto ao seu futuro, sendo 

inúmeras as possibilidades, o que fez em pouco tempo que este espaço se emancipasse 

tornando-se um novo coletivo de cultura. Essa emancipação foi discutida e considerou os desejos 

de todos os integrantes do grupo. Hoje, a Esquina da Memória, não se explica nem pelo Espaço 

Cultural do Morro, nem pela Pesquisa Chão do Núcleo de Estudos da Paisagem da FAU-USP, mas 

pelo trabalho de Mitiko, Luciane, Regis, Euler, José Carlos, Cecília, Bruno e Thaís, bem como pela 

rede de coletivos que passa a fortalecer mais uma proposta de cultura na periferia.  

Assim, em um prédio antigo sem número no cruzamento das ruas Frutal e Francisco Domingues 

Lisboa são feitas discussões sobre as identidades, cultura e memória, sobre os princípios de 

funcionamento do coletivo, sobre os estudos que são e que serão produzidos com a população, 

sobre a relação com outros coletivos e entidades, mas fundamentalmente sobre como todos os 

que a compõe de origens e perspectivas diferentes mas com muita vontade em produzir juntos, 

podem construir uma forma principalmente bonita e esperançosa de intervir na paisagem.  
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Imagem: Convite para intervenções artísticas no espaço Esquina da Memória – Dezembro 2011  
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Imagem de uma moradora conhecendo o acervo da Esquina da memória com fotos antigas do 
distrito de Brasilândia 

Foto: Cecilia Machado, 2011 
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Imagens de 
rodas de 
conversa na 
Esquina da 
Memória, ações 
Culturais e das 
gravações dos 
documentários. 
Fotos: Avelino 
Regicida e Cecilia 
Machado 
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Imagem do dia da inauguração da Esquina da Memória 
Foto: Luisinho do Pandeiro, 2011 
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O Estudo colaborativo de paisagens: 
potencialidades e dificuldades do método  

“A pesquisa-ação crítica considera a voz do sujeito, sua perspectiva, seu sentido, 

mas não apenas para registro e posterior interpretação do pesquisador, a voz do 

sujeito fará parte da tessitura da metodologia da investigação. Neste caso a 

metodologia não se faz através das etapas de um método, mas se organiza 

pelas situações relevantes que emergem do processo. Daí a ênfase no caráter 

formativo desta modalidade de pesquisa, pois o sujeito deve tomar consciência 

das transformações que vão  correndo em si próprio e no processo. É também 

por isto que tal metodologia assume o caráter emancipatório, pois mediante a 

participação consciente, os sujeitos da pesquisa passam a ter oportunidade de se 

libertar de mitos e preconceitos que organizam suas defesas à mudança e 

reorganizam a sua autoconcepção de sujeitos históricos.” (FRANCO, 2005 apud 

PIMENTA, 2005:535) 

Ao longo desta pesquisa, foram compreendidas as formas de produção e apropriação da 

paisagem que até então não estavam à mostra. Assim, ao participar da mobilização da população 

entendi a decadência atual das manifestações sociais locais, as disputas de poder, os conflitos e 

contradições do que restou dos movimentos sociais em contraposição ao seu auge nas décadas 

de 70, 80 e início de 90, quando se desenhou boa parte do território. Ao dialogar com os 

movimentos culturais e promover ações conjuntas entendi as relações desses movimentos e seu 

potencial politizador, irradiador de conhecimento, sendo estas as energias capazes e dispostas a 

produzir mudanças. E foi partilhando lembranças ouvindo algumas histórias de vida, que 

compreendi os vínculos com a paisagem de boa parte desta população e seu histórico de lutas. 

Além de possibilitar novos olhares sobre a paisagem, a opção em agir sobre a paisagem estudada 

mostra-se como um instrumento facilitador de imersão do campo. É preciso dizer que a intenção 
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das ações sempre foi a de produzir junto e não “ganhar a confiança”, porém é um erro não 

constatar que permitissem um grau muito maior de envolvimento com a população e assim 

acesso a questões e espaços que até então estariam indisponíveis. 

Assim, a coerência nas atitudes com a população ao longo do tempo me levaram a um vínculo 

profundo em que ao final da pesquisa era possível ouvir de lideranças e moradores comuns, 

frases como: “Vou fazer isso porque confio em você” ou mesmo “recebi eles em minha casa 

porque você indicou”. Foi assim com as ações de mobilização, com as reuniões internas na 

comunidade, com as reuniões externas feitas em organizações sociais, ambientais e jurídicas, com 

as entrevistas com repórteres de diversas mídias oficiais e comunitárias, entre outras articulações.  

Esse vínculo com a população foi uma conquista, e resultou de um processo de inserção lenta e 

continuada na comunidade.  

“(...)uma importante característica da pesquisa-ação é seu processo integrador 

entre pesquisa, reflexão e ação, retomado continuamente sob forma de espirais 

cíclicas, dando tempo e espaço para que a integração pesquisador-grupo vá se 

aprofundando, permitindo-se que a prática desse processo vá, aos poucos, se 

tornando mais familiar, como também o tempo para que o conhecimento 

interpessoal se aprofunde e, ainda, por meio de tais espirais, dá-se o tempo e 

espaço para apreensão cognitiva/emocional das novas situações vividas por todo 

o grupo – práticos e pesquisadores.”  (FRANCO 2005: 493) 

O tempo de construção desta “intimidade” foi o tempo necessário para tecer uma relação de 

confiança com os participantes, interpretar esta realidade em contexto, e construir a participação 

em processo
1
. 

Com a confiança e a troca de saberes, vieram também os conflitos. Isto porque alguns moradores 

envolvidos com as ações da pesquisa, e ao discutirem uma série de questões de seu cotidiano 

passaram a ser mais atuantes e críticos. Podemos dizer nesse sentido, que esta pesquisa teve uma 

                                                             
1 Demo (2009:18), coloca que a participação efetiva é processual e lenta, porque é conquista. Para ele o espaço da 
participação precisa ser conquistado centímetro à centímetro, não podendo ser alcançado andando à metro. 
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base emancipatória, por contribuir com a mudança de postura de alguns moradores que se 

mantinham até então em um pessimismo passivo perante aos conflitos da paisagem, ou mesmo 

não participavam ativamente das discussões do seu lugar de moradia porque não reconheciam os 

atores que produzem como eles a paisagem.  Em alguns grupos de moradores houve uma 

grande mudança principalmente devido a ampliação de suas redes sociais onde passaram a se 

articular com vários movimentos da cidade, e assim ao longo do trabalho os conflitos urbanos do 

bairro e da cidade tornaram-se provocações
2
.  

Os conflitos são situações comuns em processos efetivamente participativos (DEMO, 2009:02) 

pois a autopromoção do sujeito é uma conquista de poder. E não se ocupa espaço de poder, 

sem tirá-lo de alguém (FREIRE, 2005). O reconhecimento crítico da realidade é uma ação 

politizadora que traz consigo paralelo à liberdade do sujeito, sentimentos de insegurança
3
. 

Mostra-se como afronta a muitos sectários
4
 tanto de direita quanto de esquerda, pois as 

“verdades” criadas por eles como círculos
5
 nos quais estão aprisionados, são questionadas. 

Percebi lideranças
6
 comunitárias e organizações sociais locais, por vezes, na luta pela libertação 

tornando-se sub-opressores levando aos envolvidos nas ações a uma falsa liberdade, ou mesmo 

a uma conscientização domesticada. Algumas organizações sociais, principalmente relacionadas 

                                                             
2 Neste sentido, é referência a obra de Paulo Freire neste trabalho, já que seu método de alfabetização também era 
de conscientização. Para ele alfabetizar-se mais do que aprender a repetir palavras, é poder dizer sua própria palavra 
(FIORI in FREIRE, 2010).  (...) “essa consciência histórica, objetivando-se reflexivamente, surpreende-se a si mesma, 
passa a dizer-se, torna-se consciência historiadora: O homem é levado a escrever sua história”.  
3 Freire (1968:23), fala que este é um dos aspectos que mais o surpreendeu em seus cursos de alfabetização, o medo 
de algumas pessoas de que a consciência poderia levar a algum tipo de desordem. 
4 Para Freire (2005), o sectário de direita fechando se em sua verdade, não faz mais do que lhe é próprio, porém, o de 
esquerda que também se encerra em sua verdade, é a negação de si mesmo. Como essência ou negação, o não 
reconhecimento destes grupos e seu papel na produção da paisagem, e de como se alimentam e se empoderam 
perante as injustiças sociais, pode induzir a um entendimento ingênuo das dinâmicas locais. 
5 Freire coloca neste sentido que, “O radical, comprometido com a libertação dos homens, não se deixa prender em 
“círculos de segurança”, nos quais aprisione também a realidade. Tão mais radical, quanto mais se inscreve nesta 
realidade para, conhecendo-a melhor, melhor poder transformá-la. Não teme enfrentar, não teme ouvir, não teme o 
desvelamento do mundo. Não teme o encontro com o povo. Não teme o dialogo com ele, de que resulta o crescente 
saber de ambos. Não se sente dono do tempo, nem dono dos homens, nem libertador dos oprimidos. Com eles se 
compromete, dentro do tempo, para com eles lutar. ”(1968:29) 
6 Freire (2005) lembra, que muitas vezes nos processos chamados “treinamentos de líderes” reforçam a alienação da 
comunidade. O correto não é fortalecer as partes e assim promover o todo, mas segundo ele é promover o todo que 
promovido fará emergir as partes. Este trabalho buscou fortalecer a comunidade em geral inclusive as lideranças. O 
que permitiu o fortalecimento das lideranças que já tem este status local, bem como possibilitou o surgimento de 
novos líderes.  
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ao direito à moradia e ao meio ambiente, mostraram que não buscam o diálogo e a reflexão. 

Defendem “bandeiras” de forma verticalizada, e em suas ações, acabam exercendo esta 

domesticação. Por vezes, induzem somente a crença na liberdade e não nas ações para 

conquistá-la. 

Em sua contradição e dualidade, essas lideranças e organizações acabam por exercer forte 

influência sobre moradores que envoltos ao fatalismo, permitem-se ser oprimidos por esses 

líderes. Problema que se intensifica mediante a ação de organizações que trabalham de forma 

assistencialista, que não vão à raiz dos problemas, tratam a miséria e suas conseqüências com 

soluções superficiais, como algo emergencial e não estrutural (DEMO, 2009:11,13). 

“É típica de uma postura assistencialista reservar para o pobre uma educação 

pobre, uma saúde de segunda categoria, uma habitação sub humana, e assim 

por diante. Ademais, paga-se a esmola com a subserviência.” 

A reprodução da injustiça
7
, não se dá somente no quadro das lideranças sociais e organizações, 

se dá também quando o sujeito em sua emancipação no processo de produção colaborativa do 

conhecimento, se empodera com esse novo conhecimento de forma individual e dominadora. 

Onde os fins não são mais as transformações da paisagem e sim a autopromoção em busca da 

ascensão à cargos e a recursos financeiros. 

Essa pode ser uma ação do próprio sujeito, mas vemos que constantemente é fortalecida pelo 

Estado, bem como por grupos partidários e organizações que disputam poder local. O sujeito em 

seu processo de emancipação passa a ser objeto de disputa o esses poderes, que querem 

cooptá-lo, tanto para enfraquecer a ascensão do movimento em que este sujeito está inserido, 

como para usufruir do campo de forças deste mesmo movimento. Tal cooptação se dá como 

forma de promessa de promoção do sujeito ou do líder para posterior demoção, ou mesmo 

oferece a esse uma contratação. No caso primeiro colocam-se ideias de carreira política deixando 

                                                             
7 Para DEMO(2009), a pobreza deve ser reconhecida como injustiça para então ser enfrentada. Para ele, na pobreza se 
é coibido em ter e em ser, ou seja, as carências são mais do que materiais são de cidadania.  
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o fora dos conflitos diretos, e o segundo o torna funcionário público, momento em que perde seu 

espaço civil próprio (DEMO, 2009:137). 

As contradições não se restringem a essas esferas, mas também à universidade, que em algumas 

ações se inserem nesses espaços, se solidarizam
8
 e prestam serviços. Porém, dependendo de sua 

postura, mantêm essa população em posição de dependência, como se fossem os fazedores da 

transformação.
9
 

A pesquisa universitária pode assim acabar tendo certo dirigismo, principalmente quando há um 

sentimento de autodesvalia pelos moradores quanto aos conhecimentos da realidade, colocando 

um grande peso sobre os conhecimentos acadêmicos que ali estão sendo produzidos ou 

apresentados. A autodesvalia pode levar esse conhecimento que não é entendido aqui como 

“final”, a uma verdade em que eles como população vão receber pacientemente e irão repetir. 

Dessa maneira, não há espaço para o saber compartilhado, o que seria uma contradição da 

pesquisa, além de ser uma forma mascarada de opressão. Problema que não foi identificado 

entre os grupos de cultura periférica, que diferente de outros movimentos sociais têm maior 

resistência à universidade, criticando inclusive suas formas de inserção. 

“Não vejo problemas na inserção da universidade na periferia, muito pelo 

contrário ela deveria estar presente na quebrada mas não como santo salvador 

dos pobres oprimidos que vivem aqui e sim como parte natural do 

desenvolvimento cultural/humano/social de qualquer lugar. Quando se diz 

inserção significa que é alienígena ao lugar então tem a necessidade de ser 

inserido e aí sim está o problema a periferia é o laboratório da universidade e o 

periférico é objeto de estudo desse laboratório. Não existe troca de 

conhecimentos, a universidade chega sempre querendo nos dar algo que já 

                                                             
8 “Solidarizar-se não é ter a consciência de que explora e – racionalizar - sua culpa paternalistamente. A solidariedade, 
exigindo de quem se solidariza que “assuma”a situação de com quem se solidarizou, é uma atitude radical.”(Freire, 
2005:39). 
9 Para Freire (2005:53), quando os opressores passam a ser solidários podem a cair em dois tipos de generosidade 
falsa: a primeira quando se nutre da própria ordem injusta que a justifica – dependência -  e a segunda quando estes 
opressores, agora solidários, entendem-se como os agentes da transformação.  



226 

temos (identidade, cultura, história, saberes). Somos vistos e tratados como 

atendidos e não parceiros, não formamos um grupo de estudos somos os 

estudados. Quando esse "atendimento laboratorial" termina viramos "tese", mais 

um espécime catalogado no laboratório acadêmico e por aqui, mais uma vez, 

nada mudou. A universidade não vem causar transformação na periferia, nos é 

que vamos até ela buscar a forma de transformar. Esses periféricos é que são 

agentes de transformação quando trazem o conhecimento adquirido pra 

quebrada em forma de parceria na intenção de fazer a diferença.” (Luciane, 

Espaço Cultural do Morro, 2012) 

Para os moradores que não são lideranças locais, ou participam de qualquer tipo de trabalho que 

os conduzam a uma discussão crítica da realidade, é uma tarefa difícil superar o sentimento de 

autodesvalia
10

, porém é uma conquista fundamental no seu processo emancipatório. Para isso, o 

pesquisador deve estar atento para não fortalecer fronteiras entre os saberes, tal como diz Freire: 

“Simplesmente, não posso pensar pelos outros nem para os outros, nem sem os 

outros. A investigação do pensar do povo não pode ser feita sem o povo, mas 

com ele como sujeito de seu pensar. E se seu pensar é mágico ou ingênuo, será 

pensando o seu pensar, na ação, que ele mesmo se superará. E a superação não 

se faz no ato de consumir idéias, mas no de produzi-las e de transformá-las na 

ação e na comunicação”. (FREIRE, 2005:117) 

Não fortalecer as fronteiras é um ato de humildade, amor e fé nas pessoas: 

“Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé nos homens, o diálogo se faz uma 

relação horizontal, em que a confiança de um pólo no outro é consequência 

óbvia.” (FREIRE, 2005:93). 

O diálogo, a humildade, o amor, a fé, e acrescento a alteridade, não nos levam a uma pesquisa 

que tem como pano de fundo a generosa doação do saber acadêmico sobre essas paisagens 

                                                             
10 O tema do “silêncio” como colocado por Freire (2005:114), é o retrato dessa imobilidade, seria a paralisação frente 
à força dessa situação. 
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para essa população
11

, e sim a busca pela fusão do saber acadêmico ao saber popular, 

questionando com todos os envolvidos esses conhecimentos e os reinventando, sendo esta uma 

tarefa de educação, ou mesmo de formação humana
12

. 

Podemos dizer, que o protagonismo necessário aos moradores não é dado, nem por lideranças 

locais nem por atores externos. Como pesquisadores, não induzimos a produção de 

conhecimento, apenas a acompanhamos e a fortalecemos. Criamos espaços e possibilidades de 

reflexão e ação desvelando a paisagem em colaboração. 

“Trata-se de um processo histórico infindável, que faz da participação um 

processo de conquista de si mesma. Não existe participação suficiente ou 

acabada. Não existe como dádiva ou como espaço preexistente. Existe somente 

na medida de sua própria conquista”. (DEMO, 2009:15) 

Não damos a ninguém o status de protagonistas, bem como não nos colocamos como 

protagonistas, mesmo que isso seja cobrado pela população que, por vezes, confunde o nosso 

papel de coordenação
13

 de uma pesquisa acadêmica, com o de uma nova liderança local. Essa 

“confusão” é esperada por estarmos em concomitância de papéis (como pesquisador e 

participante de um grupo), e pelo vínculo estabelecido necessário para inserção em campo. Essa 

confusão não pode ser reforçada, sendo necessária a negação constante desse protagonismo. 

Mas para isso, é preciso reconhecer que mesmo utilizando-se de metodologias alternativas que 

tem como base a participação, temos ta tendência impositiva. O que não quer dizer que se deva 

                                                             
11 Para Demo (2009), oferecer a participação como dádiva é a melhor forma de liquida-la. 
12 Para Maturana apud Alvarez  (2011), “a formação humana tem a ver com o desenvolvimento do ser humano como 
pessoa capaz de ser cocriadora com outros de um espaço humano de convivência social desejável”.  
13 O pesquisador, tem um papel que deve ser entendido de poder, que pode abrir ou não espaços de participação. Ter 
essa visão crítica e autocrítica é segundo Demo (2009), a forma de ter menos chances de manipular o processo 
participativo. Ter consciência de que não é o sujeito “pobre” de que é formado na universidade dita com 
conhecimento superior, e que tem tendência a conduzir processos, e não de assumir a posição de agente motivador, 
mobilizador, assessor. (DEMO, 2009:47) Por mais que a origem do técnico ou do pesquisador seja pobre, ele como 
pesquisador não está na mesma condição que o sujeito, o que não quer dizer que é melhor ou pior que o sujeito, só 
não o é. 
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assumir posições puristas ou populistas, o pesquisador pode e deve questionar a comunidade, 

bem como ela pode questioná-lo
14

.  

A pesquisa-ação e a falta de participação 

Outra questão, não menos importante é referente à falta de motivação a participação popular, e 

suas implicações em uma pesquisa que se fundamenta na participação.  

“(...) é certo que há apatia quase que generalizada, tornando a questão da 

motivação à participação um desafio. Como aliviar o peso da herança populista 

paternalista enraizada na consciência popular? Como despertar um senso de 

ação coletiva em meio ao esforço diário da ideologia individualista e de ascensão 

social? Como retirar das pessoas, cansadas depois da jornada de trabalho, da 

frente de uma televisão, se isso é o que se constitui o seu lazer? De que forma 

solicitar o exíguo tempo livre das pessoas para participarem de iniciativas 

organizativas? Enfim, como motivar moradores à participação social e política 

organizada em face de um emaranhado de situações que o encaminham para o 

sentido inverso?  (DOIMO, 1984:37). 

A apatia de grandes parcelas da população brasileira frente à pobreza e às carências do cotidiano 

periférico aprofundada nas décadas de 1990 e 2000, reforçam o fatalismo como uma marca 

constante também na periferia, podendo ser por vezes como uma capa ao inconformismo 

profundo como colocado por Chauí (1980:16,17). 

Na Brasilândia não é só conformismo, mas também a desconfiança que prejudica processos 

mobilizatórios, principalmente com a institucionalização dos movimentos. Muitos movimentos e 

                                                             
14 DEMO (2009:48) coloca que é preciso no trabalho participativo fugir dos purismos e dos populismos, entendendo 
que o purismo como se o técnico fosse algo sujo, por definição impositivo e manipulador. De populismos, no sentido 
de não superestimar o saber popular e a própria condição comunitária, como se passasse de repente a ser o centro do 
universo. 
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lideranças foram cooptadas por grupos políticos e religiosos, e usaram de seu poder local para 

beneficio próprio. Essa é uma preocupação de diversos movimentos sociais que resistem nos dias 

atuais, bem como deve ser para todo pesquisador que pretenda desenvolver pesquisas a partir 

do método da pesquisa-ação. 

Inicialmente a proposta da pesquisa era estabelecer espaços de discussão com a população de 

temas selecionados coletivamente e que não se resumiriam as questões do cotidiano local. Porém 

ganhar novos pesquisadores sociais com discursos que envolvem questões mais amplas, não 

sensibilizou ninguém para a participação. 

As motivações para a participação na pesquisa se deram por diversos outros caminhos e com 

diversos interesses, uma vez que se aproximaram da pesquisa tanto pessoas interessadas em 

desenvolver estudos com a Universidade de São Paulo sem relacioná-los à melhoria do ambiente, 

como os que participavam para buscar melhorias efetivas em seu cotidiano, mas que também só 

participaram após uma série de ações empreendidas quase que solitariamente, às vezes com a 

participação de um ou dois pesquisadores sociais.  O que me colocou em uma situação difícil, já 

que a intenção é ser participante de um grupo e não protagonista. Mas inicialmente foi necessário 

um esforço individual como pesquisadora em vistas a questões coletivas da população para que 

algumas frentes de pesquisa e ação fossem abertas. 

Após o fortalecimento dessas frentes, foi possível o desenvolvimento da pesquisa de forma 

compartilhada. Foi preciso fazer essa ressalva, porque no método da pesquisa ação existe a 

necessidade da concomitância de papéis tanto do pesquisador como pesquisador e participante 

de um grupo como do morador como morador e pesquisador. O que é ideal, mas nem sempre 

realizável. Isso porque o pesquisador sempre estará envolvido na pesquisa e em seus resultados 

(ele a coordena), enquanto o sujeito estará envolvido essencialmente na ação aguardando as 

melhorias em seu cotidiano (FRANCO, 2005). 

Acredito que essa desigualdade é reforçada ou minimizada pela forma de inserção do sujeito na 

pesquisa, ou seja, do seu desejo de participação. Um exemplo é como os temas selecionados com 

a população para desenvolvimento desta pesquisa foram apropriados de formas diferentes.  Os 
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temas foram resultantes da coincidência das intenções dos envolvidos nas discussões iniciais para 

a criação das células e mesmo com a participação da população na seleção dos temas, não houve 

uma forma homogênea de participação da pesquisa. Na verdade, formou-se uma rede orgânica 

de participantes que se encontraram e se reencontraram, em vários momentos, sem linearidade. 

Alguns conscientes de suas transformações e do processo de emancipação, e outros conscientes 

e usufruindo do processo de empoderamento. 

Os temas de pesquisa selecionados foram: Expansão Urbana sobre a Serra da Cantareira, Injustiça 

Ambiental e Memória. Mesmo sendo temas que se completam acabaram sendo trabalhados de 

formas diferentes, sendo respeitado o modo desejado de participação de cada morador. O tema 

Expansão Urbana foi desenvolvido de forma cooperativa. Os moradores foram parceiros da 

investigação e da ação, mas nunca se assumiram como pesquisadores e sim como sujeitos a 

serem beneficiados pelas ações, já os temas Injustiça Ambiental e Memória foram desenvolvidos 

de forma colaborativa em que os moradores foram também pesquisadores. 

O tema desenvolvido de forma cooperativa, representou mais ações com maior complexidade 

devido sua natureza conflituosa por envolver situações de violência e vulnerabilidade. Porém, 

terminou relacionado às possibilidades de ação frente às transformações da paisagem. Investigar 

a realidade e se fortalecer nesse processo, para a maioria seria uma forma de sobreviver aos 

conflitos. Diferente do tema desenvolvido de forma colaborativa, em que as ações foram 

aparentemente mais simples, mas pensadas à longo prazo e no caso do tema Memória sendo 

pensada a sua continuidade desvinculada da conclusão desta pesquisa. Isto porque este tema, foi 

apropriado pelos envolvidos tanto na produção do conhecimento, quanto em sua difusão, 

mantendo um fluxo de pesquisa com organizações locais e também com a universidade. 
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A memória da paisagem 

As técnicas relacionadas à memória se destacaram, podendo dizer que foram procedimentos de 

pesquisa e também de ação que permearam como uma energia vital aos temas.  As narrativas de 

vida, como uma construção do passado no presente, foram dados orais ricos interpretados em 

sua dimensão cultural, e contribuíram significativamente para identificar o modo de ser coletivo 

local e suas nuances. Como ação, valorizou a consciência histórica dos envolvidos, fortalecendo 

ações diversas perante as possíveis transformações da paisagem, e assim uma postura 

democrática e ativa dos participantes. 

A consciência histórica decorrente dos estudos de memória, se forma a partir da fusão da história 

de vida do sujeito em contato com a trajetória de luta de muitos dos que produziram a paisagem 

em que está inserido. Ela (a consciência histórica) é a reflexão dessas informações, 

questionamentos. O reconstruir sua história de vida a partir de momentos temporais pessoais o 

sujeito vive um momento autopoiético. Esse processo é extremamente rico, e é potencializado ao 

ser colocado em roda de discussão, pois desencadeia no sujeito a possibilidade de revisitar-se em 

suas próprias histórias de vida. Os estudos de memória coletivos favorecem um processo de 

identificação comunitária. Além disso, é um tema que favoreceu inserção no campo, porque tem 

uma maior aceitação.  

Conhecer a origem do nome de sua rua, as lutas que estruturaram a construção da paisagem, as 

dinâmicas migratórias a partir memória, entre outros estudos, todas estas informações ajudam os 

moradores a compreender mais sobre sua origem, sobre os segmentos que compõe sua 

identidade.  

Informações ricas do cotidiano, que deveriam ser inseridas no currículo e nas atividades das 

escolas locais. Cidadãos e cidadãs seriam assim conhecedores da sua realidade. Para (DOWBOR, 

2001, 2006), “é preciso redescobrir o manancial de conhecimentos que existe em cada região, 

valorizá-lo e transmiti-lo de forma organizada para as gerações futuras. Conhecimentos técnicos 
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são importantes, mas têm de ser ancorados na realidade em que as pessoas vivem, de maneira a 

serem apreendidos na sua dimensão mais ampla.” 

Foi entendido nesta pesquisa que colher narrativas de vida com a finalidade de produzir um 

acervo, era reduzir muito o potencial desse instrumento. Para nós, era necessário discutir a 

memória da paisagem, e não colhê-la para dizê-la para outros. Porque, quando discuto a 

memória do sujeito e a relaciono com a memória daquela paisagem e da cidade, não perco as 

particularidades do cotidiano e nem a visão total dos processos, porque coloco em questão várias 

dimensões da realidade, e assim vários enfrentamos a serem feitos.  

A memória acabou sendo uma lente de aumento para questões muito particulares da paisagem. 

Mostrou-se como uma resposta crítica a análises imediatistas e distantes, que por vezes são a 

base para o ordenamento e o desenho destes espaços periféricos
15

.  

As narrativas de vida fortaleceram também a intenção desta pesquisa de produzir o 

conhecimento sobre esta paisagem de forma colaborativa. A história dos movimentos sociais, dos 

movimentos de cultura, da produção desta paisagem e de sua apropriação é feita a partir da 

interpretação destes relatos, inclusive os inserindo durante a redação, não como ilustração de 

uma situação, mas também como uma coautoria deste conhecimento. Assim em todo o processo 

de pesquisa do campo a redação final, as vozes desta população foram contempladas e  

evidenciaram questões que ficam a margem da história oficial destas paisagens sendo um 

importante instrumento de investigação das formas de produção, organização e expressão que se 

dão no espaço urbano.  

                                                             
15 Foi possível reconhecer novas possibilidades de análise utilizando a história oral, um procedimento usado desde a 
pesquisa anterior. Agora ela foi feita em grupo, o que permitia uma série de outras possibilidades de análise, bem 
como após uma conquista de confiança do entrevistado há mais de um ano. O que não significa que colher memória 
sem conhecer a pessoa não seja válida, mas, muitas coisas podem não ser colocadas. Assim, eu faço sugestões sobre 
as possibilidades de estudos de campo. Entrevistar sem conhecer a pessoa, pode levar a interpretações equivocadas 
da narrativa, mesmo porque, a narrativa tem seu potencial por poder ser analisada e confrontada com outras 
narrativas, com dados oficiais e as próprias marcas da paisagem que deixam ou não rastros do que está sendo 
revelado. Como formação para o pesquisador, é muito mais rico porque você convive com a pessoa, percebem seus 
hábitos cotidianos, suas formas de produzir e interpretar a paisagem, e depois dessa leitura conhece sua história de 
vida. Muito mais complexo, porque a cada parte da narrativa da pessoa, você confronta com a memória de sua 
experiência com ela, com o lugar e com a comunidade. 
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Fluxos de saberes: A universidade na periferia e a periferia na universidade 

“Permanecia sempre presente, mesmo quando eram melhores as intenções, uma 

persistente divisão entre sujeitos da pesquisa e objetos de pesquisa. Entre quem 

pesquisa e quem é pesquisado; entre quem gera conhecimento e quem dá ao 

outro mais conhecimento, ao outorgar a ele o saber de si mesmo (como vida e 

representação tradicional da vida) para ser transformado em conhecimento 

científico sobre o outro”. (BRANDÃO, STRECK 2006:12). 

O entendimento de paisagem adotado nesta pesquisa pretende contribuir com a superação das 

fronteiras enraizadas entre o saber acadêmico e o popular. Para isso não podemos nos enganar 

dizendo que não exista diferença entre os saberes, esta existem e são muitas. A questão 

fundamental é tratá-las como diferenças e não desigualdades, o que permite que aprendamos 

juntos uns com os outros.  

Adotar deste modo essas perspectivas nesta pesquisa significa questionar a produção do saber 

sobre estas paisagens periféricas, o quanto os estudos feitos sobre estas paisagens legitimam 

processos de dominação e exclusão principalmente ao não reconhecer seus valores. Sendo esta 

uma face epistemológica do colonialismo que reduz a compreensão do mundo a compreensão 

ocidental do mundo. Nas periferias se reproduzindo como a compreensão das periferias a partir 

da visão do centro, subordinando aspectos relevantes de sua população a invisibilidade.  

É assim que o morador da favela é visto como o “selvagem” 
16

 o ser inferior e violento, quando 

não o coitado indefeso. As periferias assim, são reduzidas as faltas
17

, que no olhar de fora são 

mais amplas do que apresenta a realidade. É verdade que existem espaços precários em 

infraestrutura e equipamentos, construções em situação de risco, violência, máfias, conflitos, mas 

isso não é o que a explica. O que a explica é convergência dessas faltas às riquezas próprias 

                                                             
16 De acordo com Souza Santos (2005:28), a invenção do então “selvagem”é um dos acontecimentos mais importantes 
do século XVIII e XIX. Este entendido como ser inferior, sendo essa classificação uma comparação a idéia de progresso 
cientifico e tecnológico que seria a supremacia do desenvolvimento.  
17 Como a África no pensamento de Hegel (1995:193) apud Souza Santos (2005:28) em que o continente é 
apresentado como uma região que “não é parte do mundo; não tem movimento ou desenvolvimento que se possa 
apresentar. 



234 

criadas e recriadas, as lutas sociais, o seu modo de fazer cultura, sua sociabilidade específica à 

solidariedade que não é forçada.  

Assim, para aprendermos sobre a periferia é preciso partir da periferia, sendo o primeiro passo 

ouvir suas vozes. O que se propõe é pensar a transformação destas paisagens a partir da 

compreensão de sua complexidade, para não produzirmos formas violentas de produção dos 

espaços tão grandes quanto os processos de exclusão que levaram parte desta população a 

ocupar esses espaços. O que se discute não é só a falta de conhecimentos sobre essas paisagens, 

mas a forma de produção destes conhecimentos. A compreensão do cotidiano destes espaços e 

de sua produção é mais complexa que a compreensão acadêmica do fenômeno da periferização, 

reproduzindo por vezes outras formas de exclusão, a partir da desvalorização. Processo típico da 

racionalidade acadêmica determinante que se reduz a compreender a parte somente pelo todo. 

Souza (2007:25), fala desta racionalidade como uma forma indolente de razão e que leva ao 

desperdício da experiência, ao não ver a riqueza inesgotável do mundo. Assim experiências muito 

locais por vezes não são legitimadas pelas ciências sociais hegemônicas, são hostilizadas, ficando 

invisíveis.  

O autor propõe nesse sentido um questionamento no qual o pesquisador deve inquirir “se nessas 

realidades não há coisas que estão fora destas totalidades: o que há na mulher que não depende 

da relação com o homem; o que há no sul que não depende do norte; o que há no escravo que 

não depende da relação com o amo.” (SOUZA, 2007:28).  

Assim, existem muitas realidades dentro de uma realidade, muitas paisagens dentro de uma 

paisagem, muitas formas de cultura que não só a erudita, muitos jeitos de se produzir e desenhar 

a cidade que não só a da cidade formal.  

Reconhecer essa pluralidade passa pelo entendimento de que existe outros saberes além do 

científico que tem validade; que a referência do desenvolvimento destas paisagens periféricas não 

pode ser medida pelo modelo dos bairros consolidados da cidade o que os leva sempre a 

desqualificação já que são diferentes; e principalmente que o conhecimento de suas 
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particularidades que emergem do seu cotidiano mesmo em meio a fenômenos estruturais é 

fundamental
18

. 

  

                                                             
18 Uma dificuldade que resulta do pouco conhecimento desse tipo de estrutura urbana, pelos arquitetos, que passam 
a estudar e depois a atuar em favelas somente na segunda metade do século passado, quando começam a registrar 
trabalhos de grande repercussão, principalmente através da avaliação das políticas existentes (TANAKA, 1993:66). 
Muitos entendiam que a resolução desse problema habitacional deveria ser resolvido pelos profissionais do Serviço 
Social (TANAKA, 1993). Além disso, o poder público, por muito tempo, fez intervenções nesses espaços, tendo como 
objetivo sua erradicação, não sua urbanização. Para TASCHNER (1993), apud TANAKA(1993), a favela era entendida 
como uma doença da cidade. 
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Aspectos gerais da urbanização da cidade de São Paulo que influenciaram o início de 

ocupação do distrito 

 

A história da urbanização da cidade de São Paulo impressiona por suas rápidas transformações. Até meados do séc. XIX, 

a cidade estava pouco expandida e não apresentava segregações sócioespaciais em sua estrutura urbana
1
. A partir de 

1870, dá-se início ao crescimento explosivo da cidade, interferindo na sua estrutura territorial (VILLAÇA, 2001). As 

ocupações, que até então concentravam-se na colina entre os vales dos córregos Anhangabaú e Tamanduateí, passam a 

ocupar as chácaras da vizinhança, que começam a ser loteadas (LANGENBUCH, 1971). 

 

 

 

 

Fonte: SANTOS, L. 1992  

Alguns fatores explicam esse crescimento, como: a expansão cafeeira, a industrialização e a especulação imobiliária 

(SANTOS, L. 1992). A expansão cafeeira no chamado Oeste Paulista, fortalece-se com a implantação de ferrovias para o 

escoamento da produção. Em 1868, é implantada a ferrovia The S. Paulo Railway,  ligando Santos a Jundiaí,  para onde 

convergiam toda a produção do café que era trazida de outras regiões, pelas ferrovias : Cia Viação Paulista (ligando 

Sorocaba a São Paulo, criada em 1872) ,  Cia Mogiana (responsável por escoar a produção do café do eixo nordeste do 

Estado, criada em 1872), ferrovia Araraquara (responsável por escoar o café produzido  na porção central e norte do 

Estado, criada em 1901) (SANTOS, L. 1992).  

A implantação da The S. Paulo Railway teve grande impacto na cidade, já que acentuava a barreira representada pelo rio 

Tamanduateí  e sua respectiva várzea. Na época, a cidade tinha como possibilidade de expansão, três vetores: 1- a zona 

Leste, que tinha obstáculos como o rio Tamanduateí e a ferrovia; 2- a zona Oeste,  que tinha como obstáculo a 

transposição do vale do Anhangabaú, com uma dificuldade de superação menor , já que o córrego e sua respectiva 

várzea eram mais estreitos; 3-  a região de cumeeira desses dois rios, que não tinha nenhum obstáculo (VILLAÇA, 

2001:116); uma conformação espacial que influenciou a estrutura urbana da cidade, durante anos.  

Em decorrência da expansão do café, a burguesia cafeeira passa a se mudar para a cidade, o que explica também o 

aumento demográfico da mesma. Além disso, o incremento demográfico da cidade é reforçado com a chegada de 

imigrantes, para trabalhar nas fazendas de café.  De 1871 a 1886, há também um crescimento na receita do município, 

                                                         
1 De acordo com SANTOS, L. (1992), os diferentes grupos sociais da época, concentravam-se na mesma região, o então chamado “triângulo”, composto pelas ruas: Direita 
de Santo Antonio, Rua do Rosário e Rua Direita de São Bento. 

ANO TOTAL DE HABITANTES 

1872 23.253 

1886 44.033 

1890 64.934 

1893 192.409 

1900 239.820 
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em função da expansão cafeeira, foi de 300%, favorecendo a implantação de vários serviços públicos, como: iluminação, 

serviço telefônico, serviços de água e esgoto e bondes elétricos (Paul Singer,1968 apud SANTOS, L. 1992).    

No limiar do século XX, a industrialização  destaca-se, graças ao contingente de mão-de-obra e de infra-estrutura, 

colaborando para o processo de expansão da cidade. As indústrias foram implantadas junto às estradas de ferro, 

facilitando o recebimento de matéria-prima, bem como o escoamento da produção. Além disso, os terrenos eram planos 

e baratos, já que eram considerados impróprios para a ocupação residencial
2
. Desse modo, as ferrovias mostraram-se 

como grandes eixos da expansão urbana da cidade (RAMOS, 2001).  

De acordo com SANTOS L.(1992), um outro fator foi decisivo para a expansão da cidade, bem como por sua segregação 

urbana foi a intensificação da especulação imobiliária. 

 “(...) um processo que repousava em grande parte na certeza de que os terrenos tinham sua valorização 

assegurada, em função do crescimento urbano. A especulação imobiliária, por sua vez, provocava a aquisição de 

lotes, visando apenas fins lucrativos, os quais,conseqüentemente, permanecem desocupados”.     (LANGENBUCH, 

1971 apud RAMOS, 2001:41). 

A especulação tornou-se um tipo de “investimento” da burguesia paulistana desde 1875 com a falência da Casa Bancária 

Mauá, e o detrimento de outros tipos de investimentos (SANTOS, L. 1992). Porém, ao intensificar-se, no início do século 

XX, a especulação imobiliária, fortalece o crescimento difuso da cidade, a partir do surgimento de áreas urbanas isoladas.  

Essa segregação passa a ficar evidente ao instituir-se um “padrão periférico de crescimento”
3
, através da legislação 

urbanística do período, que estabelece diferentes territórios na cidade. A segregação espacial não se dava somente em 

duas situações-tipo, entre pobres e ricos; apresentam, também, situações intermediárias, principalmente no território 

pobre que ainda era  mais dividido, entre o território dos negros e o território dos operários imigrantes (ROLNIK:2003).  

“As vastas planícies eram predominantemente brancas, estrangeiras; nos bairros exclusivos do setor sudoeste, 

habitavam brancos, ricos e brasileiros. Nas bordas e atrás desse setor branco rico, um novo território negro de 

São Paulo se formava, no começo do século XX, tirando vantagem da proximidade com as casas luxuosas, que 

por um certo período, foi um dos maiores mercados de trabalho para os negros”  ROLNIK (2003:74). 

Os negros moradores de núcleos da região central são os primeiros a serem expulsos, devido à abundância de mão-de-

obra branca imigrante. Sendo considerados inadequados para o trabalho livre, perdem as poucas oportunidades de 

trabalho para a grande massa imigrante (ROLNIK,2003)
4
.  

                                                         
2 Mesmo sendo imprópria para o uso residencial, nessas áreas são construídos inúmeros cortiços e vila operárias . O padrão de exploração do trabalho, nas indústrias, exigia 
que os trabalhadores morassem perto das fábricas pois isto facilitava a extensão da jornada de trabalho (14 a 16 horas) e o rebaixamento salarial. Para os anarquistas, as 
vilas eram verdadeiras prisões, nas quais os industriários controlavam os trabalhadores e impediam as greves.(SANTOS, L. 1992). 
3 Um movimento centrífugo que começa com o Código Sanitário de 1894, que “proibia terminantemente a construção de cortiços e permitia a construção de vilas operárias 
higiênicas, fora da aglomeração urbana” , bem como a Lei Municipal nº 498, de 1900, que “isentou de impostos municipais, os proprietários que construíssem vilas operárias 
de acordo com o padrão municipal e fora do perímetro urbano, delimitado por esta lei” (ROLNIK:47).  
4 No inicio do século XIX, a maior parte dos núcleos negros existentes na área central da cidade, abrigavam negras que serviam principalmente casas elegantes, e negros 
que encontravam, na ferrovia, trabalhos temporários. Com a grande imigração para a cidade, no mesmo período, os negros passam a ser substituídos pelos imigrantes, no 
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A partir de 1930, chegam a São Paulo muitos migrantes, momento em que a cidade passa a ter cerca de 1 milhão de 

habitantes (SANTOS, L. 1992). A população pobre passa a ocupar os bairros periféricos da cidade, em um movimento 

centrífugo;  processo fortalecido pela implantação de novos sistemas de transporte em São Paulo, o que torna possível 

aos moradores morarem na periferia.  

“A expansão dos ônibus reflete a opção pelo transporte rodoviário. Foi esta a opção feita pela prefeitura, a partir 

de 1938, com o prefeito Prestes Maia (1938-1945). O Plano de Avenidas propunha a abertura e o alargamento 

de uma série de avenidas e radiais que partiam do centro em direção aos bairros, procurando, pois, criar uma 

cidade baseada no transporte rodoviário. Por isso, houve a desapropriação de inúmeras construções; 

demolições, renovando e ampliando a zona comercial, incentivando a verticalização. A conseqüência é uma 

acentuada elevação dos preços dos terrenos nas áreas da cidade atingidas por esta “cirurgia urbana”, 

incentivando a especulação imobiliária”(SANTOS, L. 1992) 

 Isso potencializou as ocupações  periféricas na cidade, como por exemplo na região norte do município,  em núcleos de 

caráter urbano, como Freguesia do Ó e Santana, que  serviam de apoio às propriedades agrícolas e pousos de tropas. 

Esses núcleos  tinham, até então, barreiras físicas
5
 que inibiam sua ocupação (representados pelo Rio Tietê e a sua 

respectiva várzea), além da distância entre essas regiões e o centro, e a dificuldade de transporte (SILVA,L., 2004).   

A expansão periférica intensifica-se com a criação de novas legislações urbanísticas excludentes (que garantiriam a 

valorização das áreas centrais, não favorecendo novas ocupações populares) (SILVA, L., 2004). A Lei do Inquilinato, de 

1942,  destaca-se entre essas legislações do período, na qual o governo congelou todos os aluguéis, interferindo no 

mercado de locação na cidade, que era a modalidade habitacional mais difundida na época, principalmente nos cortiços 

(SILVA, L., 2004).   

Desse modo, a área urbanizada amplia-se, principalmente sobre as periferias, áreas desprovidas de infra-estrutura. Áreas 

cada vez mais distantes passam a ser loteadas; um enorme perímetro começa a ser orientado pela especulação 

imobilária, e assim, pela lógica do capital 
6
.  

“(...) tal lógica faz parte de uma consciência empresarial bem estruturada, (que conduz) à ação dos promotores 

daquelas atividades sobre o espaço urbano e (orienta) a escolha de atividades e locais que deveriam tornar-se 

objeto de investimentos. Portanto, nem a ação desses empreendedores nem a configuração espacial da cidade 

(...) pode ser considerada aleatória ou causal.” (BRITO , 2000  apud RAMOS, 2001). 

A ocupação das áreas periféricas mostrou-se como resultado de uma articulação de interesses. A expansão dos 

loteamentos periféricos irregulares e a autoconstrução em parte funcionaram como uma “solução” para o Estado, 

                                                                                                                                                                                                      
trabalho livre, o que acelera, juntamente com as legislações urbanísticas excludentes da época, o processo de expulsão desses segmentos com menor poder aquisitivo das 
áreas centrais da cidade (ROLNIK, 2003). 
5 Essas barreiras físicas e de infra-estrutura, mesmo atenuadas  com a implantação da Ferrovia Tramway da Cantareira, em 1910,“que foi construída para viabilizar  a 
construção do sistema de captação de águas da vertente sul da Serra da Cantareira” (SILVA,L., 2004:62), ainda dificultava o adensamento da região.  
6 Esse movimento rumo à periferia foi chamado de horizontalidade. Um crescimento desenfreado sobre áreas distantes do centro, mesmo tendo nas regiões providas de infra-
estrutura grandes espaços vazios, à espera de valorização (PETRONE, 1958 apud RAMOS, 2001). 
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atendendo à demanda por habitação popular. Um Estado contraditório, que encobria suas reais motivações: a  

“destruição da política de aluguéis e o estímulo à aquisição da casa própria” 
7
 (CARVALHO , 2002:81).  

Os loteamentos periféricos tornaram-se fonte de renda para a iniciativa privada. Ao lotearem áreas rurais, esta estrutura 

especulativa gerou muito lucro, já que os loteadores podiam vender os lotes a preços muito baixos, porém, sem qualquer 

infra-estrutura. Por um lado, o próprio governo sabia que não poderia, a curto e a médio prazo, servir esses loteamentos 

de equipamentos e infra-estrutura urbana. Por outro lado essa expansão mostrava-se “necessária”, isto porque atenuava 

o déficit habitacional do período pós-segunda guerra. E com frases como: “podem construir suas casas sem planta que a 

Prefeitura fecha os olhos”, o governador Ademar de Barros, em 1947, ilustra em parte esse processo. (SANTOS, L. 1992). 

O Estado estava “conivente” em relação à proliferação de loteamentos irregulares. As primeiras legislações para  

regulamentar essas ocupações não previam sanções contra os loteadores que as transgrediam (SACHS, 1999). Somente 

em 1967, um novo Decreto Lei foi criado, prevendo penas de prisão contra os loteadores culpados. Tal fato não interferiu 

no inchaço da periferia da cidade, que, no período entre a década de 40 e 50, passou a abrigar  cerca de 100.000 

famílias
8
. 

Ocupação do distrito de Brasilândia 1940 - 1970 

Na atual região do distrito de Brasilândia (zona norte do município), o processo de expansão urbana se dá como em toda 

a região periférica da cidade. Essa área, até então constituída por sítios, também passa a ser loteada. O primeiro sítio 

loteado era pertencente a Basílio Simões, e foi comprado pela empresa “Brasilândia de Terrenos e Construções” em 1947, 

dando início ao então chamado Loteamento Brasilândia.  

O incremento populacional do distrito também foi sendo alimentado por levas de imigrantes, vindos principalmente do 

Japão e da Itália. Os depoimentos do Sr. Dante Coiro, morador do distrito e natural do sul da Itália, e da Sra. Lídia 

Yamasaki, que nasce na região logo após seus   pais chegarem do Japão, ilustram a chegada desses imigrantes ao 

distrito.   

Dante Coiro  

“Vamos para a América, não dizíamos para o Brasil.  Lá, no tempo da guerra, foi uma destruição, não tinha como 

viver, meus pais não tinham condição de me dar vida. Então eu vim pra cá , esse país abençoado me acolheu e 

me deu tudo aquilo que eu necessitava. Vim para Brasilândia, depois de três dias, eu fui fazer uma caminhada 

pra ver como é que é . Quando eu saí, fiz como era de costume lá na Itália, quando a gente ia para a montanha. 

                                                         
7 Mesmo quando se passa a produzir habitações populares, estas são usadas como objeto de controle social. Isto se dá principalmente com a criação do BNH ( Banco 
Nacional de Habitação),  em 1964. “O Estado vê na habitação popular um meio que atende à demanda de moradia e, ao mesmo tempo, um meio de amenizar o conflito entre 
as forças produtivas e as relações de produção. Aliás, isso foi bem expresso pelo slogan amplamente divulgado nos primeiros tempos do movimento de  64 – Um proprietário 
a mais, um revolucionário a menos.” (PERUZZO, 1982 apud GOUVÊA, 1995) 
8 O crescimento da periferia com esses investimentos, no período, foi de 364%, um crescimento bem maior do que o das áreas centrais da cidade, que foi de 171%. As 
regiões da Zona Norte, como a de Nossa Sra. do Ó, neste período, apresentaram até 550% de crescimento (GTA, 2003). 
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A cada esquina que chegava, quebrava uma parte do mato, uns galho de mamona, porque, como é que eu iria 

saber voltar depois?”  

Lídia Yamasaki 

“Meu pai, quando veio do Japão com meu avô, chegaram no porto de Santos e foram mandados para uma 

fazenda, em Sorocaba. Lá, eles ficaram um bom tempo, depois eles mudaram para a Pedra Grande, aqui perto. 

Mas depois começou o tempo da guerra, e o dono do sítio em que meu pai trabalhava, expulsou meu pai, por 

ser japonês. Então  meu pai veio morar aqui na Brasilândia.”
9
 

A esses imigrantes, acrescentam-se os migrantes, vindos da região nordeste do país, que chegavam em busca de 

oportunidades de emprego, na cidade de São Paulo, e que encontravam, também nessa região, a oportunidade de ter a 

casa própria. O loteamento Brasilândia se destacava entre os loteamentos da região, já que o pagamento dos lotes podia 

ser  parcelado em até 12 vezes, além dos compradores também receberem tijolos e telhas, para dar início à construção 

(PIRES, 2002).  

Essa região recebeu também muitas comunidades negras, inclusive chegou a ser conhecida como “Pequena África”
10

. 

Característica resultante da grande migração dos núcleos centrais negros para os semi-rurais, como o de Nossa Senhora 

do Ó e, posteriormente, o núcleo Catimbó de Vila Brasilândia
11

. A trajetória de Dona Geralda Luiza Galdino, de 83 anos, 

retrata parte da história do negro na região: 

“Natural de Araraquara, 3 filhos, 13 netos e 17 bisnetos, chegou à Brasilândia em 1938. Part icipou de muitas 

festas dedicadas a São Gonçalo. Durante muitos anos, foi da ala das baianas da Rosas de Ouro. Morava no 

Catimbó, que era uma vila de casas habitadas por negros, esquina com a Cava Funda. Relata que eram poucos 

os moradores; não havia água, luz ou gás; a água vinha da mina e na cabeça; a luz era à lamparina e o fogão era 

a carvão.”Documentada e narrada  por SANTIAGO(2006), DSS Produções.  

No cotidiano dessa diversa população, constituída por imigrantes, negros e migrantes, o futebol, bem como o cinema e o 

samba, eram as principais diversões e retratavam as diferenças culturais da região. O futebol tinha como característica a 

rivalidade dos times. Um deles era o Glorioso Futebol Clube (onde só jogavam negros), e o outro, o   Guarani Futebol 

Clube (de maioria branca) (PIRES, 2002). As rodas de samba (influência da comunidade negra) animavam as partidas de 

futebol, e com o tempo  e  a aceitação do público,  transformou-se na Escola de Samba de Vila Brasilândia, que mais 

tarde,  tornou-se a Rosas de Ouro. O cinema, por sua vez foi trazido pela comunidade japonesa, era de madeira e 

chamava-se “Cine Brasilândia”.  

                                                         
9 Os trechos dos depoimentos foram transcritos  e revisados, e são originais do Documentário Brasilândia e Suas Histórias DSS Produções 2006, do qual fiz parte enquanto 
pesquisadora. 
10 Informação relatada ao documentarista Daniel Santiago em conversa pessoal com a historiadora Maria Lucia Montes em 2006. Segundo ROLNIK(2003), a população 
negra de origem africana 1890 na cidade representava 16 % do total de habitantes, e na então vila da zona norte junto a Nossa Senhora do Ó já representava 40% da 
população local .  
11 Em núcleos centrais ou semi-rurais a população negra fortalecia sua cultura através de festas nas quais se praticavam o jongo ou o samba de roda, em casas de mulheres 
negras matriarcas que eram chamadas de tias. Nesses espaços eram celebrados rituais religiosos, rodas de samba e de macumba (ROLNIK, 2003). 
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Nesse período, a então Vila Brasilândia, não atraía só novos  moradores (devido à  facilidade de compra de lotes baratos 

na região), mas também pessoas que buscam, junto à Pedreira Vega Sopave (localizada no distrito e hoje desativada), 

oportunidades de emprego. Essa pedreira passou a fortalecer  as ocupações da região, já que fornecia moradia aos seus 

empregados (PIRES, 2002).  

Em 1949, com a expansão dos loteamentos, é inaugurada a primeira linha de ônibus da Vila Brasilândia. Até então, o 

transporte coletivo era feito clandestinamente, por caminhões e carroças (PIRES, 2002).  

Nesse processo de adensamento, alguns loteamentos populares foram implantados, junto às principais avenidas, antigas 

estradas de cumeeira, porém a maioria foi implantado sem planejamento de maneira pulverizada, o que resultou, 

posteriormente,  em uma segmentação do tecido e na desarticulação do sistema viário (HERLING, 2002). Nesse período, 

surgem também as primeiras favelas da região, 35 no total e que passam a compor essa paisagem a partir da década de 

60.  

Ocupação do Distrito de Brasilândia de 1970 – 1990 

 Aspectos Gerais do Período 

 

Como vimos, nas primeiras décadas do século XX, a cidade é marcada pelo padrão periférico de expansão urbana, no 

qual se evidencia a segregação espacial. Essa forma de produção do espaço, a partir da década de 1970 passa sofrer 

influências de novas legislações urbanas, que tinham por objetivo regulamentar os loteamentos irregulares em toda a 

cidade (SANTOS, L. 1992).  

A legislação municipal que marca o período é a lei nº 7.805, de 1 de novembro de 1972, por impor normas muito caras 

para os novos loteamentos, além de introduzir um rigoroso zoneamento. Essa lei foi muito criticada pelos loteadores, 

pois declaravam que, em uma cidade de maioria pobre, a única solução para a  população, consistia em baixar o custo 

de acesso à propriedade privada. Uma outra lei municipal dissociada da realidade da população, criada no período, foi a 

lei n.º 6.766, de 19 de dezembro de 1979,  que regulamentava os loteamentos sob os aspectos civis, penais, 

administrativos e urbanísticos. Porém, não reprimia a prática dos loteamentos clandestinos, acabando por estimular a sua 

expansão, devido ao número de exigências urbanísticas e administrativas (SACHS, 1999).   

Com isso, poucos loteamentos conseguiram  autorização para a abertura
12

, o que não reduziu o número de loteamentos 

irregulares, que já somavam 3.567, em toda a cidade.  Para mudar essa  situação, o poder público passa a eliminar as 

medidas drásticas da legislação, criando, em 1981, um departamento encarregado dos problemas fundiários da cidade, 

chamado  SERLA - Supervisão Especial de Regularização de Loteamentos.  No mesmo ano, a lei n.º 9.413 é criada, sob a 

administração de Reinaldo de Barros, que reduz as exigências urbanísticas dos loteamentos, principalmente devido à 

                                                         
12 De acordo com SACHS (1999), de 1972 a 1979 foi autorizada a abertura de apenas sete loteamentos regulares, devido à dificuldade de adequação à legislação. 
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pressão dos movimentos das populações de loteamentos periféricos. Uma redução que desencadeou  outro processo: o 

de  regularização em massa de loteamentos irregulares. Porém, agora,  com poucas exigências, os loteadores não 

concluíam as obras de infra-estrutura, passando essas execuções para o Estado, permitindo, segundo SACHS(1999), que 

incorporadores, construtores e especuladores imobiliários tivessem acesso a uma estrutura altamente lucrativa.  

A redução do poder aquisitivo da população, no período, fortalece uma outra forma de ocupação, a de favelas. As 

favelas já existiam no período anterior, porém em números bem menores. Até 1965, o município de São Paulo tinha 

cerca de 222 favelas, localizadas, principalmente em áreas públicas das regiões consolidadas da cidade. Porém, a partir 

da década de 70, estas vão se pulverizar pela cidade, principalmente em áreas de importância ambiental.  

“No tocante ao processo de expansão urbana, até os anos sessenta, encontrava-se contido nos limites físicos e 

geomorfológicos da bacia sedimentar de São Paulo. A partir dessa data, a ocupação passou a ocorrer com mais 

freqüência sobre solos de maior declividade e altamente vulneráveis à erosão, localizados nas encostas 

limítrofes.” (MARCONDES, 1999:119) 

Esse processo foi reforçado na década de 80 , que é marcada por  grandes alterações econômicas, tendo um significativo 

aumento no número de favelas, cerca de 430, com uma população total de 354.266 habitantes (IBGE, censo demográfico 

de 1980, apud MARCONDES, 1999).  

Nessa década, houve também uma redução do movimento migratório para São Paulo. Além disso, muitos migrantes 

retornaram ao seu estado de origem, isso devido à incapacidade do mercado de trabalho paulista, em absorver essa 

mão-de-obra (JANUZZI, 2000). Isto porque, as condições de trabalho para migrantes não eram as mesmas, processo que 

iria perdurar na década seguinte (1990), quando o mercado de trabalho paulista volta-se para o setor de serviços, 

exigindo uma qualificação profissional que essa população não tinha, principalmente por virem de zonas rurais (JANUZZI, 

2000). 

“(...)a maioria dos membros das classes mais baixas provém de cidades menores ou da roça ou fazendas, 

enquanto os das classes mais altas, provém de cidades maiores, ou seja, quanto mais baixa a classe social do 

migrante, mais rural a sua origem”. BERLINCK(1980:7) 

A dificuldade do migrante em se inserir no mercado de trabalho paulista, juntamente com as políticas públicas 

habitacionais dessa década, consideradas ineficazes,  foram processos paralelos que estimularam a produção do espaço 

periférico e seu adensamento.  

Novas ocupações no distrito  

O adensamento das regiões periféricas acontece principalmente em áreas de baixo valor de mercado e inadequadas para 

habitação, como a pré Serra da Cantareira, no distrito de Brasilândia. Região não mais protegida desde a década de 60,  
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quando a Serra perde sua função de elemento de infra-estrutura
13

 para a cidade, enquanto elemento produtor de água 

potável (HERLING, 2002). Uma mudança  que transforma essa região principalmente na década de 70, em uma terra sem 

lei. A partir desse momento, são sucessivos os processos de  substituição de áreas rurais por loteamentos irregulares e 

clandestinos, consolidando o padrão de ocupação periférica precária, existente até hoje na região (SILVA, L., 2004).  

Esse período também é marcado pelas constantes mobilizações da população, por melhorias públicas. Um processo de 

organização local  iniciado na década de 70, resultado dos processos associados de  crescimento demográfico da região 

e de abandono do poder público.  

“ (...) a partir da década de 70, em plena ditadura militar, começam a proliferar diversos movimentos de 

reivindicações, na região. Eram grupos heterogêneos, oriundos da Igreja, da Frente Nacional do Trabalho, do 

Movimento Estudantil, que envolvia também professores, militantes políticos,  líderes de movimentos, padre, 

irmãs e agentes da Pastoral , que iniciam uma luta de resistência e enfrentamento aos grupos de direita, que 

comandavam a região. Foi uma época muito importante no processo de formação política da Brasilândia.” 

(JORNAL CANTAREIRA, Fev 2004:05).  

Na década de 70, o Movimento Jovem da região usava diferentes estratégias de comunicação, para convocar a 

população para as reuniões, sem chamar a atenção dos militares. Uma dessas estratégias foi a construção de uma cobra 

de 30 metros, e que precisava de 25 a 30 pessoas para carregá-la. Essa cobra, chamada de salamandra, quando saía às 

ruas, era o aviso, aos moradores, de que estava na hora de partirem para a luta (JORNAL DA CANTAREIRA, Dez, 

2003:05). 

A igreja, por meio das pastorais, teve um importante papel nesse período, na formação de lideranças locais. Sempre 

presente nas lutas do povo, formava grupos de fé e política. Muitos nomes são lembrados pela comunidade, como Frei 

Esperandio, Padre Chico, Padre Ivo, Padre Alberto, Padre Patrício, entre outros (JORNAL CANTAREIRA, Jul, 2005:05). 

A igreja supria necessidades imediatas, como escola infantil e atendimento preventivo à saúde, realizado no Jardim 

Carombé, em parceria com médicos e psicólogos da USP. Na região não existiam postos de saúde ou mesmo hospitais. 

“Em 1980, os movimentos conquistam o Pronto Socorro 21 de Junho, o hospital Maternidade Vila Nova 

Cachoeirinha”(JORNAL DA CANTAREIRA, Ago, 2003:05).  

O Pronto Socorro 21 de Junho, recebe este nome porque essa data foi muito significativa para as lutas sociais na região. 

Um caso muito lembrado pelos moradores:  

“Em 21 de junho de 1980, lideranças dos bairros da Brasilândia saíram em destino à Administração Regional da 

Freguesia do Ó, para reivindicar, do poder público, soluções para os problemas dos bairros. A resposta do então 

governados Paulo Maluf foi fulminante. A população foi atacada pela tropa de choque e pelos seguranças do 

governador, que transformou o largo do Clipper numa praça de guerra. Na pancadaria, muitos moradores foram 

                                                         
13 A pré-Serra da Cantareira, no distrito de Brasilândia, compõe a chamada “Zona de Fronteira”, uma faixa de transição entre a área urbana e a Serra da Cantareira.  

Fonte: Organização e Análise da ocupação Cecília Machado 2005 
Mapeamento das Favelas GTA 2003 
Foto Aérea: BASE  2000, sem escala 
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feridos” (JORNAL CANTAREIRA, Jul 2003:05). 

A população consegue, após a pancadaria, conquistar em parte, algumas das suas reivindicações, como por exemplo 

saneamento básico, uma das mais antigas lutas e que teve início nos anos 60.  

A década de 80, é marcada por ações do poder público no distrito, principalmente com a implantação de conjuntos 

habitacionais (MANENTE, 2001:87).  Porém, essa presença do poder público,  mostrou-se por vezes negativa, já que 

muitas dessas obras foram implantadas parcialmente. Um exemplo é o Conjunto Habitacional – Promorar Estrada da 

Parada, feito pela COHAB, na década de 80. A tipologia escolhida era de casas embrião, com 22,85m², em lotes de 

75,00m². Estas seriam construídas em duas glebas, adquiridas na década de 80, pela Empresa Municipal de Urbanização 

de São Paulo, e abrigariam moradores removidos da favela localizada às margens do córrego Cabuçu de Baixo. Sem o 

acompanhamento do poder público, essas glebas  foram ocupadas por novos assentamentos irregulares. Concentrando-

se atualmente nesta região oito favelas, com cerca de 1500 domicílios e 8000 moradores
14

.  

Nesta década, a mobilização da população que marcou a década anterior, é enfraquecida. O entusiasmo da militância, na 

luta política, começa a perder força. Isto porque, algumas lideranças  são obrigadas a afastarem-se das lutas ou mesmo 

mudam para outras regiões da cidade. Euribia Horácio Neto, de 61 anos, moradora do Jardim Damasceno, em entrevista 

para o Jornal Cantareira, em setembro de 2003, fala dessa mudança.  

“Tenho Saudade dos bons tempos em que o povo ia para a rua, brigar pelos seus direitos. Até fui parteira, pois o 

hospital mais próximo era a Santa Casa. Até hoje, nós, os pobres com pouco estudo, não entendemos bem as 

armações políticas, mas pelo menos a gente tinha coragem, garra e muita fibra”. 

Ocupação do Distrito de Brasilândia a partir de 199015 

Aspectos Gerais do Período 

 

“O decênio de 90 apresenta-se, em muitos aspectos, ainda mais tenebroso: desemprego de 16% na 

RMSP, queda do rendimento médio real de 35%, entre 1989 e 1997, enquanto, no mesmo período, 

aumenta em 20% o número de empregados com jornada de trabalho acima da legal e a taxa de 

ocupação declina 25%: desrespeito, sentimento de derrota, medo ...” (KOWARICK, 2000:45). 

                                                         
14 Para se chegar a essa informação, foram cruzadas informações fundiárias levantadas em MANENTE (2001), com levantamentos aerofotogramétricos do ano de 2000, com 
o mapeamento das favelas da região e população estimada, encontrados em GTA(2003) .  
15 O terceiro período de ocupação a partir da década de 1990 pode ser dividido: período de 1990-2000 e 2000 a 2011. O primeiro período é marcado pelo avanço das 
ocupações junto ao limite do Parque Estadual da Cantareira, e por grandes áreas desmatadas. O número de novas favelas diminui passa a ser 16, porém há um aumento nos 
novos loteamentos irregulares, 20 no total. O quarto período (2000 a 2011) começa de forma diferente. As ocupações acontecem de modo mais lento até 2005. A causa 
apontada por moradores foi a dificuldade de acesso a novas áreas, devido à presença do tráfico de drogas, que neste período “contribuiu” com a redução do avanço da 
mancha urbana na região.  Porém, a partir de 2005, os poderes locais são alterados  e, com a implantação de obras públicas na região, novos interesses passaram a incidir 
sobre a produção da paisagem local. Neste período, surgem três novas favelas na pré-Serra da Cantareira, e um loteamento irregular, promovendo um grande e rápido  
desmatamento. 
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Na década de 90,  intensificam-se as ocupações em áreas de interesse ambiental, em regiões periféricas do município, ao 

mesmo tempo, há um aumento de pessoas encortiçadas, sendo este de 76,4% em relação à década de 80 (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 20 de outubro de 1991 apud SANTOS, L. 1992).  

Esse retorno de parte da população pobre para cortiços na região central de São Paulo, ocorre, principalmente, nos 

bairros da Aclimação, Barra Funda, Belenzinho, Bom Retiro, Brás, Cambuci, Jardim América, Jardim Paulista, Moóca, Pari, 

Perdizes, Pinheiros e Vila Mariana. Com o desemprego e os baixos salários, os trabalhadores têm dificuldades em adquirir 

lotes nas regiões periféricas (mesmo sendo irregulares),  dificuldade essa, fortalecida pelo alto custo do transporte 

(SANTOS, L.1992).  

Isto não significa uma redução na expansão horizontal da cidade. Somente na década de 90, o município amplia sua área 

em mais de 30%, principalmente na periferia (ATLAS AMBIENTAL, 2002). Segundo MARCONDES (1999), só no ano de 

1991 foram ocupados irregularmente 11 milhões de metros quadrados nessas regiões. 

A rápida ocupação periférica resultou na perda de parte dos remanescentes florestais da cidade que, no início dessa 

década, já significavam apenas 10% da superfície territorial metropolitana recoberta por matas. Nesse período também, 

intensificou-se a ocupação por favelas de  áreas públicas remanescentes, destinadas a novos equipamentos públicos e 

implantação de áreas verdes (MARCONDES, 1999).  

Ocupações na pré-Serra e na Serra da Cantareira a partir de 1990 

A partir da década de 1990 o distrito é marcado pelo surgimento de loteamentos clandestinos sobre a pré-Serra e na 

Serra da Cantareira. Tal processo é resultado de ocupações organizadas de terras, que criam um novo padrão de 

ocupação para a região
16

, representando uma ameaça efetiva à faixa de proteção da unidade de conservação, já que as 

ocupações resultam na supressão dessa vegetação. 

O poder público reforça essa degradação com ações contraditórias, implantando equipamentos em áreas de importância 

ambiental. De maneira imediatista, “soluciona” a falta de áreas livres para a implantação dos equipamentos, ocupando a 

própria Serra da Cantareira.   

Na década anterior, o poder público já havia implantado equipamentos sociais, como escolas e um posto de saúde, às 

margens do córrego Bananal. Porém, o maior impacto ambiental desse tipo de ação, ocorreu em 2004, com a 

implantação do CEU PAZ - Centro de Educação Unificado, em loteamento (em processo de regularização) localizado na 

Serra da Cantareira, o Jardim Paraná.  

                                                         
16 Até então, na Serra da Cantareira, no trecho pertencente ao distrito de Brasilândia, havia apenas um loteamento irregular, chamado Jardim Damasceno.  
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De um lado, as diversas reivindicações da população local por escolas e creches, e de outro, o poder público com a 

“dificuldade” de encontrar grandes áreas para a implantação dessa grande obra, e precisando atender a uma de suas 

“promessas” de campanha
17

.  

Assim, um antigo campo de futebol, denominado campo da PAZ, localizado na Serra da Cantareira, deu lugar  ao CEU. O 

equipamento ajudou a atender à demanda por creche e escola, na região, além de proporcionar outras atividades 

socioeducativas para a população. Porém, estimulou as ocupações sobre a Serra da Cantareira, o que contraria diversas 

diretrizes apresentadas pelos planos: Plano Diretor Estratégico, Plano Diretor Regional e Plano de Ação Habitacional e 

Urbana da região. Assim, o Estado, com seu discurso controlador e práticas permissivas, mesmo com um aparato legal
18

 

que visa a recuperação e a preservação ambiental, reforça a ocupação irregular dessas áreas de importância ambiental.  

 

                                                         
17  “(...)alguns grupos e lideranças mantêm a sua autonomia, inclusive, atuando de forma efetiva e independente da tutela do Estado e dos partidos políticos... porém é 
verdade que muitas entidades seguem o modelo assistencialista, sobrevivem de doações de políticos que  utilizam as mesmas, com finalidade eleitoral, onde constroem suas 
bases, ou melhor, verdadeiros currais eleitorais que inviabilizam a politização da população” (GTA, 2003:276) .  
18 Além desses planos, é possível referenciar outros instrumentos normativos, como o Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257 aprovado em 2001), e a nova Lei de Proteção e 
Recuperação dos Mananciais, a Lei de Preservação da Mata Atlântica (de 1993), a Lei de Crimes ambientais (de 1998), o Decreto 750/93, que proíbe o corte, a exploração e 
a supressão de vegetação de Mata Atlântica e a criação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo (instituídas pela UNESCO em 
2004).  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fonte: Análise espacial e temporal  - Cecília Machado (2005) 
Perfil topográfico, usado como base para a análise SILVA, M. A. (2002) 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
SEM ESCALA  
 
Fonte:  Mapa Base com  mapeamento das favelas do distrito GTA(2003) 
Levantamento de Campo sobre o processo de ocupação das favelas: GTA (2003) – Cecília (2003-2006) 
Organização e Mapeamento dos dados: Cecília Machado (2006) 
 



 
 
 

 

 

 

 

 
SEM ESCALA  
Fonte: Mapa Base com mapeamento dos Loteamentos Irregulares GTA(2003) 
Dados sobre processo de período de ocupação dos loteamentos irregulares:  PMSP RESOLO (2003)  
Organização e Mapeamento das informações: Cecilia Machado (2006) 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Fonte: Cecilia Machado 2011, sem escala. 
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Memória da Paisagem

Maria Bonfim é moradora do distrito desde 1972, mãe de nove filhos, trinta netos e cinco bisnetos. Mora na 
margem esquerda do Córrego Bananal e percebeu toda a mudança da paisagem nesse período:

“Vim de Goiás e fui morar no centro da cidade no Largo do Arouche. Na década de 1960 minha família 
mudou-se para a Brasilândia e o transporte era feita apenas por um ônibus, o 68 Itaberaba e também o 
Pau-de-Arara - uma caminhonete que eles colocavam bancos para a gente sentar. No fim da década de 
1960, eu vim morar na Brasilândia no Jardim Iracema. Do alto da Av. Itaberaba, dava para ver a Av. 
Pompéia, pra você ver que não tinha casa nenhuma. Eu pagava aluguel e era muito difícil. Então vim para 
o Jardim Vista Alegre, em novembro de 1972, porque aqui teria a chance de ter a casa própria. Não tinha, 
água, asfalto, e a condução era distante. O único ônibus que vinha para esta região era o chamado 
Paradão, e vinha só até metade da Av. Cantídio Sampaio. Naquela época, mesmo do lado do córrego a 
paisagem aqui era muito linda, era tudo mata. Deste córrego para cima até o Jardim Princesa eram 
aquelas relvas. Mas hoje, está diferente, é como tudo no mundo. Eu louvo a Deus pela vida dos meus 
filhos, principalmente porque eu trabalhava fora e eles ficavam sozinhos. E a outra coisa ruim é falta de 
espaço. As casas aumentaram muito, isso mudou muito a paisagem. Antes a gente tinha um ar 
gostoso.Tô aqui no meu cantinho, e estou bem aqui. Quando começo a sentir falta de alguma coisa, tento 
pensar rápido em outra coisa. A felicidade está dentro da gente, você pode morar no céu, mas se você não 
se sente feliz ali, não adianta. Você pode morar em um quartinho como eu já morei com minha família 
toda, mas se você se sente feliz, está tudo bem. Gosto muito daqui, não só do lugar em si, mas das minhas 
conquistas.”

Kelli Suzana da Silva, de 27 anos, moradora do Jardim Elisa Maria, um bairro que começou a ser ocupado na 
década de 80, apresenta uma outra percepção da paisagem. Ela chegou ao distrito para morar em casas embrião 
construídas em sistema de mutirão. 

“Viemos morar nas casas construídas pelo mutirão, nelas não tinha água e nem luz. Em compensação, os 
morros em volta eram verdes. Eu, quando criança, brincava entre as pedras que hoje sumiram no meio 
dos barracos. Lembro também, quando as árvores foram cortadas para dar lugar às casas, foi um 
momento de muita dor. Mas sei que as pessoas precisavam morar. Muitos jovens na minha idade 
sumiram do bairro, uns estão trabalhando, outros estão na cadeia ou morreram e muitos foram embora. 
Mas acredito que aqui tenha muito potencial, eu fui para Pirajuí, no interior de São Paulo, para um 
convento e fiquei lá dois anos e não agüentei, senti falta da minha comunidade. Parecia que, indo embora, 
as pessoas que eu incentivo a lutar poderiam ficar desanimadas. Hoje sei, esse é o meu lugar.” 

O Sr. Raul, f ala das transformações de forma triste e emocionada, e sem esperanças sobre o futuro. É morador do 
antigo Sítio Bananal, localizado ao lado do Piscinão do Bananal.

“O futuro eu não sei como vai ser, alguma coisa pode acontecer, mas não sei. Acho que como nas outras 
áreas da Serra, isso tudo vai estar ocupado daqui uns 10 anos. E aí, pessoas como eu, que estão 
acostumados com essa paisagem e com a mata, vão embora. Gosto demais daqui, mas é triste como está 
hoje e parece que vai ficar pior. Antes a Serra era protegida por vários guardas, os guardas mata e os 
guardas água, eram várias guaritas e ninguém sujava aqui. Depois foi tudo acabando.O futuro eu não sei 
como vai ser. A gente espera que alguma coisa aconteça, mas não sei. Por exemplo, ali, no lado do Jardim 
Paraná, o pessoal já invadiu tudo, e dizem que hoje estão pagando o terreno que invadiram. Olha, eu 
calculo que será o mesmo futuro para essa região. E aí pessoas como eu, que estão acostumadas com 
essa paisagem, vão embora. Que nem eu , sou tão acostumado aqui que vou para a cidade na casa das 
minhas filhas, eu tenho três filhas casadas, e eu vou para lá e não vejo a hora de ir embora. Não me 
acostumo com o barulho da cidade. Eu gosto demais daqui, quantos anos eu trabalho aqui. Tenho muitos 
amigos...nossa amigos da minha idade são muitos, os que trabalhei juntos, que fizemos bagunça juntos. 
Gosto, gosto mesmo. Mas olha, não sei não, daqui uns anos, como falo para você , quem viver verá. Daqui 
uns dez anos parece que vai ficar pior.” ”

Zilda Moura, de 53 anos, moradora da Vila Brasilândia há 41, viu o primeiro barraco ser construído da primeira 
favela do distrito, a favela Icaraí, e lembra como era bonita a vista de sua janela. 

“Eu tinha 12 anos quando cheguei, quando minha mãe comprou aqui, não tinha água, não tinha luz, aqui 
era um barraco. De lá pra cá evoluiu bastante, agora temos água, asfalto, luz. Aqui tinha muito mato, não 
tinha essa favela, só tinha um barraquinho que era da Dona Zefa, que antes de ter seu barraco morou aqui 
com minha família. Ela tinha muitos filhos, e minha mãe, com dó dela, foi até a prefeitura e pediu um 
pedaço de terra para ela morar. Eles deram a permissão e ela montou seu barraquinho. Hoje é a favela do 
Icaraí, a primeira favela da região. Depois da Zefa, outras pessoas foram chegando, todo mundo ia na 
prefeitura pedir permissão para morar. Depois de algum tempo, começaram a invadir.”

Waldir dos Santos, jornalista e morador do distrito de Brasilândia desde 1978, lembra do distrito como uma 
pequena “cidade do interior”. 

“Naquela época, nós que éramos crianças, ficávamos em casa. Aqui parecia uma cidadezinha do interior, 
com muita vegetação, não tinham favelas, essa é a grande diferença deste novo período. Antes tudo era 
comprado. A mudança foi rápida, as favelas apareceram do dia para a noite, eram pessoas de fora do 
distrito que chegavam. Nós que fazemos parte do bairro sentimos essa transformação, mas aceitamos. 
Quem ficou 30 anos fora e voltou, não reconhece essa paisagem, foram muitas as mudanças. Mas o que 
mais nos afeta são as ocupações no pé da Serra. Da minha casa vejo o CEU da Paz, à direita e o Jd. 
Damasceno, à esquerda, e com as novas ocupações, essas áreas que eram distantes, estão se tornando 
uma coisa só”. 

Acervo Cecilia Machado Angileli
Depoimentos colhidos em 2006
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Narrativa de vida do Sr. Laudelino da Conceição, morador do distrito há 52 
anos

Natural de Taquaritinga, vim para a Brasilândia com 16 anos. Vim morar aqui porque minha mãe de 
criação comprou um lote aqui. Nós pegávamos o ônibus Itaberaba, no largo da Pompéia, descíamos na Av. 
Itaberaba e vínhamos a pé para cá. A gente passou muitas alegrias e tristezas. As alegrias foi na minha 
mocidade, quando eu jogava futebol, tinha muitos colegas. Depois vieram as tristezas, logo com um ano de 
casado minha mãe de criação morreu, dona Margarida. Minha mãe verdadeira morreu quando eu tinha 
oito anos. Quando ela morreu, fui morar na Rua da Coroa, com uma madrinha minha, perto da 
Rodoviária do Tietê; fiquei ali até os meus 10 anos. Trabalhava para sobreviver, pegava enchia caçambas de 
barro, colocava no rolo e levava para o oleiro o barro todo amassado, para fazer tijolos.  Aí era só o oleiro 
bater o barro na forma e saíam os tijolos. Minha madrinha ficou doente e  fui morar com essa senhora que 
me criou, ela morava no Itaim Bibi. Fiquei com ela um tempo e ela me mandou de volta.  Então apareci um 
dia lá em sua casa e perguntei se tinha um lugar para mim ali e ela me disse que ali tinha pancada se 
servisse poderia vir. Fui morar com ela, ela tinha uma pensão e todos os dias, antes de ir para a escola, eu 
levantava e deixava tudo arrumado para ela. Ela fazia almoço e eu entregava as marmitas. Eu sempre 
passava perto daquela estátua do “empurra-empurra”, no Ibirapuera, quando ia vender seus pastéis e doces, 
todo domingo à tarde. Então meu tio apareceu, um dia, oferecendo um terreno para vender perto da 
Freguesia do Ó. Eu já conhecia o Largo do Clipper, aqui perto; com 14 anos, trabalhei em uma fábrica de 
brinquedos e vinha por aqui, entregar esses brinquedos. Como já conhecia aqui, falei para minha mãe para 
comprarmos o terreno. Minha mãe não queria, porque aqui só tinha mato, e eu disse para ela que um dia 
este terreno iria servir para nós. Seis meses depois, o proprietário da casa pediu a casa, no Itaim, então 
viemos para cá, em 1954. Pegamos os armários e os guarda-roupas, cobrimos com sapé e fizemos como se 
fosse uma cabana, para morarmos. Ao lado fomos fazendo uma casinha. Logo deu uma chuva e derrubou 
tudo. Erguemos novamente nosso abrigo, e graças a Deus, terminamos nossa casa. Moramos nessa casa por 
muito tempo.Depois construímos essa que estamos hoje, um pouco eu fazia e um pouco o pedreiro fazia. 
Estou aqui há 52 anos, mas não desmancho a primeira casa, hoje meu filho mora lá. Para vir para cá, pela 
Pompéia, passávamos pela Sorocabana, atravessávamos a linha e passávamos pela ponte de madeira. 
Subíamos o cemitério e chegávamos na Itaberaba. Era um mato danado, tinha mato dos dois lados, 
amassávamos muito  barro. Com o tempo, veio o asfalto, mas só tinha no miolo da rua. No morro da 
frente de minha casa tinha um criador de vacas, a gente comprava leite lá, e o resto era tudo mato ; aqui 
perto de casa tinha uma mata virgem que tinha até bicho. Onde é a Igreja Santo Antônio era só uma 
capelinha de beira de estrada. Naquelas árvores grandes, depois deste morro, era a Pedreira. Aqui tinham 
muitas olarias, algumas da Companhia Líder, dona do loteamento. Onde é hoje a escola, era um outro 
grupo escolar onde jogávamos bola. Eu trabalhava em Pinheiros, pegava um ônibus aqui, ia até a Pompéia, 
pegava o bonde, ia até a Praça do Correio. Aí saí de Pinheiros e fui trabalhar no Ipiranga, trabalhei lá por 
dois anos. Depois fiquei desempregado, foi muito difícil, quase perdemos esse terreno aqui porque eu ainda 
estava pagando ele. Voltei então a trabalhar, e não tinha como pagar a dívida para a empresa dona do 
loteamento, a Companhia Líder, então pedi para minha patroa um dinheiro adiantado e foi descontando 
do meu salário. Fui até a Companhia Líder e perguntei ao sr. Munhoz Bonilha quanto eu estava devendo e 
consegui pagar a dívida. Depois de algum tempo, a dona Olga, minha patroa me chamou e disse  você tem 
mais quatro meses para pagar o empréstimo que fiz a você, eu vou dar esse dinheiro de presente para você, de 
aniversário. Depois de algum tempo, este trabalho acabou e fiquei desempregado novamente. Ai fiquei por 
aqui, trabalhava de servente de pedreiro, cuidava das chácaras aqui onde hoje é a favela, tinham muitos 
japoneses aqui. Depois arrumei um serviço na CMTC, através de um colega meu. Minha mãe falou para 
mim: “menino, você é um espírito de porco, vai trabalhar na CMTC, você não vai ficar lá nem um mês”. E 
eu dizia a ela que precisava trabalhar para ajudá-la e fui, trabalhei lá por 30 anos e me aposentei lá. Eu não 
podia e não queria parar de trabalhar e continuei trabalhando, fazendo serviço de pedreiro. Minha casa 
parecia um orfanato, minha mãe criou muitas crianças, brancas e pretas. Cerca de  68 crianças da região. 
Ela era mãe de amparo, era muito boa. Eu casei e também tenho um filho de criação. Agora temos netos e 
bisnetos. A partir de 1960, começaram a aparecer as drogas, principalmente maconha. Em 1961, mataram 
um vizinho meu. Foi em um dia que eu saí atrasado de casa, sempre saía cedo, às 03:00h da manhã. Neste 
dia saiu um tiroteio aqui. Naquela época, tinha o esquadrão da morte e mataram o meu vizinho. Foi aí que 
começou a aparecer a droga, a violência. O Sr. Belmiro tinha uma vendinha aqui perto e a turma ruim 
também vinha. Quando eu chegava, eles me chamavam de conselheiro. Isto porque eu sempre  aconselhava 
eles a saírem dessa vida. Cada um vivia sua vida, mas jogávamos bola juntos. Sabe, na vida a gente não 
pode só gastar o dinheiro, a gente tem que pensar no futuro. Inclusive, disse um dia a um rapaz para 
comprar um terreninho aqui, mesmo que pareça longe, o longe torna-se perto quando é seu. Eu morava no 
Itaim e vim para cá, e hoje é perto da cidade, porque estou morando no que é meu. Se você não fizer uma casa, 
você pode ainda negociar o terreno, não sabemos o dia de amanhã. Eu trabalhei de fiscal de ônibus e, na 
época, tinham três meninas que sempre pediam carona no ônibus. Um dia, perguntei a elas o que iam fazer 
na cidade, e elas me disseram que os pais delas mandavam elas para o centro da cidade, para se prostituir, 
e ainda diziam “se  a gente não vai, eles batem na gente”. Aí saí de lá e vim trabalhar na Sorocabana. Um 
dia, uma moça me chamou eu não reconheci, era uma das meninas que pediam carona, ela me disse tinha 
se casado e que sempre falava para o marido do senhor que a aconselhou um dia. É assim a vida, sempre  
aconselhei as pessoa, inclusive um rapaz que estava na vida torta, e que vinha me pedir dinheiro, eu sempre 
falei para ele que este caminho não tinha volta, falava que se ele quisesse, poderia sair dessa vida das 
drogas. Alguns pararam, outros continuaram na vida. Inclusive um foi morto, aqui na viela, eu inclusive 
pulei seu corpo em um dia que estava indo trabalhar. Aqui a gente vai apanhando e aprendendo, quando a 
gente apanha, a gente aprende a viver. Hoje, aqui  à noite, é perigoso . Morar aqui nem é bom e nem é ruim, 
ninguém nunca mexeu comigo, nem com minha família. Evito alguns lugares, vou pelos caminhos em que 
eu conheço os malandros. Mas aqui também realizei meus sonhos, foi aqui que ajudei minha mãe a pagar 
sua casa, dei para ela sua primeira televisão, a geladeira, seu fogão a gás, que comprei em uma loja da Rua 
Conselheiro Crispiniano. A geladeira comprei na Av. São João, falei para o vendedor que queria comprar 
uma e ele me perguntou quanto eu ganhava. Mostrei meu olerite e ele falou que não dava para eu comprar. O 
dono da loja me viu triste e disse que horas o senhor chega em casa eu falei as 16:00hs e ele disse ao vendedor 
amanhã esse horário entrega a mercadoria na casa do rapaz. Eu cheguei e vi minha mãe toda contente essa 
era a minha alegria. Eu sempre falei para minha mãe que não ia estudar para poder trabalhar e ajudar ela. 
Esta é minha história, agora quero falar da minha entrevistadora uma senhora simpática, amável, 
sorridente. Gostei de falar sobre a minha história e espero que sejam  aproveitadas todas essas 
lembranças.” 

Rosa Maria da Silva Araújo, uma pernambucana que vem morar no distrito, 
na década de 90.
“Eu sou nordestina. Nascida e criada em uma cidade muito pequena, no interior de Pernambuco, chamada 
Afogados da Ingazeira; é bem no sertão de Pernambuco. Eu casei muito nova, aos 17 anos e fui morar em 
outra cidade: Vitória da Conquista, e lá tive meus primeiros três filhos. Meu casamento não deu certo, me 
separei e vim para São Paulo, em 1985. Vim para cá, vendi meus móveis, saí do emprego para viver longe do 
meu ex-marido, que me ameaçava. Quando cheguei aqui,  foi muito difícil. Em Vitória, eu era funcionária 
pública, tinha uma estabilidade. Quando vim para cá, pedi uma licença de dois anos. Quando cheguei, até 
tinha o dinheiro  para alugar uma casa, tinha um troco para passar alguns dias até conseguir um 
trabalho, mas foi muito difícil . Eu tive que morar no quintal da casa de uma conhecida, que tinha uma 
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pequena cobertura. Fiquei lá por quinze dias, saía todo dia para procurar casa para alugar e ninguém 
alugava, porque era mulher sozinha, sem marido; além disso, não tinha uma comprovação de renda. Até que 
um dia, Deus colocou um senhor na minha vida, um japonês que todo mundo dizia que ele era muito ruim, 
mas comigo não foi . Eu fui conversar com ele e ele disse: “ Olha, minha filha, eu vou alugar a casa para você 
só que ali é muito pequeno você precisa procurar coisa melhor”. Eu pensei, melhor do que na rua já é. Eu 
morei perto do Terminal Cachoeirinha durante seis anos. Nessa casa já podia deixar meus filhos e sair para 
procurar um emprego. Graças a Deus, arrumei bons vizinhos, um bom emprego e escola para meus filhos. 
Arrumei um outro casamento, tive mais três filhos e novamente não deu certo. E foi quando eu voltei para o 
nordeste, no início do ano de  1994. Aí foi ainda mais difícil: saí com três filhos e voltei com seis, sendo 
que minha filha de quinze anos estava grávida; saí de São Paulo sem saber disso. Minha família não morava 
mais no mesmo lugar. Fui para outra cidade, chamada Sobradinho, na Bahia. Quando cheguei em 
Sobradinho, foi difícil demais, foi um aprendizado. Até me casar, meus pais me sustentaram, eu não sabia 
como era difícil manter uma família, principalmente ali que não tinha emprego. Só tinha salário quem 
trabalhava, ou na prefeitura ou na única firma do município. Comecei a trabalhar então e ganhava 
R$10,00,R$ 15,00 por mês e mesmo quem trabalhava em casa de família, o salário era isso. Apareceu então 
uma oportunidade de trabalhar na casa do prefeito da cidade,  como governanta e lá trabalhei por seis meses 
e ele me pagava R$ 30,00 por mês. Enquanto isso, meus filhos ficavam em casa, minha filha de quinze anos 
cuidava deles. Aí, depois apareceu um homem que ofereceu  os mesmos serviços que eu fazia para o prefeito, por 
R$15,00 e eu fiquei novamente desempregada. No mesmo período meu neto nasceu. Eu tinha três crianças 
com mamadeira ainda, para sustentar. Meus dois filhos mais velhos, para me ajudar, vendiam sorvete. E eu 
fui trabalhar na roça, para ganhar R$ 1,00 por dia, enquanto os homens ganhavam R$1,50. Nunca tinha 
trabalhado na roça, sempre fui protegida, filha caçula de 13 irmãos. Até que quando fez 10 meses que estava 
lá, esse mesmo prefeito foi conversar comigo e falou: “ olha, Dona Rosa, aqui não é lugar para a senhora , 
volta para São Paulo, a senhora vai se dar muito melhor, mesmo que passe dificuldade, não é como aqui”, e 
eu disse que não tinha mais como voltar, minha família muito pobre, meus pais já tinham morrido e eu não 
tinha dinheiro para as passagens. Aí ele me disse: “ o dia em que você resolver voltar para São Paulo, te dou as 
passagens”. Aí uma amiga de São Paulo, dona Maria Bonfim, me ligou. Eu não tinha telefone, ela ligou para 
uma cabine que fica na rua e o mensageiro chama a pessoa ou passa o recado. Eu estava passando na rua perto 
da cabine, estava voltando da igreja  e o telefone tocou, o mensageiro atendeu e me chamou: “ Rosa, telefone 
para você”. Para minha surpresa, ela estava me convidando para vir para São Paulo. Ela ia separar um 
lugar na casa dela para me receber com meus filhos. Aí eu vim para a Brasilândia, cheguei no dia 17 de 
novembro de 1994 , eu já conhecia aqui, passava por aqui para ir na mata. Mas agora tinham novas 
ocupações , era o início da ocupação do Jardim Paraná. Era muita briga , todo mundo queria muita terra. 
Os únicos homens da minha casa tinham 13 e 15 anos. Não tinha como lutar por um pedaço de terra. Então 
decidi não ocupar nenhum espaço aqui e fiquei na casa da Maria Bonfim. Então, no início de 1995, o 
pessoal começou a vender os lotes que tinham ocupado, uma amiga que tinha conseguido um pedaço de terra, 
me emprestou um barraco para morar, porque ela tinha ocupado, mas já tinha casa, não estava precisando.  
O barraco ficava na beira do rio, ela me emprestou por 90 dias, para dar tempo de construir um para mim, 
ela me disse: “você tem que deixar de ser mole, vai em qualquer lugar e construa um pra você”. Mas eu não 
queria chegar aqui e conseguir um espaço brigando, tinha certeza que um dia tudo isso aqui seria um sucesso, 
um bairro, queria comprar um terreno, não queria de graça. Sabia também que esse terreno era de alguém que 
poderia ter batalhado para tê-lo, não queria pegar um pedaço à força. Aí surgiu a possibilidade de comprar 
esse pedaço de terra aqui , o rapaz que era dono disse que venderia para mim por R$1.500,00. Eu trabalhava e 
ganhava R$110,00 por mês, mas era pouco, só era eu trabalhando. Então disse a ele: “ eu te dou R$300,00 e 
vou te pagando R$50,00 por mês. Porque preciso comprar comida para as crianças”. Ele aceitou, mas pediu 
também a minha televisão. Aí disse que não, meus filhos ficavam sozinhos em casa, enquanto eu trabalhava e 
a única coisa que tinham era a televisão. Fechamos a venda e ele estava indo embora e, no meio do caminho, 
parou, diz ele que pensou: “estou tirando R$300,00 de alguém que não tem nada”. Foi então quando ele 
voltou, devolveu meu dinheiro e deixou eu ficar com o pedaço de terra. E ainda disse que, com esse dinheiro, 
era para eu fazer meu barraco, que não era justo vender uma terra que nem era dele. Meus filhos fizeram o 
barraco, mas como o terreno era muito grande, fui dando também partes do terreno para outras pessoas que 
precisavam. Cederam para mim e eu cedi para os outros. Logo depois chegou uma notificação para sermos 
despejados, eu chamei os vizinhos e fomos em quinze pessoas para o Fórum da Lapa. Chegando lá, falamos ao 
juiz  dos nossos desejos de comprar a terra e ele disse para nós nos organizarmos para termos alguma 
chance. Montamos, então, uma comissão de moradores , fazíamos reuniões, íamos aos órgãos públicos atrás 
de vereadores, para alguém nos ajudar. Foi quando conhecemos um engenheiro chamado Salim, que fez uma 
negociação com os donos do terreno, para nos despejar. Entramos em um acordo e começamos a pagar os 
terrenos para ele, mas ele não pagou os donos do terreno. Ele vinha, fazia reunião, dizia que estava pagando, 
abriu algumas ruas, mas era tudo mentira. Foi quando os donos deram outra ordem de despejo. Mas agora 
nós éramos uma comunidade organizada, participávamos da reunião dos Sem Terra. Aumentamos a 
comissão de moradores e formamos a Associação de Moradores, fizemos um grande barraco. Mas nos 
deparamos com alguns problemas, íamos atrás dos moradores para fazermos abaixo assinado e as pessoas 
não sabiam ler e escrever. Muitos não tinham documentos. Em 1999, o Salim foi desmascarado, nesse meu 
ano, eu e a irmã Marluce, resolvemos abrir uma escola para alfabetizar os adultos. Começamos a alfabetizar 
os adultos, tínhamos cerca de 40 alunos. Em 2000, ampliamos o barraco, chegaram novas pessoas para 
alfabetizar e eu não sabia o que fazer com os que já tinham sido alfabetizados. Então fui  até a Escola João 
Amós e conversei com Dona Angelina e ela me disse que iria fazer uma prova com esses alunos e que tentaria 
encaixá-los em alguma série. Para minha felicidade, quase todos passaram para a quarta e para a terceira 
série. Tinham alunos que já sabiam mais do que eu, porque depois que aprendiam a ler, ficavam lendo tudo. 
Na nossa escola, passamos a atender crianças também que ficavam conosco durante o dia, à noite fazíamos 
a alfabetização dos adultos; com  o tempo, decidimos fechar a escola. Depois continuei o trabalho de outra 
forma: com crianças, idosos, deficientes. Foi quando conheci a Sandra e ela me apresentou pessoas 
maravilhosas como você. A Sandra visitava um senhor idoso, que eu também visitava. Ele morava em um 
cômodo e o dono do cômodo jogou ele na rua. Eu trouxe ele para casa, ele não andava, ficou dois anos na 
nossa casa. Em 2004, ele teve um derrame, precisava usar fraldas , precisava de medicamentos, então 
precisei pedir ajuda. Ele foi internado em um abrigo para pessoas idosas, não tive mais contato e não sei se 
ele morreu ou não. E aqui tô eu. Vim duas vezes para São Paulo, sempre consegui emprego. Mas hoje está mais 
difícil, naquela época, a gente sem instrução conseguia emprego. Hoje você estuda e não consegue. Minha filha 
se matou para concluir o colegial, muitas vezes foi para a escola a pé, com o tênis já furando, fez cursos, mas 
hoje, com 18 anos, não consegue emprego. Na minha época era mais fácil. Essa é parte da minha história, a 
gente nunca conta tudo, mas gostaria de falar do meu sonho de ajudar idosos e crianças deficientes. Têm 
duas crianças que moram no meu coração, são irmãos que nasceram com insuficiência encefálica. Um se 
chama Natan e o outro, Guilherme. Um deles está internado em Mogi das Cruzes, precisava receber oxigênio 
direto e não tinha condições de ficar aqui. A mãe deles é maravilhosa, essa merece o título de mãe, têm quatro 
filhos  dois são normais e dois especiais. Nesses dias, ela teve um grave problema de pressão e disse a mim: 
“Dona Rosa, eu não vou morrer , não posso deixar meus filhos”. E eu disse: “é isso mesmo, quem tem vontade 
de sobreviver, sobrevive”. Hoje, o Jardim Paraná, tem um CÉU , tem escola, mas ainda vai ter um lugar para 
essas pessoas que ainda não são atendidas. Para essas pessoas, sobreviver aqui é muito difícil, nem vou 
visitá-los, porque não posso ajudar e só sofro. Ainda terei meu sonho realizado, para acolhê-los, um dia 
Deus vai mandar alguém aqui para fazer algo. Espero que os governantes olhem para os mais pobres e que 
venham dias melhores. Meu sonho também é a minha história, nada é impossível para Deus.”
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Jd. Paraná

Acervo Associação Jardim Paraná, Bica déc. 1990

Acervo Cecilia Machado, abertura de lotes déc. 1990

Acervo Associação Jardim Paraná, 
Campo da Paz déc. 1990

Acervo Associação Jardim Paraná, enchente 
Córrego Bananal déc. 1990

Acervo Associação Jardim Paraná, paisagem déc. 1990

Acervo Associação Jardim Paraná, paisagem déc. 1990
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Jd. Damascen

Acervo Padre Ivo - Confraternização no Jardim Damasceno, 
década de 1970

Acervo Padre Ivo - primeiras moradias
 década de 1970

Acervo Padre Ivo - Construção da Igreja 

Acervo Padre Ivo - paisagem local, déc. 1970Acervo Padre Ivo - Padre Ivo com moradores Acervo Padre Ivo - festa na comunidade, década 1970

Acervo Padre Ivo - Paixão de Cristo

Acervo Padre Ivo - aulas na igreja, déc. 1970
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Jd. Carumbé

Dona Ameli, moradora do bairro

Acervo Associação Cantareira - 
primeiras moradias

Acervo Associação Cantareira - 
paisagem local Cachoeira, 1984

Comemoração no bairro

Avenida Manoel Bolivar, déc. 1980
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Estudos disponíveis na dissertação de mestrado “Paisagens Reveladas no Cotidiano da Periferia,FAUUSP, 2007

Fonte: Análise espacial e temporal  - Cecília Machado (2005)
Perfil topográfico, usado como base para a análise SILVA, M. A. (2002)

Fonte:  Mapa Base com  mapeamento das favelas do distrito GTA(2003)
Levantamento de Campo sobre o processo de ocupação das favelas: GTA (2003)  Cecília (2003-2006)
Organização e Mapeamento dos dados: Cecília Machado (2006)

Fonte: Mapa Base com mapeamento dos Loteamentos Irregulares GTA(2003)
Dados sobre processo de período de ocupação dos loteamentos irregulares:  PMSP RESOLO (2003) 
Organização e Mapeamento das informações: Cecilia Machado (2006)

Acervo Cecilia Machado, foto aérea 1972 - fonte IGC USP

JD. DAMASCENO

JD. VISTA ALEGRE

Acervo Cecilia Machado, foto aérea 1986 - fonte IGC USP

JD. DAMASCENO

JD. VISTA ALEGRE

JD. DAMASCENO

JD. VISTA ALEGRE

Acervo Cecilia Machado, foto aérea 1994 - fonte IGC USP

JD. DAMASCENO

JD. PARANÁ

JD. VISTA ALEGRE

Acervo Cecilia Machado, foto aérea 2000 - fonte Google
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JD. PARANÁ

FAZENDINHA

ORDEM E PROGRESSO

VL.ESPERANÇA

TRIBO
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Acervo Cecilia Machado, foto aérea 2005  - fonte Google

Evolução

Urbana

JD. DAMASCENO

JD. PARANÁ

FAZENDINHA

ORDEM E PROGRESSO

VL.ESPERANÇA

TRIBO

JD. VISTA ALEGRE

Acervo Cecilia Machado, foto aérea 2011 - fonte Google
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 “Natural de Taquaritinga, vim para a Brasilândia com 16 anos. Vim morar aqui porque minha 

mãe de criação comprou um lote aqui. Nós pegávamos o ônibus Itaberaba, no largo da 

Pompéia, descíamos na Av. Itaberaba e vínhamos a pé para cá. A gente passou muitas alegrias 

e tristezas. As alegrias foi na minha mocidade, quando eu jogava futebol, tinha muitos colegas. 

Depois vieram as tristezas, logo com um ano de casado minha mãe de criação morreu, dona 

Margarida. Minha mãe verdadeira morreu quando eu tinha oito anos. Quando ela morreu, fui 

morar na Rua da Coroa, com uma madrinha minha, perto da Rodoviária do Tietê; fiquei ali até 

os meus 10 anos. Trabalhava para sobreviver, pegava enchia caçambas de barro, colocava no 

rolo e levava para o oleiro o barro todo amassado, para fazer tijolos.  Aí era só o oleiro bater o 

barro na forma e saíam os tijolos. Minha madrinha ficou doente e  fui morar com essa senhora 

que me criou, ela morava no Itaim Bibi. Fiquei com ela um tempo e ela me mandou de volta.  

Então apareci um dia lá em sua casa e perguntei se tinha um lugar para mim ali e ela me disse 

que ali tinha pancada se servisse poderia vir. Fui morar com ela, ela tinha uma pensão e todos 

os dias, antes de ir para a escola, eu levantava e deixava tudo arrumado para ela. Ela fazia 

almoço e eu entregava as marmitas. Eu sempre passava perto daquela estátua do “empurra-

empurra”, no Ibirapuera, quando ia vender seus pastéis e doces, todo domingo à tarde. Então 

meu tio apareceu, um dia, oferecendo um terreno para vender perto da Freguesia do Ó. Eu já 

conhecia o Largo do Clipper, aqui perto; com 14 anos, trabalhei em uma fábrica de brinquedos e 

vinha por aqui, entregar esses brinquedos. Como já conhecia aqui, falei para minha mãe para 

comprarmos o terreno. Minha mãe não queria, porque aqui só tinha mato, e eu disse para ela 

que um dia este terreno iria servir para nós. Seis meses depois, o proprietário da casa pediu a 

casa, no Itaim, então viemos para cá, em 1954. Pegamos os armários e os guarda-roupas, 

cobrimos com sapé e fizemos como se fosse uma cabana, para morarmos. Ao lado fomos 

fazendo uma casinha. Logo deu uma chuva e derrubou tudo. Erguemos novamente nosso 

abrigo, e graças a Deus, terminamos nossa casa. Moramos nessa casa por muito tempo.Depois 

construímos essa que estamos hoje, um pouco eu fazia e um pouco o pedreiro fazia. Estou aqui 

há 52 anos, mas não desmancho a primeira casa, hoje meu filho mora lá. Para vir para cá, pela 

Pompéia, passávamos pela Sorocabana, atravessávamos a linha e passávamos pela ponte de 

madeira. Subíamos o cemitério e chegávamos na Itaberaba. Era um mato danado, tinha mato 

dos dois lados, amassávamos muito  barro. Com o tempo, veio o asfalto, mas só tinha no miolo 

da rua. No morro da frente de minha casa tinha um criador de vacas, a gente comprava leite lá, 

e o resto era tudo mato ; aqui perto de casa tinha uma mata virgem que tinha até bicho. Onde é 

a Igreja Santo Antônio era só uma capelinha de beira de estrada. Naquelas árvores grandes, 

depois deste morro, era a Pedreira. Aqui tinham muitas olarias, algumas da Companhia Líder, 

dona do loteamento. Onde é hoje a escola, era um outro grupo escolar onde jogávamos bola. Eu 

trabalhava em Pinheiros, pegava um ônibus aqui, ia até a Pompéia, pegava o bonde, ia até a 



Praça do Correio. Aí saí de Pinheiros e fui trabalhar no Ipiranga, trabalhei lá por dois anos. 

Depois fiquei desempregado, foi muito difícil, quase perdemos esse terreno aqui porque eu 

ainda estava pagando ele. Voltei então a trabalhar, e não tinha como pagar a dívida para a 

empresa dona do loteamento, a Companhia Líder, então pedi para minha patroa um dinheiro 

adiantado e foi descontando do meu salário. Fui até a Companhia Líder e perguntei ao sr. 

Munhoz Bonilha quanto eu estava devendo e consegui pagar a dívida. Depois de algum tempo, 

a dona Olga, minha patroa me chamou e disse – você tem mais quatro meses para pagar o 

empréstimo que fiz a você, eu vou dar esse dinheiro de presente para você, de aniversário. 

Depois de algum tempo, este trabalho acabou e fiquei desempregado novamente. Ai fiquei por 

aqui, trabalhava de servente de pedreiro, cuidava das chácaras aqui onde hoje é a favela, 

tinham muitos japoneses aqui. Depois arrumei um serviço na CMTC, através de um colega meu. 

Minha mãe falou para mim: “menino, você é um espírito de porco, vai trabalhar na CMTC, você 

não vai ficar lá nem um mês”. E eu dizia a ela que precisava trabalhar para ajudá-la e fui, 

trabalhei lá por 30 anos e me aposentei lá. Eu não podia e não queria parar de trabalhar e 

continuei trabalhando, fazendo serviço de pedreiro. Minha casa parecia um orfanato, minha 

mãe criou muitas crianças, brancas e pretas. Cerca de  68 crianças da região. Ela era mãe de 

amparo, era muito boa. Eu casei e também tenho um filho de criação. Agora temos netos e 

bisnetos. A partir de 1960, começaram a aparecer as drogas, principalmente maconha. Em 

1961, mataram um vizinho meu. Foi em um dia que eu saí atrasado de casa, sempre saía cedo, 

às 03:00h da manhã. Neste dia saiu um tiroteio aqui. Naquela época, tinha o esquadrão da 

morte e mataram o meu vizinho. Foi aí que começou a aparecer a droga, a violência. O Sr. 

Belmiro tinha uma vendinha aqui perto e a turma ruim também vinha. Quando eu chegava, eles 

me chamavam de conselheiro. Isto porque eu sempre  aconselhava eles a saírem dessa vida. 

Cada um vivia sua vida, mas jogávamos bola juntos. Sabe, na vida a gente não pode só gastar o 

dinheiro, a gente tem que pensar no futuro. Inclusive, disse um dia a um rapaz para comprar um 

terreninho aqui, mesmo que pareça longe, o longe torna-se perto quando é seu. Eu morava no 

Itaim e vim para cá, e hoje é perto da cidade, porque estou morando no que é meu. Se você não 

fizer uma casa, você pode ainda negociar o terreno, não sabemos o dia de amanhã. Eu trabalhei 

de fiscal de ônibus e, na época, tinham três meninas que sempre pediam carona no ônibus. Um 

dia, perguntei a elas o que iam fazer na cidade, e elas me disseram que os pais delas mandavam 

elas para o centro da cidade, para se prostituir, e ainda diziam “se  a gente não vai, eles batem 

na gente”. Aí saí de lá e vim trabalhar na Sorocabana. Um dia, uma moça me chamou eu não 

reconheci, era uma das meninas que pediam carona, ela me disse tinha se casado e que sempre 

falava para o marido do senhor que a aconselhou um dia. É assim a vida, sempre  aconselhei as 

pessoa, inclusive um rapaz que estava na vida torta, e que vinha me pedir dinheiro, eu sempre 

falei para ele que este caminho não tinha volta, falava que se ele quisesse, poderia sair dessa 

vida das drogas. Alguns pararam, outros continuaram na vida. Inclusive um foi morto, aqui na 

viela, eu inclusive pulei seu corpo em um dia que estava indo trabalhar. Aqui a gente vai 



apanhando e aprendendo, quando a gente apanha, a gente aprende a viver. Hoje, aqui  à noite, 

é perigoso . Morar aqui nem é bom e nem é ruim, ninguém nunca mexeu comigo, nem com 

minha família. Evito alguns lugares, vou pelos caminhos em que eu conheço os malandros. Mas 

aqui também realizei meus sonhos, foi aqui que ajudei minha mãe a pagar sua casa, dei para 

ela sua primeira televisão, a geladeira, seu fogão a gás, que comprei em uma loja da Rua 

Conselheiro Crispiniano. A geladeira comprei na Av. São João, falei para o vendedor que queria 

comprar uma e ele me perguntou quanto eu ganhava. Mostrei meu olerite e ele falou que não 

dava para eu comprar. O dono da loja me viu triste e disse que horas o senhor chega em casa eu 

falei as 16:00hs e ele disse ao vendedor amanhã esse horário entrega a mercadoria na casa do 

rapaz. Eu cheguei e vi minha mãe toda contente essa era a minha alegria. Eu sempre falei para 

minha mãe que não ia estudar para poder trabalhar e ajudar ela. Esta é minha história, agora 

quero falar da minha entrevistadora uma senhora simpática, amável, sorridente. Gostei de falar 

sobre a minha história e espero que sejam  aproveitadas todas essas lembranças.”  

Depoimento Sandra Regina 

“Eu nasci na Casa Verde. Com menos de um ano, minha mãe se mudou para a Vila Bancária, 

que fica no distrito da Freguesia do Ó. Sou a quarta de cinco filhos. Casei aos 17 anos e fui 

morar em Rio Claro, meu marido teve uma proposta de emprego lá. Depois voltamos para a Vila 

Bancária, mas ainda não tínhamos nossa casa própria. O tempo que ficamos em Rio Claro foi 

bom, porque não pagamos aluguel, nem água e nem luz, então pudemos guardar dinheiro, 

fizemos uma poupança. Naquela época, a poupança rendia. Voltando para São Paulo, voltei a 

trabalhar. Sempre trabalhei em escritório. Informalmente, sempre trabalhei, desde nove anos 

ajudava a cuidar das crianças dos vizinhos, trocava fralda, tudo para ter um dinheirinho. 

Chegando de Rio Claro fui trabalhar na Barra Funda, em uma empresa no setor de contas a 

pagar, e fiquei dois anos. Apertávamos o orçamento para guardar dinheiro. Então começamos a 

procurar uma casa para poder parar de pagar aluguel. Não procuramos próximo de onde 

estávamos, porque era mais caro. Conhecemos então um corretor que andava conosco nos fins 

de semana. Quando surgia uma oportunidade, ele ligava no meu serviço; até que surgiu uma 

casa aqui na Brasilândia,  no Jardim Princesa. Eu vim aqui à noite, com ele e  disse que 

poderíamos fechar o negócio, mas teríamos que ser rápidos, porque tinham outras pessoas 

interessadas. Eu  também queria fechar o negócio, porque já tinha procurado bastante, mas 

tinha um pouco de receio da Brasilândia, pelo  que falavam daqui, como sendo um lugar 

violento. Eu achei que estava dentro do que poderíamos pagar, tínhamos a metade do valor da 

casa. Fizemos uma contra proposta  e compramos. Demos encaminhamento na escritura 

rápido, porque a família que estava vendendo, estava em processo de separação , por 

orientação do corretor. A princípio, a gente não ficava muito aqui, nós dois trabalhávamos e 

minha filha não estudava aqui. Ela ainda estudava na Freguesia do Ó. Saíamos cedo, às 06:00h., 

deixávamos o Rodrigo no maternal, depois a  Érica na escola. Eu tinha que estar em Pinheiros às  



08:00h.,  no meu trabalho. Era muito corrido. Na volta, a mesma maratona. A Érica vinha da 

escola de perua e era deixada no maternal, onde o Rodrigo ficava, pegava os dois às 19:00h e ia 

para casa. Logo que a gente mudou, ficamos sabendo de uma igreja aqui na rua, mesmo assim, 

ainda íamos à nossa antiga igreja, na Santa Cruz Itaberaba. Porque cresci lá, aqui, ainda não 

tinha nenhum vínculo. Um dia, estávamos subindo nossa rua e um pessoal que tem um bazar na 

Igreja nos convidou para conhecer a igreja aqui da comunidade e fomos lá. Começamos a 

participar das celebrações aqui - até então, para nós, este era um bairro dormitório. Inclusive 

nos fins de semana, não ficávamos aqui, íamos para a casa da minha mãe, saíamos sempre 

daqui. A partir do envolvimento na igreja, fomos conhecendo mais a realidade daqui. Optamos 

então em não mais sair daqui para as celebrações.  Foi como um chamado para essa realidade. 

Depois, acabei me envolvendo com a Pastoral da Saúde, e foi aflorando o vínculo. Não era só 

eu, Sandra, que estava envolvida com a comunidade, era minha família. Todos cresceram 

participando dessas atividades, que tinham como base,  o respeito e a ajuda aos outros 

moradores . Na Pastoral da Saúde, visitamos os  

doentes semanalmente; eu, no começo, fazia só nos finais de semana, porque trabalhava 

durante a semana. Não era remunerada, era um envolvimento voluntário. Visitamos os 

doentes, independente da crença, as visitas eram para todas as pessoas que precisavam e foi 

um momento muito enriquecedor para mim. Esse trabalho me ajudou a crescer, enquanto ser 

humano. Várias histórias desse período me marcaram. Uma coisa que me deixava com raiva era 

quando eu ainda trabalhava em Pinheiros e saía tarde do serviço. Como tinha que pegar as 

crianças,  a empresa pagava táxi, esporadicamente. Tinha um ponto de táxi próximo ao serviço, 

onde eu já ligava e eles me pegavam. Os motoristas estavam acostumados a me levar até a 

Freguesia do Ó, na minha antiga casa na Vila Bancária. Quando mudei para cá, eles davam 

desculpa porque não tinha carro, ou que algum carro tinha problema;  eles tinham medo de vir 

aqui na Brasilândia. Aqui tinha essa conotação de lugar perigoso. Inclusive alguns falavam: “eu 

posso te levar, mas como vou confiar em pegar outro passageiro no trajeto de volta”. Hoje, 

passando a morar aqui, eu entendo o porquê de alguns jovens  mentirem sobre o lugar onde 

moram, para conseguirem emprego. Morar na Brasilândia pesa no contratar, porque ainda há 

este mito de lugar perigoso. Eu aprendi a viver aqui, nunca tive problemas aqui. É claro que já vi 

mortes acontecerem, mas pra mim é um lugar tranqüilo. Aqui me ensinou muito, aqui na 

Brasilândia eu aprendi a partilhar. Solidariedade existe aqui, existe este “ser solidário com o 

outro”. Aqui tem muitos problemas com enchentes e a Pastoral da Saúde, nesses momentos, 

sempre ajudava as famílias a limparem suas casas, tinha que enfiar o pé na lama, literalmente. 

Tinha que estar muito próximo. Com isso, fizemos muitos vínculos. Toda vez que chove é uma 

preocupação muito grande, não é porque não tem esse problema na minha casa que não me 

preocupo com quem tenha. É humanamente impossível, quando está chovendo, ficar aqui em 

casa tranqüila, sem sair de casa e olhar como esta lá fora, como está o Jardim Damasceno, 

como estão as pessoas que moram na margem do rio, na Rua Hugo Ítalo Merigo. Hoje trabalho 



como Agente de Proteção Social, pela prefeitura, através do CEDECA Paulo Freire, com a 

comunidade do Jardim Damasceno. São 160 famílias atendidas. Acompanhamos essas famílias, 

aplicamos questionários, chamamos essas famílias para participarem de reuniões 

socioeducativas,  fazemos oficinas, inclusive para apresentar novas formas de geração de 

renda. Além disso, tentamos contribuir para que essas famílias sintam-se pertencentes ao 

bairro, para que elas se apropriem do bairro. Pra mim, como moradora precisariam ser 

atendidas as famílias do Jardim Damasceno, da rua Hugo Ítalo Merigo. Este é o lugar mais 

precário do distrito. As pessoas vivem sobre palafitas, com aquele  mau cheiro do córrego. Além 

disso, tem o “chiqueirão” que fica ali do lado, uma criação clandestina de porcos na Serra que, 

quando lavam esse chiqueirão  o cheiro fica pior ainda. Em contato com o pessoal da Unidade 

Básica de Saúde que atende essas famílias, a gente percebe o quanto isso prejudica a saúde das 

famílias. A maioria dos problemas de saúde são respiratórios ou alérgicos, por conta das águas 

contaminadas. Em uma das famílias dessa rua, que eu estou acompanhando, uma das crianças, 

às vezes, para levantar, já precisa fazer inalação, essa criança tem o corpo todo ferido pela 

alergia provocada pela precariedade do lugar onde mora. A avó da criança, toda vez que vou lá, 

fala: “ olha, não é sarna”; ela se desculpa a todo momento porque mora lá, diz que  não é 

porque ela queira, é necessidade. Já houve várias representações junto ao Ministério Público, 

com relação ao “chiqueirão” e nada foi feito para coibir isso. O poder público não olha, não tem 

interesse, só em época de eleição. A maneira como essas famílias vivem é desumano, a 

qualidade de vida ali deixa muito a desejar. Isso incomoda muito. Vou lá toda semana, dói 

muito, não dá para se acostumar. Só vive ali quem não tem outra opção. Uma outra realidade 

que me choca nessa trajetória são as moradias em áreas de risco, a gente sabe que é uma 

questão de necessidade, mas é desordenada. A Serra, dói olhar a Serra. Segunda- feira estive no 

Jardim Vista Alegre, em uma casa que, da janela, dava para ver bem essa realidade. Em 2003 

foi feita uma reintegração de posse, em uma área chamada Fazendinha, ali na parte de baixo 

do CEU. E essa área, hoje, está toda ocupada, agora estão subindo na reserva que foi deixada 

como reserva no projeto do CEU. Eles vão desmatando, deixam umas árvores, e sem pensar no 

risco que eles vão ter, porque são áreas consideradas de risco. É muito dolorido, nós aqui em 

casa, sempre que podemos, vamos à trilha na Estrada do Vista Alegre, nós vamos caminhar na 

mata. Vamos nos apropriar do verde, algo que sempre me encantou, esse contato com a 

natureza. Estamos no pé da Serra da Cantareira. Mas a gente percebe que, de quando nós 

mudamos até agora, a Serra está ficando cada vez mais distante. Ela está sendo degradada e 

não há nenhuma ação, há descaso do poder público. Há alguns anos, as famílias de bugios 

vinham até nos eucaliptos, aqui em baixo, onde fica a Escola Teotônio Vilela, hoje ninguém vê 

mais. Eles não vêm mais até aqui. Até quanto tempo eles vão estar resistindo? Quando a gente 

vai caminhar na mata, a gente entra pelo piscinão do Vista Alegre, que é uma outra 

incoerência, que é aproveitar o declive que tem ali para fazer um piscinão. Diferente de todos os 

outros lugares, não pavimentaram , ali tem nascentes. O próprio poder público detona com o 



meio ambiente e hoje, ao redor do piscinão, entram caminhões para jogar lixo e as pessoas 

também jogam. Tá cada vez mais degradado. Dói bastante, sentir que estamos prejudicando o 

ar, as nascentes que fazem parte da nossa vida. Muitas pessoas que moram aqui não se 

apropriam disso, não precisariam ir lá caminhar , mas poderiam preservar. Minha história é 

isso, foram várias ações entre trabalhar fora da comunidade por uma necessidade econômica, e 

o trabalhar na comunidade e conciliar  todas essas atividades à inclusão social. Um desses 

trabalhos que foram importantes na minha história foi o que realizei na Fraternidade Cristã de 

Doentes Deficientes. Durante cinco anos, eu e minha família participamos, como colaboradores. 

Uma vez por mês, pegávamos os portadores de deficiência aqui do bairro e levávamos para 

participar dessa reunião, onde falávamos sobre os direitos de inclusão. Na época, tínhamos um 

fusca cor de abóbora, aí andávamos em nove pessoas, com cadeira de roda e muletas, todos no 

carro. Um ia no colo do outro. Nós levávamos e participávamos dessas reuniões, isso fez com 

que minha família fosse sensibilizada e também sensibilizasse outras pessoas. É um grupo pelo 

qual eu tenho um respeito muito grande. Na Fraternidade éramos todos iguais. Conheci pessoas 

como a Rosangela, Nadir,  Zênite, Sabrina, Bráulio, pessoas muito queridas. Conheci também a 

Fran, uma senhora que também era da Pastoral da Saúde, tinha quatro filhos. Sua filha mais 

velha, a Sheila, teve uma vida normal até cinco anos, depois ela começou a ter muita dor de 

cabeça, começou a perder os sentidos. A Sheila viveu 25 anos em uma cama, faleceu com trinta 

anos. A Fran trabalhava, e na hora do almoço ia trocar a filha , cuidava dela, e não se fechou 

para o seu problema. Tudo o que ela podia fazer, ela fazia pelo outro. Era assim, alguém falava: 

“o barraco de fulano caiu”, ela falava: “vamos lá ver o que podemos fazer”.  Conviver com a 

Sheila, entender os seus sinais, e tantos outros deficientes como a Sabrina e a Alessandra, foi 

muito especial. Aprendi com essas pessoas, é algo que vai ficar para a vida toda. A Fran faleceu 

em fevereiro do ano passado, ela foi uma guerreira, um exemplo de pessoa. Cuidava dos filhos, 

se preocupava com os outros e estava sempre sorrindo. Sempre falava que não podíamos nos 

acomodar com a situação. Só não aprendeu com ela quem não quis. Também participei de um 

trabalho chamado Reabilitação baseada na Comunidade. Fizemos por algum tempo o 

levantamento de todos os deficientes da comunidade. Como éramos ligadas à igreja, fizemos 

somente na área paroquial , Jardim Princesa, Vista Alegre e Jardim Paraná.  No Jardim Paraná, 

o que nos chocou foi encontrar várias crianças com paralisia cerebral. E a gente se questionava 

porque tantos casos em um mesmo lugar. Em uma mesma casa tinham duas crianças. Acredito 

que era resultado da demora nos partos, pela distância de um equipamento de saúde. Um outro 

caso que me chocou aconteceu em 1998, o da Alessandra, uma menina também deficiente, que 

sofria com o descaso da família, ela estava morrendo à míngua. Ela não era alimentada, não 

davam banho nela, tinham ratos na cama da menina. Tentamos, de várias maneiras, fazer com 

que essa família se sentisse responsável pela menina, que dependia totalmente de todos. Foi 

uma realidade que causou muita impotência, não dependia só da gente. Nós revezamos 

diariamente para a criança não ficar só. Foi muito difícil acompanhar, tentamos interná-la. O 



pai foi embora de casa, a mãe, com ela e outros filhos, não tinha condições psicológicas de 

cuidar dela e dos outros. A menina, com crises convulsivas, sem cuidado, enquanto a Sheila tão 

bem tratada. Na sua fase final, recorremos ao SOS Criança, ao Conselho Tutelar e por fim, 

chamamos a polícia, era um caso de abandono. Essa criança, depois de muito abandono, veio a 

óbito, e nenhuma das instâncias manifestou-se. Naquele ano de 1998, havia eleição para 

Conselho Tutelar, eu nem cogitava isso. Aí a comunidade, o Padre Zé Eduardo e a Jussara, da 

Associação Cantareira, me chamaram e falaram que eu tinha todo o perfil e envolvimento. 

Foram várias coisas que me levaram a ter essa consciência e essa sensibilidade com a causa do 

outro.  Houve então a indicação do meu nome, e um dos motivos que fez com que eu quisesse 

ser Conselheira, na época, foi esse caso da Alessandra. Se o conselho me der mais campo para 

atuar e intervir para que não aconteçam mais essas situações, mesmo que seja por um período, 

eu vou estar lá, e fui. Foram três anos e meio, de um ganho muito grande. Agregou 

conhecimento, muita impotência também, achei que poderia fazer muito mais coisas pela causa 

da criança e do adolescente, a política pública de atendimento não respaldava: “não há vaga, 

não tem creche, não tem escola” para atender as demandas. Lidava com crianças e 

adolescentes de todas as idades, com toda a violência, toda violação de direitos. Pegar um bebe 

que foi abusado sexualmente. Houve momentos de muita dor, mas houve momentos de alegria, 

valeu, como tudo da vida. Assumi esse trabalho por compromisso, por querer fazer algo a mais 

no distrito. É isso, uma coisa foi levando à outra, na minha vida, mas sempre ligado à 

comunidade. Até 1994, eu conciliava o trabalho fora e as ações na comunidade. Fui ficando 

cada vez mais envolvida na área social, sendo a maioria aqui no distrito. Acho a Brasilândia 

incrível, tem uma história de luta, a maioria das mulheres são muito guerreiras, várias são 

referência na luta por creches,  por moradia. Mulheres que levaram muita porrada, mas que 

lutam pela melhoria da qualidade de vida no distrito. Quando eu vim para cá, eu tinha esse 

receio de lugar perigoso e não me apropriava daqui, hoje não, na verdade há muito tempo. Aqui 

é o lugar onde eu quero ficar para o resto da minha vida. Eu fiz amigos aqui pra tudo na vida, 

que estão juntos nas alegrias, nas tristezas, muitos momentos bons aqui.  É como um 

casamento, na alegria, na tristeza, Brasilândia é isso. Tem muitas coisas que incomodam, mas 

esse incomodar faz com que sempre busquemos algo de melhor, não dá pra se acomodar”. 

 

Depoimento Rosa Maria 

 

 “Eu sou nordestina. Nascida e criada em uma cidade muito pequena, no interior de 

Pernambuco, chamada Afogados da Ingazeira; é bem no sertão de Pernambuco. Eu casei muito 

nova, aos 17 anos e fui morar em outra cidade: Vitória da Conquista, e lá tive meus primeiros 

três filhos. Meu casamento não deu certo, me separei e vim para São Paulo, em 1985. Vim para 

cá, vendi meus móveis, saí do emprego para viver longe do meu ex-marido, que me ameaçava. 



Quando cheguei aqui,  foi muito difícil. Em Vitória, eu era funcionária pública, tinha uma 

estabilidade. Quando vim para cá, pedi uma licença de dois anos. Quando cheguei, até tinha o 

dinheiro  para alugar uma casa, tinha um troco para passar alguns dias até conseguir um 

trabalho, mas foi muito difícil . Eu tive que morar no quintal da casa de uma conhecida, que 

tinha uma pequena cobertura. Fiquei lá por quinze dias, saía todo dia para procurar casa para 

alugar e ninguém alugava, porque era mulher sozinha, sem marido; além disso, não tinha uma 

comprovação de renda. Até que um dia, Deus colocou um senhor na minha vida, um japonês 

que todo mundo dizia que ele era muito ruim, mas comigo não foi . Eu fui conversar com ele e 

ele disse: “ Olha, minha filha, eu vou alugar a casa para você só que ali é muito pequeno você 

precisa procurar coisa melhor”. Eu pensei, melhor do que na rua já é. Eu morei perto do 

Terminal Cachoeirinha durante seis anos. Nessa casa já podia deixar meus filhos e sair para 

procurar um emprego. Graças a Deus, arrumei bons vizinhos, um bom emprego e escola para 

meus filhos. Arrumei um outro casamento, tive mais três filhos e novamente não deu certo. E foi 

quando eu voltei para o nordeste, no início do ano de  1994. Aí foi ainda mais difícil: saí com três 

filhos e voltei com seis, sendo que minha filha de quinze anos estava grávida; saí de São Paulo 

sem saber disso. Minha família não morava mais no mesmo lugar. Fui para outra cidade, 

chamada Sobradinho, na Bahia. Quando cheguei em Sobradinho, foi difícil demais, foi um 

aprendizado. Até me casar, meus pais me sustentaram, eu não sabia como era difícil manter 

uma família, principalmente ali que não tinha emprego. Só tinha salário quem trabalhava, ou 

na prefeitura ou na única firma do município. Comecei a trabalhar então e ganhava R$10,00,R$ 

15,00 por mês e mesmo quem trabalhava em casa de família, o salário era isso. Apareceu então 

uma oportunidade de trabalhar na casa do prefeito da cidade,  como governanta e lá trabalhei 

por seis meses e ele me pagava R$ 30,00 por mês. Enquanto isso, meus filhos ficavam em casa, 

minha filha de quinze anos cuidava deles. Aí, depois apareceu um homem que ofereceu  os 

mesmos serviços que eu fazia para o prefeito, por R$15,00 e eu fiquei novamente 

desempregada. No mesmo período meu neto nasceu. Eu tinha três crianças com mamadeira 

ainda, para sustentar. Meus dois filhos mais velhos, para me ajudar, vendiam sorvete. E eu fui 

trabalhar na roça, para ganhar R$ 1,00 por dia, enquanto os homens ganhavam R$1,50. Nunca 

tinha trabalhado na roça, sempre fui protegida, filha caçula de 13 irmãos. Até que quando fez 

10 meses que estava lá, esse mesmo prefeito foi conversar comigo e falou: “ olha, Dona Rosa, 

aqui não é lugar para a senhora , volta para São Paulo, a senhora vai se dar muito melhor, 

mesmo que passe dificuldade, não é como aqui”, e eu disse que não tinha mais como voltar, 

minha família muito pobre, meus pais já tinham morrido e eu não tinha dinheiro para as 

passagens. Aí ele me disse: “ o dia em que você resolver voltar para São Paulo, te dou as 

passagens”. Aí uma amiga de São Paulo, dona Maria Bonfim, me ligou. Eu não tinha telefone, 

ela ligou para uma cabine que fica na rua e o mensageiro chama a pessoa ou passa o recado. Eu 

estava passando na rua perto da cabine, estava voltando da igreja  e o telefone tocou, o 

mensageiro atendeu e me chamou: “ Rosa, telefone para você”. Para minha surpresa, ela 



estava me convidando para vir para São Paulo. Ela ia separar um lugar na casa dela para me 

receber com meus filhos. Aí eu vim para a Brasilândia, cheguei no dia 17 de novembro de 1994 , 

eu já conhecia aqui, passava por aqui para ir na mata. Mas agora tinham novas ocupações , era 

o início da ocupação do Jardim Paraná. Era muita briga , todo mundo queria muita terra. Os 

únicos homens da minha casa tinham 13 e 15 anos. Não tinha como lutar por um pedaço de 

terra. Então decidi não ocupar nenhum espaço aqui e fiquei na casa da Maria Bonfim. Então, no 

início de 1995, o pessoal começou a vender os lotes que tinham ocupado, uma amiga que tinha 

conseguido um pedaço de terra, me emprestou um barraco para morar, porque ela tinha 

ocupado, mas já tinha casa, não estava precisando.  O barraco ficava na beira do rio, ela me 

emprestou por 90 dias, para dar tempo de construir um para mim, ela me disse: “você tem que 

deixar de ser mole, vai em qualquer lugar e construa um pra você”. Mas eu não queria chegar 

aqui e conseguir um espaço brigando, tinha certeza que um dia tudo isso aqui seria um sucesso, 

um bairro, queria comprar um terreno, não queria de graça. Sabia também que esse terreno era 

de alguém que poderia ter batalhado para tê-lo, não queria pegar um pedaço à  força. Aí surgiu 

a possibilidade de comprar esse pedaço de terra aqui , o rapaz que era dono disse que venderia 

para mim por R$1.500,00. Eu trabalhava e ganhava R$110,00 por mês, mas era pouco, só era 

eu trabalhando. Então disse a ele: “ eu te dou R$300,00 e vou te pagando R$50,00 por mês. 

Porque preciso comprar comida para as crianças”. Ele aceitou, mas pediu também a minha 

televisão. Aí disse que não, meus filhos ficavam sozinhos em casa, enquanto eu trabalhava e a 

única coisa que tinham era a televisão. Fechamos a venda e ele estava indo embora e, no meio 

do caminho, parou, diz ele que pensou: “estou tirando R$300,00 de alguém que não tem nada”. 

Foi então quando ele voltou, devolveu meu dinheiro e deixou eu ficar com o pedaço de terra. E 

ainda disse que, com esse dinheiro, era para eu fazer meu barraco, que não era justo vender 

uma terra que nem era dele. Meus filhos fizeram o barraco, mas como o terreno era muito 

grande, fui dando também partes do terreno para outras pessoas que precisavam. Cederam 

para mim e eu cedi para os outros. Logo depois chegou uma notificação para sermos 

despejados, eu chamei os vizinhos e fomos em quinze pessoas para o Fórum da Lapa. Chegando 

lá, falamos ao juiz  dos nossos desejos de comprar a terra e ele disse para nós nos organizarmos 

para termos alguma chance. Montamos, então, uma comissão de moradores , fazíamos 

reuniões, íamos aos órgãos públicos atrás de vereadores, para alguém nos ajudar. Foi quando 

conhecemos um engenheiro chamado Salim, que fez uma negociação com os donos do terreno, 

para nos despejar. Entramos em um acordo e começamos a pagar os terrenos para ele, mas ele 

não pagou os donos do terreno. Ele vinha, fazia reunião, dizia que estava pagando, abriu 

algumas ruas, mas era tudo mentira. Foi quando os donos deram outra ordem de despejo. Mas 

agora nós éramos uma comunidade organizada, participávamos da reunião dos Sem Terra. 

Aumentamos a comissão de moradores e formamos a Associação de Moradores, fizemos um 

grande barraco. Mas nos deparamos com alguns problemas, íamos atrás dos moradores para 

fazermos abaixo assinado e as pessoas não sabiam ler e escrever. Muitos não tinham 



documentos. Em 1999, o Salim foi desmascarado, nesse meu ano, eu e a irmã Marluce, 

resolvemos abrir uma escola para alfabetizar os adultos. Começamos a alfabetizar os adultos, 

tínhamos cerca de 40 alunos. Em 2000, ampliamos o barraco, chegaram novas pessoas para 

alfabetizar e eu não sabia o que fazer com os que já tinham sido alfabetizados. Então fui  até a 

Escola João Amós e conversei com Dona Angelina e ela me disse que iria fazer uma prova com 

esses alunos e que tentaria encaixá-los em alguma série. Para minha felicidade, quase todos 

passaram para a quarta e para a terceira série. Tinham alunos que já sabiam mais do que eu, 

porque depois que aprendiam a ler, ficavam lendo tudo. Na nossa escola, passamos a atender 

crianças também que ficavam conosco durante o dia, à noite fazíamos a alfabetização dos 

adultos; com  o tempo, decidimos fechar a escola. Depois continuei o trabalho de outra forma: 

com crianças, idosos, deficientes. Foi quando conheci a Sandra e ela me apresentou pessoas 

maravilhosas como você. A Sandra visitava um senhor idoso, que eu também visitava. Ele 

morava em um cômodo e o dono do cômodo jogou ele na rua. Eu trouxe ele para casa, ele não 

andava, ficou dois anos na nossa casa. Em 2004, ele teve um derrame, precisava usar fraldas , 

precisava de medicamentos, então precisei pedir ajuda. Ele foi internado em um abrigo para 

pessoas idosas, não tive mais contato e não sei se ele morreu ou não. E aqui tô eu. Vim duas 

vezes para São Paulo, sempre consegui emprego. Mas hoje está mais difícil, naquela época, a 

gente sem instrução conseguia emprego. Hoje você estuda e não consegue. Minha filha se 

matou para concluir o colegial, muitas vezes foi para a escola a pé, com o tênis já furando, fez 

cursos, mas hoje, com 18 anos, não consegue emprego. Na minha época era mais fácil. Essa é 

parte da minha história, a gente nunca conta tudo, mas gostaria de falar do meu sonho de 

ajudar idosos e crianças deficientes. Têm duas crianças que moram no meu coração, são irmãos 

que nasceram com insuficiência encefálica. Um se chama Natan e o outro, Guilherme. Um deles 

está internado em Mogi das Cruzes, precisava receber oxigênio direto e não tinha condições de 

ficar aqui. A mãe deles é maravilhosa, essa merece o título de mãe, têm quatro filhos  dois são 

normais e dois especiais. Nesses dias, ela teve um grave problema de pressão e disse a mim: 

“Dona Rosa, eu não vou morrer , não posso deixar meus filhos”. E eu disse: “é isso mesmo, 

quem tem vontade de sobreviver, sobrevive”. Hoje, o Jardim Paraná, tem um CÉU , tem escola, 

mas ainda vai ter um lugar para essas pessoas que ainda não são atendidas. Para essas 

pessoas, sobreviver aqui é muito difícil, nem vou visitá-los, porque não posso ajudar e só sofro. 

Ainda terei meu sonho realizado, para acolhê-los, um dia Deus vai mandar alguém aqui para 

fazer algo. Espero que os governantes olhem para os mais pobres e que venham dias melhores. 

Meu sonho também é a minha história, nada é impossível para Deus.” 

Dona Norma 

Relatarei sobre a árvore genealógica da minha família. Ai veio o inicio da nossa geração em 

todo lugar o ser humano tem sua historia. A minha começa na cidade de Lisboa de Portugal. Tenho 

conhecimento porque o assunto foi passado das sucessivas gerações. -tais como de pais para filhos, 



netos e bisnetos etc. que chegou ate em mim sou tri neta legitima de um padre. Contarei como tudo 

aconteceu esse caso desenrolou-se em Lisboa - Portugal. Ele se chamava “Manoel da costa” era 

imigrante português, de família católica. Um dia despertou-lhe o desejo de ser um religioso. Falou com 

os pais que o apoiaram entrou para o seminário alguns anos passados ordenou-se padre. Em seguida foi 

exercer a função a qual escolheu, era muito estimado por todos na cidade. Um dia, em uma das 

inúmeras missas em que celebrava conheceu uma linda moça, chamava-se “Maria dos anjos” á principio 

relutou contra a chamada tentação. Passaram a namorar escondidos, mas a verdade veio a tona a 

cidade ficou chocada falaram que isso desmoralizou as famílias de ambos as partes. Creio que esse fato 

abalou ate o pais eles enfrentaram vários obstáculos tais como a sociedade, a igreja e o vaticano, penso 

como reagiu  o clero diante desses fatos? Isso acabou com as estruturas  de tudo e de todos. Os pais dele 

que tiveram boa vontade ao ver o filho formado, depois de passarem por muito sacrifício para ajudá-lo 

eles vieram a passar tamanho desgosto  por outro lado vem a família dela que a educaram fizeram com 

que ela chegasse a faculdade , para mais tarde ser Independente de si mesma depois arrumar uma 

pessoa livre para um casamento quis o destino que fosse um padre. O sacerdote esta a serviço de Deus e 

com a igreja, sempre junto de seu rebanho, para orientar e encaminhar os cristãos a segui o caminho 

divino. Era preciso fazer alguma coisa para reverter àquela situação. Os parentes e amigos o 

aconselharam a reagir e seguir a deus, e não se deixar levar por um impulso sentimental, procurar se 

afastar das mazelas do mundo porque ele se arrependeria, e seria tarde demais, naquela ocasião houve 

varias reuniões com vários padres e superiores dos seminaristas e vieram religiosos de varias cidades de 

Portugal, todos com boa vontade em ajudá-lo mas, não aceitou conselhos de ninguém já cansado de 

tanto ser criticado não titubeou, lutou contra todos tomou uma resolução de irem para longe daquele 

lugar, expôs para ela a sua decisão ,ela aceitou em seguida, ambos iriam despertar de um sonho prestes 

a se realizar...um futuro os esperava não houve outra alternativa...devido a forte pressão só restara uma 

fuga com a ajuda pessoas da sua confiança que pertenciam a marinha. Uma noite já pela madrugada 

conseguiram embarcar em um navio rumo ao Brasil. Foram muitos dias de angustia estavam assustados, 

pois era uma coisa incerta iriam para terras estranhas sem conhecer ninguém naquela época a viagem 

levaria meses, a distancia e as embarcações eram primitivas sem conforto. Naquele tempo não existia 

aviões, seria uma viagem mais rápida e confortável. Depois de uma viagem longa e cansativa aportaram 

em Maceió capital do estado de Alagoas, através do conhecimento com a tripulação do navio em terras 

Alagoanas lhes indicaram um vilarejo chamado capela que estaria crescendo que ficava nas cercanias de 

Maceió, como naquela época não existia carros deram seqüência a viagem a cavalo. Chegando no 

vilarejo depois de descansarem em uma pequena pensão a primeira atitude foi providenciar o 

casamento de ambos pois estavam solteiros, realizado o matrimonio como tinham algum dinheiro 

estabeleceram-se no comercio. A principio era um pequeno armazém de secos e molhados, com essa 

nova profissão foi bom para o casal trabalhando juntos não tinham tempo de pensarem no passado 

distante e em todos os acontecimentos. Assim podiam progredir melhor pois os dois não rejeitavam 

qualquer tipo de serviço, com o passar dos anos compraram casas para-aluguel, um sitio e uma fazenda, 

como na época usavam muito a montaria e a charrete para meio de transportes tinham criação de 



cavalos de raça para esse fim que deu certo...eles se deram muito bem no ramo comercial  pois 

progrediram até mais do limite ....eu digo, para o amor não existe fronteiras. Passado algum tempo 

dessa união nasceu uma única filha deram-lhe o nome de Angélica, a menina cresceu, estudou, e casou-

se com um índio, ele nascido em uma aldeia chamada Palmeira dos Índios. Hoje essa aldeia se 

transformou numa grande cidade do estado de Alagoas. Quem passar por lá ,ainda vê cabanas e uma 

grande quantidades de artesanato, e a cerimônia do próprio povo indigna eles preservam os rituais e os 

costumes dos seus antepassados que são coisas muito bonitas Essa pequena historia foi passando dos 

tataravôs e bisavós, que chegou até meus pais e a mim que estou passando para quem lê essas poucas 

linhas. Essa historia vêem dos meus tataravôs paternos esse caso aconteceu entre os anos de 1800-1903 

já com os maternos foi diferente. Eles eram espanhóis, trabalhavam no campo plantavam cana de 

açúcar, frutas, legumes e tinham varais criações como gado, cavalo, porcos, galinhas etc.. Viviam 

remediados, havia muita fartura e foram chegando as de mais gerações ela cresceu e se casou com um 

militar, ai surgiu uma enxurrada de oficiais meu avô era Tenente, dois irmãos dele eram Capitães da 

Marinha de Guerra, eu já morava no Rio de Janeiro. Vieram meus primos também como os pais 

ingressaram no Colégio Naval e outros foram cadetes etc. e por ai foi uma seqüência de patenteados, 

essa rama nova eu os conheci todos com idade superior a minha. Tinha um tio que foi combatente na 

Itália, ele foi pra lá em 1940 e em 1945 quando terminou a guerra  houve a necessidade de fazer um 

tratamento de saúde isso foi por muitos anos, ficou seqüelas ele já bem melhor nos falava que a guerra è 

muito cruel só traz conseqüências difícil de resolver  e pediu para vivermos em paz. Hoje os meus que 

menciono nessas poucas linhas já partiram para á pátria espiritual. Faço todos os dias muitas preces por 

eles. Meus pais vieram do estado de Alagoas para á cidade de Presidente Prudente interior de São Paulo, 

estavam á procura de melhores condições de vida, como um irmão meu tem atrofia mental  lá no 

interior não tinha tratamento nesse caso o medico aconselhou meu pai á vir para á capital procurar o 

Hospital das Clinicas no ano de 1955, chegamos aqui ficamos hospedados na casa de meus tios que 

moravam na Rua Macedônia proximidades do Tiro ao Pombo aqui na Vila Brasilândia, após 8 dias fomos 

morar na Rua Parapuã onde estamos até hoje, pois agora é própria. A seguir meus pais foram trabalhar, 

ele empregou-se nas industrias Francisco Matarazzo, por outro lado minha mãe foi trabalhar  no bairro 

do Sumaré em confecção como costureira. Eu tinha 11 anos de idade em ser pequena já tinha muita 

responsabilidade, pois cuidava de 3 irmãos mais novos para que meus pais pudessem trabalhar. Naquela 

ocasião á Rua Parapuâ era apenas uma trilha estreita sem asfalto, quando chovia torna-se muito difícil 

para quem ia para o trabalho, era necessário levar um par de sapatos na sacola para trocar quando 

chegasse no largo da Itaberaba e seguir viagem com sapatos limpos, lá deixava-se os sapatos sujos de 

lama  na guarita do fiscal de ônibus, que eram uns fordinhos que chamávamos de Jardineira da linha  

121.  O ponto inicial desses ônibus era no largo Pompéia, onde hoje é o MC Donald na Av. Francisco 

Matarazzo. O transporte melhorou um pouco em 1957 com á inauguração da Cia. de Ônibus Tusa, nessa 

época meu pai passou a trabalhar por conta própria. Seu comercio era um pequeno deposito de material 

de construção, só que era material usado que ele comprava de demolições, tais como portas, janelas 

vitraux, vigas, ripas, caibros, tabuas, pontaletes telhas. Eu passei a trabalhar com meu pai no deposito, 



fazia anotações de mercadorias que entravam e saiam distribuía os pedidos dos clientes para os 

carroceiros efetuarem as entregas a domicilio na época faziam esses trabalhos em carroças puxadas por 

mulas. Mas com a evolução a profissão de carroceiro foi extinta, assim como outras profissões. Com esse 

trabalho o meu pai criou sete filhos isso foi com muito luta, pois em todos os tempos as dificuldades 

sempre existiram. 

O meu pai sempre nos ensinou trabalhar e sermos honestos e responsáveis com tudo, pois o 

lema do meu pai é trabalhar sempre. Eu e meus irmãos sempre trabalhamos no comercio hoje em dia 

pensar que trabalho por conta própria esta muito difícil, mas não podemos desanimar mesmo em ser 

pequenos comerciantes temos que ir a luta com bom pensamentos para que um dia possamos vencer 

todas as barreiras sem sacrifício não chegaremos a algum lugar. 

Os primeiros comerciantes 

O Empório, do Okada imigrante japonês, Empório do seu Domingo Caetano Pinto, Empório do 

Babau cujo pai era Espanhol, Bar é Empório da Massako, os pais Japoneses. Mercadinho Vla Itaberaba 

do Vitorino.  Nessa época a Rua Parapuã não tinha asfalto, o bar Bom Jesus em frente à igreja católica, a 

farmácia do seu Amaro de Oliveira, a farmácia do irmão Irineu, e Nestor Maciel. Onde em 1954 foi 

instalado o primeiro telefone deste bairro, para os moradores foi só alegria, a farmácia do Francisco 

Cigotti, conhecido como Chico da Farmácia. O bar da Caieira, a Padaria Vera, do seu Osvaldo, o bar do 

Motorista, tinha esse nome porque era freqüentado por essa classe, e ali era o ponto final do ônibus, o 

Bazar Estar Lucia, a primeira relojoaria, do seu Salvador Gonzáles, o barbeiro Zé Baiano e o Pedro 

Barbeiro que tinha como auxiliar, o tão conhecido Dante Cairo o imigrante Italiano. Outro grande 

barbeiro o Pepino também Italiano a, loja central do seu Helmít Shusz imigrante Alemão, o lar Ponto 

Chic, do seu Ribeiro, o bar do Cardoso, imigrante Português, o primeiro açougue do João Conforto, a loja 

e o barulho da Brasilândia, de Antonio Buzzo. A quitanda e o bar da família Yamazaki, Sapataria de 

Concerto Maracanã, do seu João imigrante Português. A Sapataria Rápida do seu Antonio Garcia Perez, 

a alfaiataria Metrópole Eegante de Abelardo Pitta de Souza. A Sapataria do Delio Nunes da Silva, essas 

lajas eram todas de conserto de calçado, profissão já extinta. A toca da onça tinha caldo de cana, etc. O 

deposito Basilar do seu  Dino Antonio Menochi, a loja de calçados Cinderela, Foto Brasilândia Andeza, do 

nosso saudoso João Rodrigues fabrica de colchões Brasilândia, do saudoso João colchoeiro, a quitanda 

Omio, a loja Durável, o bar do Galto, Bossa Nova Calçados, a Torrefação de Café Brasilândia do Salomão 

imigrante da Arábia. O bar do seu Basílio Simões esse foi o proprietário dessa terra denominada 

Brasilândia cujo nome vem de Basílio homenagem muito justa, hoje, são estabelecimentos novos com 

razoes sociais diferentes. Sinto saudade daquele tempo que não volta mais, era época em que existia 

confiança em  todos aqueles, sim era tempo de amar e muita paz.                     

A Igreja 

A Igreja merece assunto especial, a sua historia no inicio era apenas um cruzeiro, como as 

pessoas são muito devotas faziam suas orações e acendiam vela aos pés do cruzeiro. Porque vale mais a 



fé que depositamos a Deus. Também era realizada a missa campal no cruzeiro, celebrada pelo padre 

Vitoriano entre os anos de 1948 e 1950, foi em seguida construída a capela. Citarei algumas pessoas que 

participarão da construção, Domingo Caetano Pinto, seu Basílio Simões, Antonio da Cruz, Rodolfo 

Bardela, os irmãos Raul e Roberto, Zolezzi, Antonio Petucco, Manuel Algante, Aristeu Benedito Soares, 

Manuel Canuto, Antonio de Souza e muitos outros. O bairro cresceu e necessitava de uma igreja maior 

fizeram uma reunião liderada pelo Dr. Oscar Claro Cunha, dentista, Joaquim vagliengo Basílio Simões, 

em fim os mesmos que construíram a capela reunirão-se para participarem de muitas campanhas para 

arrecadarem donativo para a nova igreja. O construtor foi Florêncio Galto carpinteiro Zé preto e seu 

Osório e outros. O sino foi doado pelo Sr. Carlos Claro Cunha irmão do Dr. Oscar  Claro Cunha. O ato da 

criação da igreja foi  por Dom Paulo Rolem Loureiro, naquela época o arcebispo de São Paulo, quem 

cuidava da capela era o padre Alquiles da igreja Santa Cruz de Itaberaba e pelas freiras do convento 

Filipinas, com a chegada do então padre João Reinaldo catalão Cáceres, ele era Chileno nascido na 

cidade de Santa Rosa de Pelequem província de O.Higgins no Chile, ele passou a comandar a construção 

da nova igreja, ai as coisas melhorarão muito. Eram feito leilões, o comercio doava objetos para que as 

renda fossem para a construção, também tinha a quermesse com varias barracas tais como a tômbola o 

correio elegante, a pesca, o coelhinho, o pau de sebo, a barraca de quentão e do milho verde etc. Isso 

era nas festas juninas eu gostava da quadrilha, eram brincadeiras sadias sem maldade e todos 

participavam com amor. Com essas festas a arrecadação era para a paróquia que se erguia aos poucos, 

tinha saudade daquele tempo bom, o tempo foi passando e em fim a igreja estava em pé . O engraçado 

e que a capela permaneceu em pé dentro da paróquia, que era grande, e tornava-se minúscula que 

graça a noticia correu em outros bairros sobre esse fato. O povo muito curioso vinha ver a grande 

novidade, e tos adorarão isso foi uma coisa imediata ai esta, o que vemos hoje e o trabalho que se 

reflete. A comunidade de hoje agradasse ao padre João, e aos que participarão e darão muito de si para 

o progresso desse bairro, que não para de crescer a cada dia e a cada mês e ano. O padre João Reinaldo 

Catalão Cáceres o idealizador da majestosa igreja que a hoje, faço questão de mencionar o seu nome 

completo. Há muitas pessoas que não sabem e possa conhecê-lo, em 4 de janeiro de 1986 partiu  para a 

vida eterna que ele descanse em paz para nos ficou um vazio muito.  

O Cartório   

 Como o bairro estava em desenvolvimento os moradores  perceberam a falta de um cartório de 

registro civil, quando precisavam desse serviço tinha que se deslocar ate a Freguesia do Ó para registro 

de nascimento, casamento, óbito e outros documentos dependentes do cartório. Reuniram-se alguns 

moradores como Dino menochi, João Roque Cajé, Basílio Silva, Manuel Algante, João Rodrigues, Okada 

Roberto, Raul Zolezzie outros, ambos unidos lutaram e muito com a vinda desse estabelecimento. Após 

muita luta conseguiram através do deputado estadual Charos de Alcântara que deu entrada ao processo 

na Assembléia Legislativa.  Muito tempo depois estava pronto para estalar 40º subdistrito de 

V.Brasilandia foi nomeado Alceo como escrevente, o senhor Manuel Algante foi quem cedeu a sala da 

sua casa na Rua Parapuão Nº. 1733 aonde em fim inauguram-se o inesperado cartório, isso aconteceu 



por volta de 1966 assim foi mais fácil para comunidade da Brasilandia, o bairro continua crescer ate hoje 

e a evoluir sempre.   

 A educação  

Naquela época devia a Brasilandia estar em fase de crescimento não existia escola a mais 

próxima era o Colégio padre Manuel de Nóbrega que ficava perto da matriz na Freguesia do Ó, tinha que 

ir a pé ou de charrete era muito difícil, para as crianças daqui . Aqui tinha uma escola particular da D. 

Machalba, chamava-se Rui Barbosa as aulas eram dadas na residência da própria professora, ficava na 

Rua G hoje e chamada de Rua Nair de Campos Novais. Essa rua fica em frente ao Roldão hoje ao lado da 

Casas Bahia proximo ao Tiro Pombo. No inicio de 1950 foi construída a primeira escola publica, eram 

dois galpões de madeira situada na Rua Nair Ramos S Churing, onde hoje e a Rua Joaquim Ferreira da 

Rocha, Chamava-se Prof.ª Jose Amaral Wagner. Anos depois foi construído um prédio de alvenaria na 

Rua Nair Ramos S Churing, hoje e o atual grupo escolar embaixador Raul Fernandes e muito tempo 

depois foi construído proximo ao Córrego Mirangoaba outro grupo escolar e atual Vicente Censo, depois 

construiram outro barracão para outra escola chamava-se Grupo Escolar da Vila Serralheiro esse escola 

ficava perto da pedreira do Veiga, era uma trilha estreita de terra batida hoje atual estrada Domingos 

Veiga.Por ali só passava vacas, cavalos, cabras e outros animais e pessoas a pé. Algum tempo depois 

demoliram o Grupo Serralheiro, e construíram o atual que hoje leva o nome de Galdino Lopes Chagas. 

Passado o tempo erguerão outro colégio João Solidéu que fica ao lado do grupo escolar Galdino Lopes 

Chagas. Naquela época era o governador Carvalho Pinto que inaugurou a escola, o palácio do 

governador era no grupo Elizeu que ficava na Praça Princesa Isabel, hoje existem muitos colégios vou 

citar alguns, Dami, Edgar Pimentel, Cacilda Béquer, Prof.ª Manuel campos. Vários foram os  moradores 

ou comerciantes interessados para o melhor ensino para o nosso bairro, foi às seguintes pessoas Dino 

Antonio Menochi, Manuel Algante, Basílio Simões, Abelardo Ritta de Souza, os irmãos Roberto e Raul 

Zolezzi, Florenza Galto, João Rodrigues, Okada e outros . Hoje todas essas escolas ainda é pouco para 

muita gente. Porque a Brasilândia cresceu muito e continua se expandindo sempre. Enquanto vivermos é 

para contemplarmos a ascensão desse maravilhoso bairro. 

O saneamento 

Na quele tempo não tinha saneamento usava-se a famosa fossa negra para todos os fins para a 

pia o tanque e banheiro . A água era de poço muito profundo, cada um mede por volta de 20 a 25 

metros mais ou menos de profundidade e puxava-se água com balde amarrado por uma corda preso ao 

sarilho, o sarilho para quem não conhece é uma peça que fica em cima, na boca do poço aonde que se 

amarrava a corda que descia com o balde ate o fundo para trazer água para cima puxando com as 

mãos. Era tudo muito difícil, mas era necessário a água era muito boa. Era natural, totalmente potável, 

tinha um senhor que se chamava-se de José conhecido como Zé Poceiro ele era quem fazia as 

perfurações  dos paços da região imediatamente, com seu ajudante de nome Luiz. Ele era requisitado 

para vários bairros, pois trabalhava muito bem, o transporte da ferramenta para esse tipo de trabalho 

fazia-se com uma carroça puxada por animais. Hoje temos água canalizada vem direto das represas, e o 



esgoto precisa ser tratado porque eles são despejados nos rios e estão sendo poluídos se não for tomado 

uma providencia urgente não vai existir mais peixes nos lagos e rios, pois as grandes e pequenas cidades 

jogam todos os detritos em grandes quantidades, assim vai se extinguindo toda a natureza temos que 

lutar pela fauna para que os pequeninos que ai está crescendo possam encontrar um mundo melhor, e 

se possível terem ar puro e água potável.  

A política do bairro  

Como sempre vários moradores e comerciantes destacava-se na política lembro-me do Dino do 

deposito Jose Zolezzi Lazaro Amancio de Barros, muitos outros. Também o Padre Kalazans da Cruz das 

Almas, que era um forte candidato, ele não perdia no comício. Todos sempre lutaram pelo progresso do 

bairro, através dos primeiros foi que motivaram os políticos do futuro. Com os seguintes candidatos 

Tereza Lajolo Nirialdo Santana, Benedito centra Celino Cardoso, Jose Viviane Feras, Pierre de Freitas e 

outros. Esse ultimo que eu citei seus nomes tiveram êxito elegeram-se a deputado e vereador .  Hoje em 

dia acho que a política do bairro esta muito parada. É preciso alguém forte para incentivar para 

progredir. 

Recordações 

 Lembro-me na década de 1950 até 1960 havia um tipo diferente, um senhor chamava-se 

Antonio. Tinha apelido de Camilo, bebia muita pinga a cerveja, jamais prejudicou alguém a não ser a si 

próprio quando necessitava–se de seu serviço estava sempre disposto era muito trabalhador e fazia tudo 

com perfeição queria trabalhar aceitava todo tipo de ajuda, um trocado, um prato de comida, uma 

roupa usado, um par chinelo o que lhe desse ficava muito contente e grato. Gostava de fazer serviço 

como carga e descarga de caminhões, carroças, limpar terrenos fazer compras para as pessoas e ate 

levava crianças para a escola. Naquela época existia  muito desses serviços,  para ele de preferência o 

trabalho braçal que executava com prazer e era de extrema confiança e de muito respeito . Ele faleceu 

no dia 16 de junho de 1960, e todos sentiram a sua falta ate hoje faço minhas preces para ele, pois e 

necessário para os que estão com Deus.  

Outro fato aconteceu em frente a minha casa, tinha um bar era do seu Paschoal já idoso os 

filhos mais velhos e que cuidavam de atender a freguesia chamavam Pedro e Antonio vulgo Caieiras, em 

um domingo os vi com outros amigos correndo atrás de um tatu. E desceram uma trilha estreita 

chamada Rua Rocha Pinto, hoje Rua Otaviano Basílio da Silva.  Todos com pedaços de pau na mão e dois 

cachorros de caça, demoraram muito mais trouxeram o tatu. Aquilo foi um grande comentário e ao 

mesmo tempo era uma diversão. Lembro-me antes desses dois fatos que citei aconteceu um fato 

interressante.  

No ano de 1957 um dia apareceu um boi de cor castanha ele pertencia a um criador que levaria 

para o abate. Era levado por pessoas a cavalo, ou seja, por peões que iam tocando a boiada pelas 

estradas. Ao passarem por Taipas que naquela época era um sitio, os peões não conseguiram controlar 

aquela  boiada, a boiada estorou espalharam-se novilhos por vários bairros. Como aqui era um sitio 



estávamos acostumados a ver gados e outros tipos de animais passarem pela Rua Parapuã, mas aqueles 

animais chamaram a atenção de varias pessoas pelo porte do animal. Era diferente, bem cuidado , muito 

gordo tratava-se se um animal de raça e estaria assustado. Ai veio a noticia que tinham vários bois 

espalhados pelos seguintes bairros “Cruz das Almas, Morro Grande, Vila Cachoeirinha, Vila Penteado, 

Imirim etc.. A tarde veio à ordem, o dono pediu para a policia os sacrificar onde estivessem, para a 

segurança do povo. Aquele animal foi abatido na calçada do deposito do meu pai, pois ele caiu em um 

monte de areia. Onde hoje a Foto Gushikem. Ao lado do supermercado Compre Bem. O mesmo 

aconteceu com os outros novilhos que estavam em outros bairros.A noite veio um caminhão antigo 

lembro-me ate hoje ah marca dele NASCH. Vários homens munidos de cordas e carretilhas, depois de 

muito esforço conseguiram por o boi na carroceria e levaram-no.  

Recordo-me também do Chico ferrador ele fabricava ferraduras para cavalos. O meu irmão era 

o que puxava o fole, ou seja, uma peça que ajudava a manter o fogo aceso para poder esquentar o ferro 

e moldar as ferraduras. Depois de frias as peças iam para o casco dos animais que ia ser presa por varias 

espécies,  como se fosse prego. Aquilo era um trabalho primitivo e perfeito e era de grande utilidade. 

E também tinha a pescaria aos domingos, as pessoas se reuniam e iam a pé ou a cavalo, como 

montaria ou de charrete . Isso era  no Rio Tiete na Avenida Santa Marina, que era água limpíssima e 

corrente. A ponte era de madeira bem forte, nunca houve desabamento. Ao voltarem a tarde, traziam 

muitos peixes  que era uma grande alegria para as famílias. Tinha também pescaria no córrego 

Mirangoaba que fico hoje nas imediações da 45º delegacia de policia. Que hoje esta totalmente 

canalizado. 

Havia também o cultivo da região tinha plantação da região com fartura tais como de açúcar, 

frutas, hortaliças, criação de gado , cavalos, a vacaria de D. Tereza  Ventado. 

Futebol 

Lembro-me existiam vários times de várzea tais como o Bacia, Tiro Pombo, Glorioso, Maracanã, 

Santa Cecília e o Guarani Futebol Clube e outros. O que me chama atenção era a batucada que nos 

domingos e feriados quando a rapaziada voltava do campo. Comemoravam a Vitória numa roda de 

samba, isso acontecia no bar do Caieiras que ficava em frente a minha casa e nos divertíamos muito com 

eles. 

Os clubes tinham equipes muito capacitadas, lembro-me dos seguintes craques da associação 

atlética santa Cecília “Luiz Colin, Cacareco, Budem, Didinha, Betinho, Gidão, Somar, Rubinho, Dunga, 

Valtinho, Chico Preto, Cornélio, Davi, Denico, Robertinho, e tantos outros. Messias e Fininho era do 

comando eram homens de raça. 

Guarani Futebol Clube 

Na década de 60 brilhou muito, prometia muitas vitórias era de raça. Eram eles Beldarino, 

Walter, Geraldo, Salvador, Tição, Zé Preto, Mingo, Tete, Formigão, Paraná, Barin, Waldemar o Ganso, 



Belfare, Pixoxo, Helio  Coelho, Rubinho, Lizao, e Zé Goleiro . Recordo-me desses rapazes daquele tempo 

que era bom e não volta mais tenho saudades  

Grêmio Esportivo Maracanã 

Esse time antes levava o nome de marmiteiro, líder da várzea brasilandiense. Os craques eram 

Tiaozinho, Zezinho, Microfone, Tiago, Chocolate, Bode, Preto, Mortadela, Melão, Nelson Farias, Cássio 

Preto e Muca.  Tinha como sede o bar do Caieiras, que ficava em frente a minha casa onde eu moro até 

hoje. Seus diretores eram Caieiras, Silas e Osório. Eu era adolescente e assistia aos domingos a festa em 

que eram comemoradas com muita alegria. Era muito bom não existia violência, era de muito respeito e 

paz, hoje sentimos muita falta de tudo. 

Grêmio Recreativo Tiro Pombo  

Antes se chamava Grêmio Recreativo Elite naquela época o campo era na Rua Parapuã. Onde 

hoje esta situado o ROLDÃO, no Tiro Pombo. A equipe era formada por Toninho, Linge, Dencar e Pedro 

lLnge eram irmãos, Rodolfo, Eloi e Jubila Golo, Eli, Zé gordo, Telarinho, Roque, Pelaguinho, Bernardo 

Vovô e Pedro Borges. Garotos resistentes sempre chegavam ao fim da linha vitoriosos e com classe. 

Associação Atlética Mocidade Brasileira  

Na década de 60 esse clube arrebatava quase todos os títulos, era muito forte e bom ao mesmo 

tempo. 

Seus jogadores eram Chiquinho, Edson, Benedito, Mangela, Toninho Buzzo, Acácio, Kaiser, Mila, 

Belfarinho, Tostão, Paraguaio, Gigio, Serginho, Fazenda, Ziza, Walter Andrade, Gazola, Paraná e Zé 

goleiro. Meninos valentes sempre mostravam muitas qualidades e conseguiam suas vitórias. 

Mocidade Paulista Futebol Clube 

Sua diretoria tem uma historia, fundou o Juvenil Fluminense, isso foi em 1951 no Campo do 

Bacia. Em 1952 mudou o nome para Juvenil Paulista Futebol Clube e houve outros nomes ao longo do 

tempo permaneceu como Mocidade.Essa era a sua seleção: Fumaça, Minhocão, Helio Pimenta, Canário, 

o nosso saudoso Ventania, Pedreira, João Pipa, Caria, Burro da Central, Lúcifer, Lamparina, Fuminho, 

Sapinho, Batata e Bocage.Moçada muito forte, sempre batiam de frente com as suas idéias. 

Os Onze Garotos de Ouro 

Também da várzea da Brasilandia seu time era formado por Chiquinho, Biá, Cordeiro, Caipira, 

Sabia, Aranha, Pantera, Benedito, Cássio Preto, Mila, Serginho, Plínio, sempre lutaram pela vida 

esportiva como muito amor a camisa e tinham esperanças e glorias. 

O Glorioso Futebol Clube 

Foi fundado pelo saudoso velho Quim e Domingos Aiolhi. Sua equipe era formada por dez 

negros e um branco apelidado de arroz. São eles Geraldo Pintor, Décio pintor, Serginho, Zezinho, 

Microfone, Canhoto, Albertino, Cornélio, Chico Preto, Lopes, Braz, Cássio Preto, Gentil e Boro, Nego, 



Ditinho, Cabo Verde, Lalau, Jurandir, Macaca e Muca. Tdos esses jovens fortes e sempre firmes como 

uma rocha estavam sempre de prontidão à espera de uma partida. Aqui homenageio os dirigentes do 

futebol de várzea da Brasilândia sendo que vários já estão com Deus citarei seus nomes que são orgulho 

do esporte da nossa região. Ozório, Caieiras e Silas (grêmio esportivo maracanã), Dr.Oscar e Joãozinho ( 

grêmio recreativo tiro pombo), Eugenio Pinheiro de Siqueira (genião), João latário, Honório Nogueira 

(mocidade paulista), Seu Quim ( glorioso), Fininho e Messias ( santa Cecília), Tostão e Nadir ( veja 

sopave), Benedito Magela e Mario Belini ( mocidade brasileira), Eles estão se reunindo no espaço e 

formaram um time único. Para todos que estão aqui ficou uma lacuna, sentimos muita falta de tudo e de 

todos.Aqui vão as homenagens aos goleiros da várzea da brasilandia. Lembro-me de vários são os 

seguintes: Macaca (grêmio recreativo tiro pombo), Muca (glorioso), Zé goleiro (maracanã), Laércio 

(guarani), Zito e alessio (paulista), Roberto Alemão e Guarú (mocidade), Suissa (internacional). Sei que 

existiram muitos outros mais só de eu pensar que muitos nomes aqui citados já não estão entre nós , 

estão recebendo a nossa eterna gratidão pelos momentos inesquecíveis e que nos proporcionaram. 

Estejam com Deus. 

A saúde 

No inicio dos anos 50 tinha um posto de saúde na Rua Borges de Cerqueira,  era uma cozinha 

simples não existia quase nada mas as pessoas eram bem atendidas. Existia muita consideração com o 

ser humano, em casos difíceis eram encaminhados para o Hospital das Clinicas ou a Santa Casa e outros. 

Alguns anos depois inauguraram o posto de saúde Av. Itaberaba ai melhorou muito, pois desafogou o 

Posto da Brasilandia. Hoje existe o hospital V Penteado, o posto da av. João Paulo, o posto do Jardim 

Iracema, o da Rua Augusto do Amaral tem tudo isso, mas o atendimento e precário, poucos funcionários 

para muita gente. As pessoas são mal atendidas, as vezes vem  ate a falência nas filas não existe 

medicamento. Assim as coisas não funcionam. Como diz o velho ditado: A saúde no Brasil está em coma. 

A diversão  

Em frente da minha casa tinha um bar seu dono era Antonio, todos conheciam como seu 

Caieiras e aos domingos se reuniam varias pessoas com instrumentos tais como tamborim, bumbo, 

triangulo, pandeiro, atabaque, cuíca, surdo e tanto outros. E formarão uma roda de samba, ai faziam a 

famosa batucada e dançaram muito samba até altas horas. Era na calçada, ninguém segurava a turma 

que se divertia em paz. E outros meio de distrair-se, era o Cine Brasilandia que foi construído pelos 

japoneses de responsabilidade. Era um galpão de madeira, mas muito bem feito. Era rodado fitas de 

Gordo e Magro, do Mazarope, os Três Patetas, Oscarito e o Grande Otélo e muitos outros. Tinha o 

serviço de alto falante no bar Bom Jesus que ficava em frente da igreja católica que irradiava o futebol 

aos domingos e feriados e também as noticias. Outro entretenimento que era feito no mês de junho o 

mês das festas juninas tinha quermesse e quadrilha, leilão, correio elegante, e pau de sebo etc. O leilão 

era para arrecadar fundos para a construção e  manutenção da igreja, tinha também os circos e os 

parques de diversão. Eu gostava de ouvir as musicas antigas uma coisa que marcou das festas juninas ou 

tradicionais era o casamento caipira era uma coisa simples e muito bonita isso sim era vida.  Os parques 



traziam variedades  como roda gigante, sombreiro mexicano. Lembro dos circos citarei alguns nomes: 

Circo Teatro Rancho Alegre, Circo Aloma, Circo Estrela Daria, o Rancho Grande e o Circo Guarani. Esses 

são nomes de alguns palhaços do circo: Céu Azul e sua partine de nome Aline, ela era muito graciosa, 

Chinelo de Prata, Vento Branco, Trovão Azul, Rouxinol e Porunga. Essa era uma diversão muito sadia, 

não existia nenhuma maldade era tudo paz sentimento. Também sabemos que jamais voltará. 

A saudade dos pioneiros 

  A Brasilândia tem uma historia na qual participa muitas pessoas simples e trabalhadoras. 

Citarei algumas pessoas que vieram e ajudaram no processo daqui,  e que hoje em dia infelizmente 

vários já não se encontram entre nós, estão lá no alto presenciando o progresso do bairro em que eles 

tanto amaram. São eles Basílio e Tereza Simões que foram os proprietários da terra, Florêncio Gatto, 

Chico Baiano esse era o meu pai, Onno Joze, Abelardo pita de Souza, Antonio Cruz, Aristide ,Gomes 

,Antonio Machado, José Cardoso, Jose Maia, Jorge Yamasaka Nashalfra, Santa Favores ou Dona Rosa de 

Dementa, Manoel Algante o pai e filho, os irmãos Domingos e Vitorino Caetano Pinto, senhor Ribeiro 

Bonilha e o nosso cantor sertanejo Pardinho, Ana Maria Silva Pinto, Maria Madalena Toledo, os irmãos 

Raul e Rui e Alberto Augustino, os irmãos Irene e Nestor Maciel, dona Vitória Kaiser, Luiz da Editora 

Abril, as irmãs Princesa e Aurora, Manoel Gomes, os irmãos Ruedas, Jose Honório da Silva, Augusto Jose 

Antonio(Zé polenta) Benedito Antonio, Abelardo Dirceu de Souza, Viera vulgo Ventania, Dorcides de 

Souza, o velho Quim sapateiro, Caje ,Jair de Toledo Xavier, Alda Feldina, dona Gertrudes (tundinha), 

família Roselvite, Manuel Romão, João e dona Luiza e o Okada, Antonio Guilherme, Maria Macieira, e o 

saudoso João Rodrigues, Eduardo Queiróz, dona Vitória Antonio de Souza, senhor Bonilha, Albano 

Batistadinora e Nascimento, Cláudio do Nascimento, dona Dinora do Nascimento, Mercedes do 

Nascimento, Oyama, Geraldo Guerra, seu Carlos Ângelo, e Alta Correio Mello, esses são os meus tios.   

Onde havia sítios, são supermercados. Nos lugares de chácaras, tem padarias. No lugar de 

pastos para os animais, são varias lojas, quitandas, sapatarias etc. Aonde tinha grandes plantações, são 

residências. No lugar de muitas florestas, são hoje colégios e creches. Existiam varias e varias árvores, 

muito frondosas em que ouvíamos passarinhos cantando, e foram todas derrubadas. Isso para dar lugar 

às varias construções. Em geral tinha vários córregos limpíssimos, que tomávamos banho e bebíamos 

dessa água, que era água natural que nascia das pedras  e hoje sobre eles passam ruas asfaltadas.Esse e 

o chamado progresso, que é necessário. Bem ficamos por aqui saudosos dos velhos tempos, esses são os 

verdes campos da minha terra, quando cheguei aqui tinha apenas 12 anos de idade hoje sou 

sexagenária nesse pedaço do chão. Pretendo terminar os últimos dias de minha vida para encerrar essas 

mal traçadas linhas. Aqui fica algumas frases e pensamentos para todos. Tirem suas próprias conclusões 

em alguma formularei perguntas e respostas como, por exemplo: 

A casa é pobre, mas o coração é nobre. 

Pão comido e pão esquecido? Raciocine não existe homem errado para uma mulher honesta. Existem 

diferenças entre educar um homem, e uma mulher! 



Sim, ao educar um homem educa-se a um indivíduo e ao educar uma mulher educa-se uma  geração. 

Qual e o problema do menor? O problema do menor e o maior. 

Nascer é uma probabilidade, viver e um desafio, envelhecer é um privilegio, o ser humano é uma espécie 

fracassada de Deus.  

O que seriam das grandes e pequenas cidades. Se não fosse o homem do campo, o que seria? 

Você mesmo tire a sua própria conclusão sobre a pergunta do homem do campo a que fiz acima. 

Falam-se você não tem aonde cair morto acho a frase muito errada. 

O certo  é, você não tem aonde cair vivo todos nos temos aonde cair morto porque caímos em cima da 

terra e ela nos aceita. 

O que é Deus? 

Deus e onisciente, onipotente, único e bom. 

Deus é a inteligência suprema causa primária de todas as coisas. 

Nós reclamamos de tudo, queremos possuir  riquezas, luxo, ter boa vida etc. 

Nos exemplifiquemos no Cristo, como era o cristo. Não tinha travesseiro para recostar. 

No entanto ele foi e sempre será o rei dos reis, devemos nos conformar com o que temos e com o que 

somos. 

O homem não escapa de três cosas 

1º  o olhar de deus 

2º o peso de consciência 

3º o golpe da morte 

Quando o mundo será melhor? 

O mundo será melhor no dia em que deixar de existir fronteira e bandeira. 

Pense e analise bem todas essas frases 

E boa sorte muita paz que Deus os proteja 
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