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Resumo 

 

A pesquisa tem por objetivo analisar os conteúdos das políticas ambientais na periferia 

do extremo da zona sul de São Paulo, nos Distritos de Parelheiros e Marsilac. Os dois 

Distritos fazem parte dos Mananciais da região metropolitana de São Paulo, e estão 

submetidos às leis de proteção ambiental, e, portanto, teoricamente, desde 1975, são 

orientados a seguirem as restrições normativas para os usos e ocupação do solo 

concernentes à essa legislação. No entanto, no mesmo contexto em que foram 

promulgadas as normas urbanas que visavam estruturar e ordenar o espaço urbano da, 

hoje, região metropolitana, tivemos também neste período grandes deslocamentos 

populacionais para os Mananciais, seja da população vinda de outros estados, ou de 

deslocamentos intraurbanos. Sendo assim, os maiores contingentes populacionais rumo 

aos mananciais se deram após a implementação das legislações ambientais de 1975, 

revelando o contexto de reestruturação e mudanças a nível global, que se expressará no e 

por meio do espaço urbano. Tal situação se torna bastante evidente nos anos seguintes, 

devido aos rearranjos espaciais que configuraram esse novo momento da metrópole 

paulistana. De tal modo, consideraremos o espaço, bem como os espaços que possuem 

certa concentração de vegetação, como uma nova raridade e, quanto mais amplo o 

processo de reprodução do capital, mais rarefeito esses espaços se tornarão. Nesse mote, 

as periferias se reconfiguram e se complexificam. Seguindo essa perspectiva, 

compreenderemos os novos projetos no extremo da zona sul de São Paulo levados a cabo 

pelas políticas ambientais, principalmente com a implantação das Áreas de Preservação 

Ambiental. A pesquisa buscou demonstrar como este espaço periférico, tutelado pelas 

legislações ambientais, está sendo incorporados no processo de reprodução do espaço 

urbano de São Paulo por meio do empreendedorismo urbano ou das especificidades da 

localização, e, principalmente, pela possibilidade de “liquidez” que cada “potencialidade” 

do lugar tende a oferecer ao mercado. Assim, foi criado em 2014 o Polo de Ecoturismo 

de São Paulo, que engloba Parelheiros, Marsilac e na Ilha do Bororé, com a proposta de 

articular as potencialidades das áreas de Proteção Ambiental podem proporcionar. Em 

suma, buscamos compreender as finalidades e os conteúdos da proteção da natureza no 

atual momento da urbanização contemporânea. 

 

Palavras-chaves: urbanização, produção do espaço, área de preservação ambiental, 

planejamento estratégico, ecoturismo, Parelheiros, Marsilac 



Abstract 

The purpose of the research is to analyze the content of environmental policies in the 

outskirts of geographical south end of São Paulo: Parelheiros and Marsilac districts. The 

two districts are part of the watersheds of metropolitan area of São Paulo, and are subject 

to environmental protection laws; therefore, theoretically, since 1975, they are oriented 

to follow the normative restrictions for land uses and occupation of those relating areas 

and their constraints laws. However, in the same context of the enactment of urban norms 

aimed at structuring and ordain the urban space of nowadays metropolitan region, we also 

had, during this period, a large migration of the population to these watersheds area, 

coming from other states, or from intra-urban displacements. Thus, the largest population 

contingents towards to those water sources occurred after the implementation of the 

environmental laws of 1975, revealing the context of restructuring and changes to global 

level, which will be expressed in and through urban space configuration. This situation 

becomes evident in the following years, due to the spatial rearrangements that configured 

this new moment of the metropolis of São Paulo. In this way, we will consider space, as 

well as spaces that have a certain concentration of vegetation, as new rarity and the 

broader the process of reproduction of capital, more rarefied these spaces will become. In 

this motto, the city outskirts are reconfigured and in this perspective, we will understand 

the south end zone of São Paulo undertaken by the environmental policies, especially 

with the implementation of the Environmental Preservation Areas. The search sought to 

demonstrate how this peripheral space, protected by environmental legislation are being 

incorporated into the process of reproduction of the urban space of São Paulo by urban 

entrepreneurship, or of the specificities, of the location, and mainly due to the possibility 

of "liquidity" that each "potentiality" of the place tends to offer to the market itself. Thus, 

the Ecotourism Pole of São Paulo was created in 2014, located at Parelheiros, Marsilac 

and Bororé Island, to articulate the potentialities that the Environmental Protection areas 

can provide. In summary, we seek to understand the purposes and contents of the 

protection of nature in the current moment of urbanization. 

 

Keywords: urbanization, production of space, environmental protection area, strategic 

planning, ecotourism, Parelheiros, Marsilac 
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1- Introdução: 

1.1 Parelheiros e Marsilac hoje 

 

O presente trabalho tem a finalidade de compreender os conteúdos das políticas 

ambientais nos distritos de Parelheiros e Marsilac, extremo da zona sul de São Paulo, 

administrados pela Prefeitura Regional de Parelheiros. São espaços protegidos pela Lei 

Estadual de Proteção aos Mananciais de 1975, sendo que, na primeira década dos anos 

2000, receberam duas áreas de preservação.  

Trata-se de espaços periféricos, formados a partir do processo de reprodução da 

metrópole de São Paulo. Segundo dados do SEADE, em 2017, os dois distritos juntos 

possuem 155.251 habitantes; Parelheiros com 146.908 e Marsilac com 8.343 habitantes. 

 Os arredores distantes do centro, nas franjas da cidade, no início do século XX 

eram entendidos por subúrbios. Autores como Martins (2001) e Langenbuch (1971, 2001) 

apresentam os subúrbios como elemento indispensável para a compreensão dos arredores 

do centro urbano. Santo Amaro, por exemplo, encontravam-se longe do centro urbano de 

São Paulo, e era ligado à cidade por meio do abastecimento agrícola e da linha férrea. 

Martins (2001) qualifica os subúrbios como uma área intermediária entre o rural e o 

urbano, de possível ascensão social, lugares de hortas, árvores, ares bucólicos, lugares 

que amenizam as descontinuidades urbanas. 

Com o desenvolvimento da indústria, os subúrbios passam a se relacionar de 

forma mais estreita e volumosa com a cidade. O processo de industrialização possibilita 

o esfacelamento da vida nos subúrbios.  A periferia de São Paulo, com toda sua dimensão 

populacional e espacial, toma contornos a partir da década de 1970, e se complexifica a 

partir do processo de reestruturação da metrópole.  

 Trazemos para dialogar a perspectiva de José de Souza Martins (2001) a respeito 

da periferia. O autor a compreende como: “[...]a vitória da renda sobre a cidade e a 

urbanização, é um dos fatores do atraso do próprio capitalismo. Aliás, a periferia tem 

trazido consigo a ruralização da cidade. A periferia é a designação dos espaços 

caracterizados pela urbanização patológica, pela negação do propriamente urbano. A 

periferia é a negação das promessas transformadoras, emancipadoras, civilizadoras e até 

revolucionárias.” (MARTINS, 2001, p.78). Em resumo, para Martins, a periferia significa 

o atraso, a anulação da criação e dos laços de solidariedade, a negatividade de tudo aquilo 
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que os subúrbios possibilitaram. A posição de Martins está na contramão teórica assumida 

no trabalho, que parte do fato de compreendermos o avanço do capitalismo e suas 

reestruturações, justamente pela elaboração de periferias. Ou seja, a acumulação primitiva 

é permanente, e não uma questão de atraso, sendo assim, a produção de periferias é 

estrutural, não uma questão patológica da urbanização; dizemos, portanto, que a periferia 

é produto e condição para a reprodução capitalista do espaço. 

A esse respeito, Bonduki (2001) indicará uma interpretação mais estruturante ao 

contexto metropolitano. O autor entende que existem “periferias” e não “a periferia”. Ou 

seja, não podemos compreender esse espaço como homogêneo, estático, produto de um 

esvaziamento completo da prática socioespacial. O movimento de transformação das 

periferias, as infraestruturas diferenciadas entre elas, o estágio de urbanização e a 

localização, já as colocam em padrões diferenciados.  Além disso, como atesta Bonduki, 

a periferia que existia na década de 1950 ou 1960 atingiu hoje um padrão de urbanização 

e transformação que as periferias da década de 1990 não atingiram1. Segundo o autor,  

[...] mesmo assim, ela não vai chegar a ser um lugar bom, ao contrário 

da periferia dos anos 50 e 60, na grande maioria transformada hoje em 

bairros bastante razoáveis do ponto de vista da urbanização. [...]. Mas e 

agora? Quando toda a periferia tiver água, luz, asfalto e esgoto -e 

estamos nos encaminhando para isso- então vai acabar a periferia? Eu 

acho que não. Por causa do elemento social. (BONDUKI, 2001, p.97) 

Fugindo de uma interpretação evolucionista que entende a periferia como um 

estágio da urbanização, o que se busca aqui é compreender como as áreas desinteressantes 

para o mercado imobiliário formal, em determinado momento histórico, vão sendo 

integradas como fragmento à produção do espaço urbano por meio de projetos 

empreendedores. Ou seja, reconhecendo os limites postos nas análises acima, os 

pressupostos utilizados nesta pesquisa baseiam-se na contínua reprodução do espaço 

enquanto mercadoria. Ou seja, a periferia não vai acabar, porque o espaço se reproduz 

pela produção de sua negação. 

 E à medida que esses interesses chegam, as periferias vão se complexificando e se 

diferenciando entre si, principalmente a partir dos últimos anos do século XX, pois já 

estaríamos vivendo sob outros processos de acumulação capitalista. Assim, a 

compreensão deve ir além da periferia como uma forma homogênea. Em síntese, não 

existe uma periferia e sim periferias. 

                                                 
1 É justamente na década de 1990 que Parelheiros e Marsilac tiveram suas maiores taxas de crescimento 
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 Os extremos da metrópole, por serem longe das centralidades comerciais, foram 

relegados como saídas precárias para que a população tivesse acesso à moradia. As terras 

das áreas dos mananciais foram mobilizadas por grileiros e especuladores imobiliários, 

que ganhavam vendendo lotes baratos às camadas populares. Assim, foram se formando 

bairros inteiros pela via do loteamento irregular e da autoconstrução, chegando a 

configuração atual de que 70% da região da Prefeitura Regional de Parelheiros é irregular. 

Segundo dados do Cadastro SPPA temos aproximadamente 200 bairros 

na região de Parelheiros, sendo destes 70% irregulares, ocupando áreas 

de APPs (Áreas de Preservação Permanente) ocupações isoladas dentro 

das APAS fruto das desocupações de áreas que vem se valorizando na 

Cidade de São Paulo, empurrando a população de alta vulnerabilidade 

social para ocupação dos arredores da cidade, principalmente o 

Extremo Sul2 

 O próprio Estado, ao mesmo tempo em que induzia direta ou indiretamente a 

ocupação nos mananciais3, no plano do discurso isenta-se da responsabilidade da 

formação dos bairros irregulares que se formaram nesses lugares portadores de nascentes 

e rios que abastecem parte da metrópole de São Paulo.  

A precariedade na vida dos trabalhadores se estendeu do espaço fabril (do lugar da 

produção) para o “habitat” nas cidades, ou seja, a precarização na vida da população não 

se restringe somente aos postos de trabalho e aos subempregos, ampliou-se também para 

a produção e reprodução do espaço urbano. Essa produção do urbano, que esfacela as 

dimensões e potencialidades do “ser humano”, foi evidenciada por Henri Lefebvre, na 

discussão sobre o “habitat”. Para o autor: 

O habitat, ideologia e prática, chegava inclusive a reprimir as 

características elementares da vida urbana, constatadas pela ecologia 

mais sumária: a diversidade das maneiras de viver, dos tipos urbanos, 

dos “patterns”, modelos culturais e valores vinculados às modalidades 

ou modulações da vida cotidiana. O habitat foi instaurado pelo alto: 

aplicação de um espaço homogêneo e quantitativo obrigando o “vivido” 

                                                 
2 Histórico da Região de Parelheiros, desenvolvido pela Prefeitura municipal de São Paulo. Disponível 

em:http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/arquivos/historico_parelheiros.pdf. 

Acessado em 22/05/2018. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/arquivos/historico_parelheiros.pdf 
3 Quando nos referimos ao Estado como indutor direto ou indireto das ocupações para as áreas protegidas 

pela legislação ambiental, estamos apontando exatamente para duas situações, a primeira diz respeito 

quando o próprio poder público retira pessoas de um lugar e as transferem para os mananciais.  A segunda 

situação diz respeito às ações políticas urbanas, que foram estruturando o afastamento da população de 

baixa renda ao acesso a moradia e ao direito a fruição da cidade.  Ambos os casos iremos contextualizar 

nos capítulos competentes as tais discussões: o capítulo dois e o capítulo três.  
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a encerrar-se em caixas, gaiolas, ou máquinas de “habitar”. (2008b, p. 

78-79) 

Dito isto, podemos compreender que a produção do urbano fragmentou a vida. O 

morar, o lazer e o mover-se na cidade foram tomados e transformados em mercadoria. A 

mobilidade nas metrópoles, mensurada pelo tempo que se leva para deslocar-se dentro 

dela, tornou-se privilégio, ainda mais para aquelas e aqueles que diariamente dependem 

dos transportes públicos e moram nos extremos da metrópole de São Paulo. Os 

transportes, principalmente sobre trilhos, viraram ponta de lança para a especulação 

imobiliária, pois estes direcionam a possibilidade de ganhos e valorizações futuras que 

esses equipamentos podem atribuir ao espaço. Fluidez, agilidade, qualidade do transporte, 

o simples ato de sentar no transporte público, de poder descansar o corpo sete horas por 

noite para repor as energias, tornaram-se um verdadeiro privilégio.  

Soma-se a isso o confinamento urbano que milhares de pessoas vivem nas 

periferias das metrópoles. As cidades foram se conformando sob a lógica do capital, sendo 

o automóvel o eixo principal da mobilidade, e a propriedade privada normatizada como 

a seguradora de cidadania e a segregação socioespacial como desdobramento da 

somatória de todas essas conjunções.  Assim, a cidade se configura concentrada e 

dispersa; concentrada para a população com bens e propriedades, dispersa e estranha para 

a população pobre dos bairros precários.  

Não se trata aqui de afirmar que a cidade de São Paulo na primeira metade do 

século XX era para todos, ou que as condições de transportes e moradia eram melhores e 

a cidade menos hostil, ou que os trabalhadores viviam em condições totalmente 

adequadas. Muito pelo contrário, ainda mais por tratar-se de um período em que o 

processo de pós-abolição estava bastante recente. O acesso ao trabalho ligado à indústria, 

e mesmo aos bairros ou vilas operárias, tiveram um recorte racial e ideológico bastante 

determinante na cidade4.  Um dos caminhos que a presente pesquisa percorrerá estará 

                                                 
4 Como discutido por Jacino “[...] não foi dada a devida importância pela historiografia que preferiu destacar 

o papel dos trabalhadores imigrantes, em especial os italianos pelo fato destes terem ocupado os espaços 

mais modernos, dinâmicos e importantes da economia. Ocupação esta, resultado de uma política oriunda 

da compreensão que estrangeiro e progresso eram sinônimos e os trabalhadores nacionais, os negros em 

especial, eram incapazes de se adaptarem as novas formas de trabalho. Estes, por sua vez, foram 

estigmatizados, paulatinamente afastados do mercado de trabalho e relegados aos setores de menor 

importância econômica, com pior remuneração e menos valorizados socialmente. Expulsos dos espaços 

urbanos que ocupavam, tinham ainda, que disputar o “trabalho de negro” com brancos brasileiros 

empobrecidos, caboclos expulsos do campo para as cidades e estrangeiros que por alguma razão não foram 

absorvidos na indústria e nos serviços modernos” (JACINO, 2006, p. 15) 
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comprometido em compreender o aprofundamento e a ampliação que a reprodução da 

metrópole impõe à dimensão do vivido. 

Nessa perspectiva, a produção do espaço urbano está cada vez mais pareada com 

o apartamento dos espaços públicos, confinando e direcionando os corpos para o âmbito 

do privado. Na dimensão da vida cotidiana, o movimento de concentração da riqueza 

reatualiza os conteúdos mais perversos de opressão e desumanização. Este panorama 

circunscrito no objeto de pesquisa é reconhecido por Damiani (2010) como urbanização 

crítica. Assim, as longas jornadas de tempo gasto entre moradia e emprego, construções 

residenciais caracterizadas pelo baixo padrão urbanístico, em geral afastadas dos 

equipamentos de lazer e esporte, dos empregos, junto à falta de saneamento básico, 

ampliou a precarização da vida da população: 

Trata-se da perspectiva de que a urbanização, nos termos da sua 

reprodução na moderna sociedade produtora de mercadorias, fundada 

na formação econômica-social capitalista, não equivale à produção do 

urbano para todos. [...] compreendendo isto não como uma situação, 

mas como um processo de pauperização, no sentido clássico do termo, 

o recrudescimento da substância social, como modo imanente do 

processo social de realizar [...] (DAMIANI, 2010, p.36).  

Como muitas periferias das metrópoles brasileiras, a Prefeitura Regional de 

Parelheiros5  - composta pelos Distritos de Marsilac e Parelheiros - possui um dos piores 

índices de urbanização do município de São Paulo. Os espaços “públicos” se resumem às 

ruas e às escolas. Os serviços públicos também são bastante precários, sem hospital e com 

índice irrisório de saneamento básico. O deslocamento da população entre casa-trabalho 

é bastante penoso, um dos produtos mais cruéis que o planejamento urbano produziu nas 

grandes metrópoles brasileiras.  

É de fundamental importância começarmos este trabalho descrevendo a periferia 

hoje, explicitando as agruras e desnudando as novas estratégias que tendem a esfumaçar 

as precarizações urbanas reproduzidas no plano da vida. Desta maneira, um dos objetivos 

do trabalho é compreender se os novos projetos empreendedoristas para Parelheiros e 

Marsilac caminham no sentido de mitigar ou reatualizar as desigualdades socioespaciais.  

Para uma parcela da população, o espaço urbano é fruição, é potência, é encontro, 

se deslancha em múltiplas possibilidades e oportunidades. Para a outra parcela, o projeto 

de cidade e espaço urbano do atual momento histórico impõe aos pobres a passagem, a 

                                                 
5 Ao longo de todo trabalho iremos nos referir a Parelheiros considerando a Prefeitura Regional de 

Parelheiros, composta pelos distritos de Marsilac e Parelheiros.  
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rapidez, a não presença, o confinamento. Assim, o que interessa é os pobres como 

transeuntes em um eterno deslocamento, agora para as margens da metrópole.  

Vivemos um período em que as políticas urbanas atuam estrategicamente sobre 

múltiplas dimensões, essas ações terão desdobramentos nos pilares mais fundamentais na 

vida das mulheres e homens negros e pobres.   A escassez de estruturas urbanas foi 

colocada como reguladora do lucro, com operações aritméticas, entre somatórias e 

subtrações, a vida dos habitantes das grandes metrópoles é gerida pela busca da maior 

rentabilização para as empresas e empresários. Das empresas de ônibus que subtraem, 

cortam e suprimem linhas, que rearranjam os espaços dentro dos ônibus diminuindo o 

número de bancos para que caiba mais pessoas em pé. Das incorporadoras imobiliárias e 

instituições bancárias que financiam a casa própria, por isso, segundo a lógica 

empresarial, é fundamental manter uma camada expressiva da população sem moradia e 

reféns dos aluguéis, pois é esse direito transformado em privilégio que irá manter os 

preços exorbitantes de uma casa.  

 Das empresas e políticas que seguem planejando o lazer e os equipamentos 

culturais concentrando em espaços já rodeados de amplas infraestruturas. A população 

pobre, restaram as várzeas, os mangues, as pontes, as franjas, as beiras de córregos. Desde 

o processo de produção do espaço urbano em São Paulo, há uma separação de classe e 

raça; um espaço concentrado, que foi produzido socialmente, e segue sendo apropriado 

privadamente.  

As políticas urbanas constroem e planejam o espaço considerando que pobres 

urbanos “bons” são aqueles que estão em seus subempregos, consumindo e trancados em 

seus lares; quando não, compondo a terceira maior população carcerária do mundo6. 

Apesar de todas essas violências reproduzidas no e pelo espaço urbano, a periferia é lugar 

de resistência. É o lugar da reinvenção, da estratégia da sobrevivência, os processos de 

repetição que insistem em determinar os deslocamentos, as precariedades, os jazigos que 

perseguem toda uma geração, pode vir a ser resíduo, barreira, faísca, transformação.   

                                                 
6 Em 2017 o INFOPEN (Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias) divulgou pelo DEPEN 

(Departamento Penitenciário Nacional) novos dados a respeito do sistema penitenciário nacional. Dentre 

as informações contidas no relatório, 55% da população carcerária é composta de jovens (de 18 até 29 

anos), sendo que 64% da população carcerária é composta de negros, seguidos de 51% sem terminar o 

ensino fundamental. O  relatório completo, está disponível em: http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-

1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf. 

Acessado em 22/05/2018. 

http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf
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Hoje nas periferias a arte e a cultura se reinventaram em forma de saraus, de 

coletivos de poesia falada (slams)7, de organizações de mulheres periféricas que se 

contrapõem aos movimentos feministas hegemônicos, do movimento Hip-Hop, do 

movimento de mães que se organizam para denunciar os crimes do Estado democrático 

brasileiro que ceifaram a vida de seus filhos8. Em cada momento histórico de São Paulo, 

a concentração de pobres e negros articulou maneiras e estratégias de fugirem do 

confinamento, da segregação e da criminalização. Ainda que todas essas opressões 

institucionais existam e tenham penetrado e se reinventado, é importante demarcar que 

determinadas políticas racistas permanecem ao longo do tempo, adentrando novos 

espaços.  

Desde a destruição da Igreja do Largo do Rosário em São Paulo – lugar de 

memória, religiosidade e socialização dos negros9– até a proibição da capoeira no 

Brasil10, seguida da criminalização do samba. Repetindo-se na perseguição do RAP, com 

                                                 
7 O Slam é a poesia falada, apresentada em campeonatos diante de uma plateia e jurados, os temas são 

sorteados na hora, com média de três minutos de apresentação. As poesias geralmente são autorais, às vezes 

improvisadas, ás vezes já elaboradas pelos autores que irão apresentar; e não se tem o acompanhamento de 

instrumentos musicais ou alguma música de base.  
8 Em 11 de maio de 2006, após a transferência de 765 presos para presídios de segurança máxima, uma 

série de rebeliões (ao todo 74 presídios) foram deflagradas, de maneira coordenada, no estado de São Paulo. 

Nos dias seguintes, as ruas da capital e da baixada Santista foram tomadas por uma onda de violência, e 

rapidamente chegou ao interior do estado. Ao todo foram 564 mortos, dentre esses estavam agentes 

públicos, civis e pessoas ligadas ao crime organizado. Esse episódio fica conhecido como “os crimes de 

maio”, já que muitos civis que não tinham nenhuma ligação com o crime organizado foram mortos por 

agentes do Estado. Familiares que tiveram seus filhos ou parentes próximos assassinados se organizaram, 

ressignificando suas dores e seu luto, exigindo justiça aos seus mortos, e explicitando a violência seletiva 

com que opera o Estado Brasileiro para com os pobres e negros. Assim, em plena democracia, nasce o 

movimento “Mães de Maio”, fundado por Débora Maria da Silva, junto a outras mulheres que também 

perderam seus filhos ou familiares de forma violenta, atribuído a grupos de extermínio envolvendo a 

participação de agentes do estado. 
9 A igreja do Rosário, também conhecida como igreja da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos 

Homens Pretos, foi construída em 1711 pelo povo negro, escravizados e alforriados, localizada na rua XV 

de Novembro. A igreja representava, principalmente naquele momento, um espaço de socialização, de 

encontro e sobretudo de resistência. Em meados do século XIX, a Câmara Municipal de São Paulo em 

1857, debate e aprova inúmeras intervenções urbanas; seria o início do processo de urbanização para 

receber a emergente elite cafeeira, alargamento de ruas, padronização, recuo das casas, entre várias outras 

medidas. Desta forma, a modernidade pretendida pela elite aristocrática por meio desses processos urbanos 

tinha como primeiro plano arrasar toda e qualquer referência simbólica, de sociabilidade e de representação 

popular, dos negros, dos caboclos, e indígenas. Então, em 1873, retirou-se o chafariz da igreja do Rosário, 

muito utilizado pelas lavadeiras, quitandeiras, e pelos negros, sendo também ponto de encontro entre os 

diversos grupos enquanto ficavam na fila; lembrando que para os negros, seja qual fosse sua condição, ou 

escravizados, libertos ou livres, a rua era de suma importância enquanto sociabilidade. Em 1903 ocorreu a 

demolição completa da Igreja do Rosário, reconstruída posteriormente no Largo do Paissandu em 1906. 
10 O Código Penal dos Estados Unidos da República do Brasil, o Capítulo XVIII previa pena para os 

“Vadios e Capoeiras”, o  Artigo 402 dizia: “Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e 

destreza corporal conhecidos pela denominação capoeiragem; andar em correrias, com armas ou 

instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumultos ou desordens, ameaçando 

pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal: Pena - de prisão celular por dois a seis meses. 

Parágrafo único. E' considerado circunstância agravante pertencer o capoeira a alguma banda ou malta. Aos 

chefes, ou cabeças, se imporá a pena em dobro. Art. 403. No caso de reincidência, será aplicada ao capoeira, 
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letras que denunciam a violência policial e a miséria dos anos noventa nas periferias.  

Desembocando, hoje, em projetos de leis que pretendem criminalizar o funk11, as 

aglomerações de jovens tornaram-se caso de polícia. Grandes efetivos policias são 

autorizados a reprimir e violentar a população nos bairros que já vivem uma situação de 

separação dos equipamentos de lazeres e diversão localizados nas regiões centrais das 

metrópoles. 

Nesse momento, é preciso compreender as periferias com mais acuidade, pois a 

complexidade e os discursos tendem a ofuscar o aprofundamento das desigualdades 

sociais na metrópole de São Paulo.  Este trabalho pretende desmistificar crenças e tentar, 

ainda que com toda dificuldade existente, ir na contramão dos consensos políticos que 

buscam sublimar a periferia e gerir a miséria. 

 

a “periferia não é apenas precarização e sim produção e um potente mercado 

consumidor”, é importante a compreensão desses discursos. Pois é a partir de projetos 

amparados por esses discursos de “renda e desenvolvimento” para a periferia, que 

seguimos na manutenção da concentração da terra e da violência na urbanização. 

Elementos intocáveis, lidos e difundidos como meros erros de percursos, objetivando 

também transformar apenas a vida de uma pequena parcela (ou nicho de pessoas) que está 

diretamente envolvida nos projetos sustentáveis/ criativos/empreendedores/ da economia 

solidária. 

Estamos descrevendo a periferia como é vivida, pois os inúmeros “projetos” ou 

“agendas” para os extremos da zona sul de São Paulo estão completamente desvinculados 

da vida das pessoas que ali moram. O que temos hoje é a radicalização da privação 

balizada pela propriedade privada, e coroada pela mercadoria. O que se busca são 

estratégias que possibilitem autonomizar os espaços, especializando-os pelo 

empreendedorismo urbano. Enquanto isso, a população que mais precisa de equipamentos 

urbanos públicos na periferia fica impossibilitada do acesso à saúde, lazer, diversão, de 

espaços que ofereçam esportes, e todos aqueles elementos fundamentais na construção da 

nossa humanidade.   

                                                 
no grau máximo, a pena do art. 400. Parágrafo único. Si for estrangeiro, será deportado depois de cumprida 

a pena. Art. 404. Si nesses exercícios de capoeiragem perpetrar homicídio, praticar alguma lesão corporal, 

ultrajar o pudor público e particular, perturbar a ordem, a tranquilidade ou segurança pública, ou for 

encontrado com armas, incorrerá cumulativamente nas penas cominadas para tais crimes.”  
11 Criminalização do funk como crime de saúde pública a criança aos adolescentes e a família”. Disponível 

em:  https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoideia?id=65513. Acessado em 22/05/2018. 

Para isso, torna-se fundamental compreender os insistentes discursos de que a  

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoideia?id=65513
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Decorre disso o fato de a segregação se reproduzir também por outras estratégias 

e contornos; o espaço fragmentado naturaliza, legitima, distância e diferencia. Assim, 

vivemos um plano de sufocamento, de desprezo pela composição da população que está, 

de alguma maneira tentando burlar e escapar, ainda que presa ao cotidiano, das violências 

impostas ao processo de urbanização. 

Faz-se necessário realizarmos uma leitura acerca dos conteúdos que contribuem 

no esvaziamento das pautas sociais que estão diretamente ligadas ao mais profundo 

processo de precarização da vida nos extremos periféricos da metrópole. É preciso 

apontar que esse esvaziamento é alavancado por movimentos ambientalistas que buscam 

legitimar a questão ambiental como consenso entre a sociedade de classes. Discursos 

como “práticas sustentáveis”, “políticas ecosustentáveis” entre tantos outros, sublimam 

as violações na vida cotidiana, impondo, e ao mesmo tempo buscando, aproximações com 

ordens distantes, sem necessariamente passar por qualquer debate a respeito das 

violências promovidas pelo processo de urbanização. 

  

 

 

  



 
 



 
 

Informações sociodemográficas dos Distritos de Parelheiros e Marsilac e do 

Município de São Paulo 

 Parelheiros Marsilac Município 

Leitos do SUS por mil 

habitantes (2013)  
0,0 0,0 1,53 

UBS para cada 20 mil 

habitantes (2013) 
2,3 4,9 0,8 

População sem acesso a 

equipamentos públicos de 

cultura (2010) 

89,08% 100% 40% 

População sem acesso a 

equipamentos públicos de 

esporte e lazer (2010) 

73,5% 100% 20% 

Domicílios não conectados à 

rede geral de água (2010) 
16,6% 88% 0,9% 

Domicílios não conectados à 

rede geral de esgoto (2010) 
63,3% 99,8% 8% 

Empregos formais por habitante 

acima de 10 anos - exclui 

administração pública (2010) 

0,03 0,02 0,41 

Domicílios com mais de 3 

moradores por dormitório 

(2010) 

13,9% 13,7% 7,9% 

Trabalhadores que gastam mais 

de uma hora no deslocamento 

casa-trabalho (2010) 

45,8% 35,3% 21,8% 

Remuneração média do 

emprego formal (2015)** 
R$ 1.734, 37 R$ 1.287, 32 R$3.541,17 

Nascidos vivos de mães 

menores de 19 anos em relação 

ao total de nascidos vivos 

(2015)** 

16,28% 22,88 13,6*** 

Óbitos de crianças menores de 

um ano para cada mil nascidos 

vivos (2015)** 

12,64 16,95 10,7**** 

Fontes: 

*Prefeitura da Cidade de São Paulo (2016). 

** http://nossasaopaulo.org.br/portal/mapa_2017_completo.pdf 

***http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/boletimeletronico/Ano6_

n02_Gestacao_Adolescencia.pdf (dado de 2013) 

**** http://www.seade.gov.br/produtos/mortalidade-infantil/ 
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Os números do quadro acima, referentes aos equipamentos e serviços públicos, 

demonstram, em parte, a privação de direitos a que estão submetidos os moradores do 

extremo sul de São Paulo. Apesar de constituir um espaço de amplas precarizações, os 

dados da tabela abaixo revelam que Parelheiros continua com taxas positivas de 

crescimento populacional. 

 Isto deve-se tanto ao crescimento interno, quanto a contínua expansão das 

periferias, agora para os extremos da metrópole. Contudo, a demanda por serviços e 

infraestruturas urbanas (transporte, água tratada, asfalto nas ruas, escolas), tem sido cada 

vez mais recorrente, pois, tratando-se das áreas de proteção ambiental, a dificuldade em 

implantar qualquer equipamento urbano é ainda maior. 

 

 

Fonte:http://infocidade.prefeitura.sp.gov.br/htmls/7_populacao_recenseada_e_taxas_de_crescime_1980_10747.html. 

Organização: Léia Chrif de Almeida 

 

Muitas lutas travadas nas décadas de 1970 e 1980 por infraestrutura e serviços 

básicos - como água encanada e energia elétrica -  hoje se repetem nos extremos dos 

mananciais da zona sul de São Paulo. Exemplo disso é o bairro Jardim Manacá da Serra 

em Parelheiros que em 2014 teve uma série de denúncias a respeito do consumo de água 

contaminada por parte dos moradores. Com aproximadamente 400 famílias, 90% 

utilizavam água imprópria para todas as atividades domésticas. O resultado desse 

consumo aparecia nos corpos, com manifestações de micoses, vômitos e diarreias. O 

Ministério Público determinou que o poder público deveria fazer o abastecimento de água 

potável por caminhão pipa. No entanto, essa água que era tratada e própria para o 

consumo aparecia apenas a cada 15 dias, forçando assim a população a consumir a água 

contaminada da mina.  
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Moradores do Jardim Manacá da Serra, em Parelheiros, distrito da Zona 

Sul e São Paulo, estão usando água contaminada retirada de uma mina 

para realizar tarefas do dia a dia. A área foi ocupada em 1995 e está em 

processo de regularização, mas ainda não possui rede de distribuição. 

Por isso, 380 famílias estão furando poços artesianos para abastecer as 

caixas. A água, segundo laudo emitido pela Prefeitura, está com altos 

índices de coliformes fecais, mas não é tratada pelos moradores antes 

do consumo.12 

O Jardim Manacá da Serra conquistou em 2016 após muita luta, o direito de beber 

água limpa por determinação da justiça, isso porque ao longo dos mais de 20 anos que o 

bairro existe uma série de ações e pressões foram realizadas.  Dessas lutas além da 

população poder ter acesso a água limpa e ligada a rede de distribuição, conjuntamente, 

a instalação da rede de coleta de esgoto, conquistaram também tiveram por determinação 

da Justiça o direito de ocupar a área. Quando os moradores compraram os lotes não 

sabiam da restrição em ocupá-la por tratar-se de área protegida pelas legislações 

ambientais.  

Também em 2014, um grupo de moradores do bairro Mambu localizado no 

Distrito do Marsilac realizara um protesto reivindicando uma linha de ônibus para o 

bairro. A linha de ônibus é necessária para o translado entre o bairro e o pequeno núcleo 

de comércio do Marsilac, onde se localiza o final da linha que transporta os moradores 

para outro terminal (Parelheiros); e dali para outras ligações de transporte com destino as 

regiões centrais de São Paulo. O trajeto entre o bairro do Mambu até esse “centrinho” do 

Marsilac é de aproximadamente 10 quilômetros. Sem alternativa de transporte, o percurso 

é realizado na caminhada pelas estradas de terra. Essa situação se repete por vários bairros 

do Marsilac, pois o distrito está dentro da APA Capivari Mono, o que acaba dificultando 

o acesso ao equipamento, que é tão estruturante na vida das pessoas 

“[...] não tem a menor condição. Desde 1992, quando eu vim viver aqui, 

as pessoas mandam abaixo assinados e fazem ofícios pedindo a linha. 

Mas nada acontece”, afirmou. Ela destacou uma situação comum da 

periferia paulista nos anos 1980. “Quando chove temos de colocar 

sacolas plásticas nos pés para evitar o lamaçal. Isso se der pra andar”, 

lamentou. [...] Exemplo dessa situação é Jaime Rodrigues Bueno, de 34 

anos, que afirmou ter perdido algumas oportunidades de emprego por 

conta da dificuldade com o transporte. “O deslocamento é tão absurdo 

que quando a gente diz onde mora, dispensam. Comigo aconteceu duas 

vezes [...]”. 13 

                                                 
12 Reportagem “Sem rede de distribuição, bairro em SP usa água de mina contaminada”, realizada em 

11/08/2014. Disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/08/sem-rede-de-distribuicao-

bairro-da-regiao-de-parelheiros-zona-sul-de-sao-paulo-usa-agua-de-mina-contaminada.html. Acessada 

em: 20/07/2016 
13 Essas falas fazem parte de uma reportagem realizada pela Rede Brasil Atual durante um protesto dos 

moradores do bairro do Marsilac que se organizaram junto com o movimento Passe Livre, e alugaram uma 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/08/sem-rede-de-distribuicao-bairro-da-regiao-de-parelheiros-zona-sul-de-sao-paulo-usa-agua-de-mina-contaminada.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/08/sem-rede-de-distribuicao-bairro-da-regiao-de-parelheiros-zona-sul-de-sao-paulo-usa-agua-de-mina-contaminada.html
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Esses dois exemplos retratados acima nos coloca a seguinte reflexão, á medida 

que a metrópole se reproduz por novos eixos de expansão e valorização do espaço, cada 

vez mais seus extremos periféricos são ocupados.  É fundamental compreender nesta 

pesquisa que embora novas dinâmicas aliadas a proteção da natureza estejam se 

realizando nestes dois distritos periféricos de São Paulo, estas estão articuladas com a 

metrópole. É a escala metropolitana que é reestruturada, portanto, pesquisar novas 

dinâmicas que acontecem em uma fração do espaço nos permite a compreensão do espaço 

em sua totalidade. 

Em síntese, a cada nova expansão da periferia, novas lutas serão travadas pela 

população. Por outro lado, por se tratar de um espaço orbitado pelas leis ambientais, o 

Estado atuará reconfigurando normas de uso e ocupação do solo, de criação de parques, 

de fomento a atividades turísticas e de aplicação de projetos e ações que visam assegurar 

os aspectos físicos/ naturais destes lugares para o proveito econômico.  

A contradição entre preservação ambiental e mobilidade (expansão) da periferia é 

expressa na paisagem destes espaços, principalmente em Parelheiros. As construções 

disputam espaço com a vegetação, a recorrente densificação dos bairros já existentes se 

revela pela ocupação das encostas, e das margens dos cursos d’água, sendo são processos 

sintomáticos da expansão da metrópole de São Paulo. 

 

Foto 1.1, retrata o Bairro do Vargem Grande em Parelheiros, segundo Martha de Jesus Pereira presidente 

da associação “Achave”, em 1986 eram 3.000 mil pessoas que foram morar no bairro, hoje encontra-se com 

aproximadamente 40 mil habitantes. Crédito da foto: Léia Chrif de Almeida em 05/11/2016. 

 

                                                 
Van com dinheiros arrecadado em bingos e rifas, para mostrar a prefeitura e os conselheiros da APA 

Capivari Monos que era possível uma linha de ônibus, tarifa zero, ou seja, sem cobrar tarifa, demonstrando 

que existe demanda sim para usar o transporte. Matéria completa está disponível em:  

http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2014/04/moradores-do-extremo-sul-de-sao-paulo-criam-

linha-de-onibus-popular-com-tarifa-zero-6786.html. Acessada em 22/05/2018. 

http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2014/04/moradores-do-extremo-sul-de-sao-paulo-criam-linha-de-onibus-popular-com-tarifa-zero-6786.html
http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2014/04/moradores-do-extremo-sul-de-sao-paulo-criam-linha-de-onibus-popular-com-tarifa-zero-6786.html
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Foto 1.2 Bairro do Vargem Grande em Parelheiros está inserido no Polo de Ecoturismo, o bairro foi formado 

dentro de uma cratera a partir do impacto de um corpo celeste a milhares de anos. É possível visualizarmos 

ao fundo da imagem a borda da cratera, e em primeiro plano a formação periférica e irregular do bairro. A 

Cratera da Colônia foi tombada pelo Conselho Estadual de Proteção ao Patrimônio Histórico 

(CONDEPHAAT). Créditos da foto: Léia Chrif de Almeida em 05/11/2016 

 

 Como vimos, ainda hoje, a expansão da periferia para o extremo da zona sul de 

São Paulo é latente, morar cada vez mais longe é parte da dinâmica de reprodução da 

metrópole. Assim, além da população de baixa renda não poder acessar e usufruir dos 

benefícios do espaço urbano (uma vez que esses se encontram centralizados nas áreas 

valorizadas e com alto custo para se viver), atualmente em alguns bairros periféricos que 

dispõem de certos serviços e ligações mais estruturadas de transporte com as centralidade 

e centros urbano verifica-se uma tendência a valorização, e o consequente aumento dos 

aluguéis. Mobilizando assim mais uma frente de expansão para periferias cada vez mais 

longínquas da metrópole, expulsando, pouco a pouco, aqueles que não podem mais 

custear os preços dos aluguéis14 que se elevam. 

Na prática, Parelheiros e Marsilac estão distantes, respectivamente, 40km e 60km 

do marco zero de São Paulo, a Praça da Sé. No plano do cotidiano, isso se mostrou 

também por meio das conversas e diálogos formais e informais realizados ao longo da 

pesquisa, os quais revelaram a relação do não pertencimento de parte dos moradores dos 

Distritos em relação à Cidade. Ao invés de mencionar nomes de bairros que possuem 

concentração dos comércios ou serviços especializados (como a rua 25 de março, a Santa 

Efigênia, o Brás) é recorrente a utilização da expressão “vou à cidade”. Tal uso 

                                                 
14  Nesse sentido, é exemplar a valorização pela qual passou o bairro do Campo Limpo, a partir da 

implantação de shopping center, áreas culturais, terminal de ônibus e metrô, de modo que houve um 

crescente aumento dos aluguéis subirem, e consequentemente, as pessoas que não podiam arcar mais com 

estes custos vão para os lugares mais precários da cidade.  
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cristalizado no falar informal, indica parte dos conteúdos que estruturaram a urbanização 

e o planejamento da cidade de São Paulo, que muitas vezes revelam um “confinamento 

dos pobres” 15.  

A zona sul, até a década de sessenta, era utilizada como área de veraneio das elites 

e, posteriormente, áreas de lazer das indústrias que se situavam nos Distritos de Socorro 

e Santo Amaro, assunto esse que aprofundaremos no terceiro e quarto capítulo. Neste 

contexto a metrópole de São Paulo é produzida e formulada. A cidade foi transformada, 

ruiu-se pelo espraiamento da periferia, e pelas refuncionalizações que o espaço urbano 

passa a adquirir nas transformações dos regimes de acumulação, passagem da hegemonia 

do capital industrial para o financeiro, processo esse que desenvolveremos no capítulo 

dois. 

Durante as décadas de setenta, oitenta e noventa do século XX a expansão da 

mancha urbana metropolitana se estendeu sobre as áreas de mananciais da zona sul de 

São Paulo. No entanto, ainda que tenha havido a expansão periférica em direção aos 

mananciais, processo esse ainda em curso, Parelheiros e Marsilac são dos últimos redutos 

de remanescentes de vegetação dentro do Município de São Paulo. 

Por conseguinte, a dinâmica que rege a produção do espaço nos extremos da 

metrópole passa pela preservação ambiental em contraposição à expansão da periferia. 

Dessa relação depreende-se a contradição do processo de reprodução da metrópole.   

Por um lado, há um adensamento dos núcleos consolidados, ocupando as várzeas, 

além da pressão de novas ocupações. Por outro, há o Estado, que por meio das legislações, 

dos convênios (parceiras entre Estado e Município) e de projetos previstos, estabiliza uma 

conciliação entre a preservação ambiental e retorno econômico do empreendedorismo 

urbano. Essa associação faz parte de uma das facetas das políticas urbanas que, embora 

difundida como ambiental, possui como conteúdo o impedimento da expansão urbana 

periférica de baixa renda para os espaços verdes do extremo sul. Nesse sentindo, a 

hipótese desta pesquisa entende as “políticas ambientais” como parte estratégica do 

urbanismo, cujo objetivo é garantir fragmentos de espaços verdes no movimento de 

reprodução do espaço urbano. 

A problematização do estudo será fundamentada e contextualizada por dois 

caminhos: um, resgatar o significado que os “espaços naturais” representavam para a 

formação e produção do espaço urbano da metrópole de São Paulo; e dois, compreender 

                                                 
15 Em entrevista cedida ao Estadão, a Profª Drª Odette Carvalho de Lima Seabra usou essa expressão ao 

mencionar que há moradores de Parelheiros que nunca saíram da região, ou seja, não conhecem o centro 

da Cidade. De acordo com a Professora o que existe é um “confinamento dos pobres”. Esta entrevista foi 

concedida dia 12 de dezembro de 2009. “A várzea pertence ao rio” Disponível em: 

https://alias.estadao.com.br/noticias/geral,a-varzea-pertence-ao-rio,481032. Acessado em 22/05/2018. 
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e inserir as transformações desses significados- ou seja, compreender quando os 

interesses em proteger os espaços naturais apareceram, e sob quais perspectivas esses 

interesses estão atuando).  

Portanto, mesmo que na década de 1970 já existisse as Leis dos Mananciais, 

contraditoriamente, para parte da população de baixa renda já estava sendo imposta a 

habitar as várzeas, as encostas, as matas, e brejos da cidade, tal como nos dias atuais.  

Hoje existe inúmeros mecanismos de preservação e proteção da natureza buscando 

assegurar a manutenção desses espaços. Há uma sobreposição inclusive de legislações e 

regras que assegurem a proteção ambiental, revelando também a valorização destes 

“ambientes” em relação ao momento anterior. 

Em meio as décadas de setenta e oitenta do século XX, as concepções sobre o 

meio ambiente alcançaram outro patamar, na medida em que os discursos ambientais 

penetraram em várias esferas do cotidiano, na política, na educação, no consumo, na 

produção e no planejamento urbano. Discussões essas que iremos aprofundar mais 

adiante.  A partir dessa contextualização, este trabalho se propõe a dimensionar as áreas 

de proteção ambiental no extremo da zona sul da metrópole de São Paulo, uma vez que, 

ao articular as escalas, pretende-se compreender como se estabelecem os mecanismos de 

reprodução das relações sociais de produção nos lugares, inseridas a partir dinâmicas 

globais.  

Considerando tal panorama, o presente trabalho irá analisar como as políticas de 

proteção ambiental atrelaram-se a uma funcionalidade, como os esforços políticos e 

privados visam obter ganhos econômicos com a “natureza preservada” ou “natureza 

produtiva” ou ainda “produção da natureza conservada”. Dessa maneira, consideramos 

que há uma intencionalidade no planejamento estratégico que pretende forjar uma 

“vocação” para esses lugares transformando os usos dos espaços sob tutela das legislações 

ambientais.   

  Ao longo das revisões bibliográficas localizamos que a discussão a respeito da 

proteção da natureza ocorre nos Estados Unidos desde a década de quarenta. É a partir 

dos anos setenta que a natureza irá se generalizar como meio ambiente16 e como pauta 

                                                 
16 Embora “meio ambiente” e natureza expressem significados e discussões distintas, é muito comum 

encontrarmos nas mais variadas fontes ambos como sinônimos. Em documentos oficiais, discussões de 

órgãos multilaterais, na grande mídia, e nas instituições privadas ou públicas, em escolas, material didático 

etc. Entendemos que a discussão de meio confere qualidade a diversas situações, meio rural, meio urbano, 

meio técnico, meio informacional. Enquanto que natureza está ligada a dois planos, aquilo que não foi 

produzido pelos homens e aquilo que está dentro de nós, sendo essa influenciada pela realidade material 

cuja produção realizou-se pelo homem. No entanto, ao longo de toda pesquisa, os termos, meio ambiente e 

natureza (como construções e significados sociais que são) estarão inseridos de acordo com os discursos 

oficiais, representando elementos que não são produções humanas e acabam sendo tratados como 
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das agendas políticas dos Estados. A relevância do meio ambiente como política revela-

nos uma série de questões e paradoxos que iremos desenvolver ao longo do trabalho, 

todavia é importante demarcar algumas incongruências de nosso tempo.  

A começar pela reprodução do capital que necessariamente é predatória, devido a 

sua própria lógica, sendo justamente a crise ambiental mais um sintoma do processo. 

Além disso, houve uma apropriação da discussão sobre a crise ambiental pelo mercado, 

de maneira que os discursos e as representações tornaram-se mais relevantes que a própria 

realidade.  

Existe, portanto, uma articulação entre crise ambiental, que se expressa por meio 

dos discursos ambientais e nas várias dimensões da vida cotidiana, e a produção do 

espaço. Quando existe a produção ideológica em forma de discursos, como no caso 

supracitado, capaz de formar desde a opinião pública até a reconfiguração de territórios, 

a compreensão da realidade se torna nebulosa. O esforço em compreender a periferia do 

extremo da zona sul Parelheiros e Marsilac da região metropolitana de São de Paulo, 

exigirá que voltemos ao contexto da inserção da zona sul no processo de reprodução da 

metrópole, na qual redefinirá formas e conteúdo do espaço urbano. 

Desse modo, buscamos começar o trabalho a partir do que é a periferia hoje, como 

ela se estrutura, como está apresentada e vivida. É notável as inúmeras incursões por parte 

de vários segmentos púbicos e privados construindo uma outra narrativa para os espaços 

submetidos às legislações ambientais. No segundo capítulo, procuramos compreender 

como a zona sul é inserida na produção da metrópole e sua consequente expansão para os 

extremos.  

 Dessa forma, analisamos quais os fatores que atuaram nessa dinâmica. Para tal, 

voltamos ao contexto da industrialização dos anos cinquenta do século XX. Para assim 

localizarmos a contínua expansão da mancha urbana ligada as atividades dos distritos 

industriais da zona sul, Santo Amaro, Socorro e Jurubatuba. Os anos de 1990 marcam um 

exponencial crescimento populacional para os mananciais do extremo sul, Parelheiros e 

Marsilac. Tais deslocamentos se deram a partir do processo de reestruturação da 

metrópole, os distritos industriais estavam sendo transformados em decorrência das 

saídas de unidades produtivas, processo esse que Pádua (2012) nomeará como espaços de 

desindustrialização. A partir desse processo dissertamos breves notas a respeito das 

transformações em escala mundial, para que dessa maneira possamos obter subsídios nas 

análises dos novos processos em curso na metrópole.  

                                                 
sinônimos. Isso não quer dizer que pactuamos com tais junções de termos, pelo contrário, traremos para o 

debate, em momento posterior, a perspectiva marxista de natureza. 
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Localizamos que já na primeira parte do século XX as represas, que futuramente 

serviriam de abastecimento para a metrópole, eram utilizadas como áreas de lazer e 

recreação pela população abastada. Ao redor das represas formaram-se bairros e 

equipamentos de lazer de alto padrão, pois o projeto era a construção de um Balneário. A 

partir de 1950 as indústrias chegam nas proximidades das represas, descaracterizando a 

paisagem do lugar, assim a urbanização periférica a partir de 1970 ultrapassa as represas. 

Em resposta a esse processo, em 1975 entra em vigor as Leis dos Mananciais. O objetivo 

da lei era proteger as nascentes dos rios e várzeas que abasteciam as represas, implantando 

regras no uso e ocupação do solo destes espaços. 

Frente as novas dinâmicas em relação a proteção da natureza em âmbito mundial, 

somada as constantes ocupações dos mananciais, nos anos 2000 novas áreas foram 

inseridas no escopo da proteção ambiental. A partir do século XXI, a proteção da natureza 

se difunde pela vida cotidiana, sob vários aspectos. A natureza é tratada como uma nova 

raridade, como bem denominou Henri Lefebvre (2008, mimeo). Assim, novos conteúdos 

se desdobrarão nos espaços a partir da proteção ambiental deste século.  

Partimos, então, da hipótese de que as políticas de preservação da natureza, 

ampliam a separação entre população e natureza, sobretudo a população pobre. E, quando 

se trata de preservação ambiental nos espações periféricos da metrópole, a tendência é a 

reprodução da violência do processo de urbanização. Pois, a natureza sob o crivo do 

mercado tende a reatualizar a segregação socioespacial de Parelheiros e Marsilac, a partir 

da implementação do projeto “Polo de Ecoturismo de São Paulo”, que abrange os 

Distritos de Parelheiros, Marsilac e Ilha do Bororé. 

 

 

2- A inserção da zona sul na produção da metrópole de São Paulo e a 

expansão urbana para o extremo sul  

 

Durante as três primeiras décadas do século XX os limites na zona sul da cidade da 

São Paulo tinham como referência o até então Município de Santo Amaro17. Não por 

acaso alguns autores, como Langenbuch (1971), intitulavam Santo Amaro como sendo o 

“cinturão caipira” 18 de São Paulo. O “cinturão caipira” com notadas características de 

                                                 
17 Santo Amaro deixa de ser município em fevereiro de 1935 pelo decreto 6988. Atualmente, é um entre os 

31 Distritos que compõe o município de São Paulo. Ele ocupa a 9°posição (0943) na classificação do índice 

de desenvolvimento humano dos Distritos de São Paulo. os dados são do Atlas Municipal de 2007. 
18  Juergen Richard Langenbuch entendia os arredores do município de São Paulo em alguns casos como 

“cinturão das chácaras”, e em outros como “cinturão caipira”.  A primeira diz respeito as propriedades da 
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ruralidade, foi se esfacelando e perdendo seus aspectos à medida que uma série de fatores 

articulados viria a servir como substrato para o emergente e subsequente maior polo 

industrial de São Paulo na década de 1950.  

 Deve- se levar em conta que os bairros que foram se estabelecendo entre São Paulo 

e Santo Amaro eram formados por uma parcela de famílias abastadas. Muitas possuíam 

automóveis como alternativa para poder morar longe do centro da cidade paulistana, 

processo que Langenbuch (1971) intitulou de “cinturão de loteamentos residenciais 

suburbanos”. O importante dessa sucinta digressão está em nos atermos às características 

sociais de Santo Amaro e seus limites com São Paulo até meados de 1930.  

Esse quadro muda a partir da década de cinquenta, quando Santo Amaro já não é 

mais o limite da zona sul de São Paulo. Ou seja, não é mais o subúrbio dos arredores, e 

sim porta de entrada para o que chamaremos daqui em diante de periferia.  A partir desse 

momento, os processos que induzirão as formações dos bairros periféricos serão distintos 

e, notadamente, a composição dessas “periferias” será diferente.  A expansão periférica 

para a zona sul até as décadas de 50 e 60 do século XX é radicalmente diferente da 

expansão da década de 70 em diante. O que fundamentará essas transformações é a 

chegada das indústrias em um primeiro momento, e, posteriormente, a saída de parte das 

unidades produtivas associadas às reconfigurações de múltiplas ordens no sistema 

econômico e social- momento sobre o qual discorreremos em etapa posterior do trabalho. 

  Em meados dos anos trinta do século XX, Santo Amaro é anexado ao Município 

de São Paulo. Vale ressaltar que nesta década o país estava mergulhado em uma 

efervescente conjuntura nacional: a Revolução de Trinta, marcada pelo fim da alternância 

hegemônica das oligarquias mineira e paulistas na política brasileira. O governo getulista 

por sua vez dá início a uma série de medidas que estimulará a atividade industrial no país.  

Foi preciso, então, dinamizar a economia, recriando novas bases para a acumulação 

capitalista industrial, em detrimento da centralidade da economia primária exportadora, 

pois esta nucleava a imobilização de um mercado consumidor. A indústria entraria como 

a atividade que integraria o país ao capitalismo concorrencial.  

Assim, delimitaram-se políticas sobre as diretrizes econômicas visando à garantia 

da acumulação de capitais, dentre elas, a regulamentação das leis trabalhistas e o 

planejamento das atividades produtivas e regionais. Como aponta Oliveira: “a direção em 

                                                 
aristocracia paulistana, e um dos aspectos mais comum existentes entre essas chácaras era a presença das 

inúmeras árvores frutíferas. Posteriormente, muitas dessas chácaras foram loteadas para servir como bairros 

da elite paulistana. Já os “cinturões caipiras” dizem respeito às propriedades que produziam para abastecer 

São Paulo, e para a própria subsistência das famílias. E consequentemente, essas propriedades tornaram-se 

locus da expansão suburbana, parcela da população menos abastada. 
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que eles atuam é no sentido de fazer a empresa capitalista industrial a unidade mais 

rentável do conjunto da economia” (1972, p.14). 

Enquanto que o período getulista priorizou formar setores econômicos essenciais 

ao processo produtivo, e posteriormente torná-los monopólios do Estado (a construção da 

Usina de Volta Redonda, a criação da Petrobrás, o Código de Minas e de Água (1934)), 

trazendo nesse bojo os rumos que pretendia colocar o país, o governo de Juscelino 

propunha fortalecer e diversificar a indústria brasileira, lastreando-a a antigos pactos: 

aliança e abertura para com os capitais internacionais.   

No período que se estende de 1950 a 1970, São Paulo atravessou uma fase de 

intensa industrialização e crescimento econômico elevado. O Plano de Metas de Juscelino 

Kubitschek (1956-1960) preocupou-se em trazer ou facilitar a presença de setores 

industriais internacionais. Dessa maneira, Kubitschek concede suportes e subsídios para 

o capital externo investir no Brasil. Como discuti Ianni (1964, p.89) 

Toda a política econômica do período 1956-60 esteve orientada nessa 

direção. Nessa época, em investimentos diretos independentes ou 

associados a capitais nacionais, verificou-se uma espécie de 

“desnacionalização” da indústria nacional. Com base na referida 

Instrução n° 113, permitia-se a entrada, sem cobertura cambial, de 

“conjuntos de equipamentos ou, em casos excepcionais, para 

equipamentos destinados à complementação ou aperfeiçoamento dos 

conjuntos já existentes”. Por essa via, que a prática revelou não ser nada 

“excepcional”, ingressaram máquinas usadas ou recondicionadas para 

instalar ou ampliar empresas estrangeiras e nacionais.  

Os investimentos industriais seguiram concentrados nos espaços que já obtinham 

a consolidação de mercado consumidor, mão de obra disponível e a presença de 

infraestruturas. Cabe ressaltar que 70% desses investimentos foram aplicados em São 

Paulo.   

A partir da década de cinquenta, com as condições propiciadas pelo 

poder público em várias esferas, articulado à empresa Light e com a 

implementação do Plano de Metas, retificada e drenada a várzea do Rio 

Pinheiros, Santo Amaro se torna um dos principais assentamentos 

industriais da cidade de São Paulo, intensificando sua urbanização. 

(PÁDUA, 2007, p.47)  

Diante disso, estavam dadas as bases locacionais para a instalação de médias e 

grandes indústrias em Santo Amaro.  A explicação se deve a alguns fatores, entre eles a 

retificação do Rio Pinheiros que liberou terras para serem ocupadas, disponibilidade 
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energética19, e a construção de pontes e vias que facilitavam os deslocamentos junto à 

futura expansão da cidade.  

Contudo, toda essa pujança estava assentada em uma intensa exploração da força 

de trabalho, que se somava a galopantes solapamentos nos salários dos trabalhadores. Por 

que há uma ideologia de que a industrialização de São Paulo era baseada no pleno 

emprego, “a São Paulo acolhedora com vastas oportunidades”, a tal ponto que os mais 

velhos dizem ainda hoje “era a empresa que te buscava, não era preciso ir atrás”. De fato, 

existiam maiores oportunidades para se trabalhar nas indústrias? Provavelmente, mas os 

trabalhadores viviam sob condições materialmente precárias.  

E a parcela pobre que não estava empregada em condições precárias, submetidas 

as exaustivas horas de trabalho, combinada com salários extremamente reduzidos, como 

e onde se encontravam essa outra parcela? Sobretudo, os negros, sobretudo as mulheres 

negras e faveladas? Uma obra bastante importante nos oferece pistas sobre a São Paulo 

dos anos de 1950, a São Paulo que pouco se falou, a São Paulo que se multiplica. 

Em 1950 em uma favela as margens do rio Tietê, chamada Favela do Canindé, 

sob todas as misérias e violações que se quer podemos imaginar, Maria Carolina de Jesus 

relata o dia a dia de uma favelada. Catadora de papelão, em toda sua narrativa de vida, 

Maria Carolina narra o cotidiano da fome nos interstícios da pungente metrópole de São 

Paulo: 

 Os meninos comem muito pão. Eles gostam de pão mole. Mas quando 

não tem eles comem pão duro....Duro é o pão que nós comemos. Dura 

                                                 
19 Durante o final do século XIX até as primeiras três décadas do XX, a produção da cidade de São Paulo 

atravessara profundas mudanças vinculadas com a racionalidade técnica e ações especulativas.  A Light 

And Power Company era a empresa responsável pela “dita” modernização da cidade. As aspas representam 

as ressalvas necessárias aos discursos dominantes a respeito das supostas benesses que a empresa canadense 

articulou na cidade de São Paulo. Sendo assim, o processo de urbanização lastreado pela indústria, 

modificou não apenas o desenho da cidade, como também as relações sociais.  A expansão do capital 

monopolista realiza-se pelas ações da empresa canadense pela cidade de São de São Paulo.  Vivia-se um 

acelerado processo de formação e consolidação da cidade a partir da indústria, que por sua vez originara-

se dos interstícios da economia cafeeira; é importante pontuar que o fornecimento de energia doméstica 

para a cidade fora fato secundário dentro da racionalidade da Light, a centralidade da produção de energia 

era para as indústrias. No entanto, com o crescimento da cidade, nos idos da primeira metade do século 

XX, e o estabelecimento das elites, a energia elétrica torna-se uma demanda, substitui-se os burros pelos 

bondes elétricos, pontualmente instalaram-se iluminações para os espaços públicos e privados, para os 

comércios e as residências das elites. A empresa transformou o curso dos rios de São Paulo, manipulou os 

reservatórios hídricos, fora implantando a modernização restrita às elites. Nesse percurso, nos interessa 

destacar a construção de duas usinas hidrelétricas, uma em 1901, Parnaíba; e a outra em 1925, Usina de 

Henry Borden. Para a viabilidade da primeira exigiu-se o represamento das águas do rio Guarapiranga, 

dando origem a atual represa de mesmo nome. E para a construção da segunda, represou-se o rio Grande, 

demandando da construção da represa Billings. A retificação dos rios Pinheiros e do Tietê, e a reversão do 

rio Pinheiros, também fizeram parte desse projeto, e que posteriormente, à medida que se retificava os rios, 

as várzeas passaram a ser incorporadas ao mercado de terras, logo a Light ganhava por várias vias de 

atuação na formação do espaço urbano da cidade de São Paulo. Em relação as represas, hoje, ambas 

localizadas na zona sul de São Paulo, compõem os mananciais da metrópole. Assim, desde 1975, tais áreas 

foram catalogadas como espaços de preservação ambiental, assunto esse que iremos aprofundar mais 

adiante.  
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é a cama que dormimos. Dura é a vida do favelado.Oh! São Paulo rainha 

que ostenta vaidosa a tua coroa de ouro que são os arranha-céus. Que 

veste viludo e seda e calça meia de algodão que é a favela.... O dinheiro 

não deu para comprar carne, eu fiz macarrão com cenoura. Não tinha 

gordura, ficou horrível. A Vera é a única que reclama e pede mais. E 

pede:-Mamãe, vende eu para a Dona Julita, porque lá tem comida 

gostosa. Eu sei que existem brasileiros aqui dentro de São Paulo que 

sofre mais do que eu. Em junho de 1957 eu fiquei doente e percorri as 

sedes do Serviço Social. Devido carregar muito ferro fiquei com dor 

nos rins. Para não ver meus filhos passar fome fui pedir auxilio ao 

propalado Serviço Social. Foi lá que eu vi as lagrimas deslisar dos olhos 

dos pobres. Como é pungente ver os dramas que ali se desenrola. A 

ironia com que são tratados os pobres. A única coisa que eles querem 

saber são os nomes e os endereços dos pobres. (JESUS, 2014, p.41-42) 

Os relatos de Jesus (2014) fazem referência aos reais conteúdos que foram  

estruturando a metrópole, baseada em extrema concentração de renda e reprodução da 

pobreza à medida que se consolidava como o maior centro industrial e financeiro do país. 

Assim a população pobre foi articuladamente excluída dos processos de modernização, 

mas ao mesmo tempo incluída. Pois, a modernização só foi possível pela reprodução da 

pobreza.  

 A indústria, nesse contexto, era símbolo do progresso, da modernidade 

articuladora do crescimento econômico, provedora de empregos e postos de trabalho, 

colocada como pilar necessário que possibilitaria o desenvolvimento para o país. Na 

realidade, o acelerado crescimento industrial dos cinquenta anos em cinco beneficiou 

outras estratificações sociais. Com o Plano de Metas, vieram as indústrias de bens de 

consumo duráveis (eletrodomésticos e automóveis), o consumo desses produtos ou 

mesmo de determinados serviços era restrito a uma pequena parcela da população. Essa 

camada da população foi se consolidando e se diferenciando da outra grande parcela da 

população que mal conseguia manter-se com os elementos básicos de sobrevivência 

(alimentação, saúde e moradia).  

Na economia brasileira, a configuração da nova classe média 

assalariada deu-se a partir da instauração da industrialização pesada 

promovida pelo Plano de Metas de Juscelino Kubistschek, capaz de 

facilitar a instalação de grandes empresas, sobretudo no setor de bens 

de consumo duráveis. Mas, o salto mesmo da classe média brasileira 

ocorreu na década de 1970, com a ditadura militar (1964-1985), 

estimulando políticas de proliferação de empregos associados à intensa 

desigualdade de renda. (POCHMANN, 2014, p.42) 

Delimitou-se, portanto, altas taxas de crescimento sem, contudo, possibilitar aos 

trabalhadores de baixa renda uma conjuntura que oferecesse algum tipo de bem-estar 

social, seja dentro das indústrias recebendo salários dignos, seja fora, pelas políticas 

sociais do Estado. Ou seja, a divisão do crescimento nunca era capilarizadas para as 
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camadas mais baixas da população. No máximo, para as camadas médias que passavam 

a ocupar cargos técnicos em instituições públicas e privadas. 

A diminuição salarial compunha o eixo dorsal dessa estrutura, porque estava 

ligada à reprodução da força de trabalho, ou seja, aos custos dos serviços e dos itens 

prioritários para manter o trabalhador. Nas periferias da zona sul de São Paulo, o 

movimento de mulheres mães e periféricas se organizavam em seus bairros contra o 

sistemático aumento do “custo de vida” que corroíam os salários que já eram baixos. Em 

1975, depois de muita pesquisa em seus bairros, divulgaram uma carta em que diziam 

Somos mães de família em desespero e, mais do que ninguém, sentimos 

os preços dos alimentos, remédios, escolas, roupas, sapatos, condução 

e aluguel de casa. Estamos cansadas dessa exploração. Há muitas 

crianças por aí mal alimentadas, por isso fracas, sem poder estudar, por 

causa do alto custo de vida, do salário baixo e da falta de vagas nas 

escolas.20 

Esses custos se aprofundam no espaço urbano. Oliveira (1972) destaca os 

desiquilíbrios e assimetrias entre o salário real, a produtividade e o custo da reprodução 

da força de trabalho. E à medida que a urbanização avançava, maior era o custo da 

reprodução. Isso porque a vida urbana impunha custos: a locomoção, a rede de esgoto, a 

água, a energia elétrica, os impostos, o lazer e todas as outras mercantilizações que 

emergiram na vida urbana. 

A assimetria dos movimentos revela que o diferencial de produtividade 

sobre os salários constituiu-se em fator importante na acumulação e, 

ainda mais, que a aceleração do crescimento industrial com a 

implantação dos chamados ramos "dinâmicos" fundou-se exatamente 

na profundização daquela assimetria. Em outras palavras, para enfatizar 

uma conclusão pré-esboçada, a aceleração da inversão a partir do 

período Kubitschek, fundada numa base capitalística interna pobre e 

nas condições internacionais descritas, requeria, para sua viabilização, 

um aumento na taxa de exploração da força de trabalho (OLIVEIRA, 

1972, p.51-52). 

Esse período de intensa industrialização de São Paulo foi bastante promissor para 

o capital internacional e aos setores privados em geral, desfrutando de extremos 

privilégios. Em síntese, o conteúdo da industrialização brasileira fundamentou-se pela 

superexploração do trabalho e pelo seu caráter concentracionista. Assim, a opção adotada 

pelo Estado deu-se via substituição da importação de bens duráveis, mediante a 

                                                 
20 Carta às autoridades, novembro de 1975. Centro de Documentação e Memória (Cedem) da 

Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) apud CARLOS, 2015, p.2359. 
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internacionalização do capital produtivo em terras brasileiras, especialmente em São 

Paulo.  

A fim de incentivar e manter alta a taxa de lucro, o Governo abre mão 

de parte de suas receitas, e, para financiar suas inversões, recorre, a 

níveis cada vez mais altos ao crédito externo; por outro lado, renuncia 

também a parte dos impostos, para ativar o sistema financeiro, o que 

comprime ainda mais a capacidade de gasto do Poder Público, se não 

se recorrer ao crédito externo. (OLIVEIRA, 1972, p.70) 

Segundo Kowarick (1994) São Paulo no final da década de oitenta já se deflagrava 

como metrópole. Os números expressavam que 7,1% do produto interno bruto entre os 

anos de 1950 e 1980 estavam concentrados na metrópole; 36% da mão de obra estava 

ocupada nas manufaturas e 70% do valor de transformação dos materiais vinham dos 

setores transportes e elétricos.  

A conjuntura que compunha os dados que o autor expõe, já dos anos 1980, 

resultado do robusto dinamismo industrial, eram sustentada não apenas pelos baixos 

salários pagos aos trabalhadores, mas, também, pelo corrosivo preço da reprodução da 

força de trabalho. A partir dessa lógica a urbanização foi se consolidando face à isenção 

da responsabilidade das indústrias em garantir moradia aos trabalhadores. Como expõe 

Kowarick: 

[...] houve expansão econômica, principalmente do parque fabril, que 

avançou para a consolidação de um complexo industrial onde é 

marcante a presença de atividades voltadas para a produção de bens de 

capital e de consumo durável, bem como de um setor de serviços 

modernos e dinâmicos. Mas esta modernidade tecnológica, informática 

e organizacional se combinou com múltiplas expressões daquilo que se 

convencionou chamar de trabalho precário, fez explodir o número de 

desempregados, manteve os níveis salariais extremamente baixos e as 

condições urbanas de vida extremamente espoliativas. (2000, p.15) 

A partir de 1950, a cidade de São Paulo passa a ceder lugar à metrópole. Assim, 

os bairros foram se transformando, produzindo fragmentos que hoje compõem a 

morfologia metropolitana. Foi nesse momento que a zona sul de São Paulo se inseriu na 

reprodução da metrópole. Ou seja, o polo industrial de Santo Amaro será vetor de 

expansão para ocupação dos mananciais da zona sul, processos esse que iremos discorrer 

ao longo deste capítulo.  

Interpretamos esses fatores como elementos centrais para a formação das 

periferias. É a partir da década de 195021 que se intensifica o estabelecimento de moradias 

                                                 
21  A partir das duas últimas décadas do século XIX, há uma modificação na localização da população pobre 

da cidade de São Paulo, que passou a se localizar próxima às pequenas fábricas e comércios. 

Posteriormente, com a conformação das indústrias de médio e grande porte, houve o aparecimento das 
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para longe da mancha urbana do centro de São Paulo, configurando-se assim o padrão 

periférico de crescimento. Portanto, a inserção da zona sul de São Paulo está ligada ao 

ramal industrial composto pelos bairros de Santo Amaro, Socorro e Jurubatuba. Espaços 

esses orbitados pela hegemonia do capital industrial, expandindo-se de Osasco à 

Jurubatuba. Essa expansão foi configurada pelo padrão periférico de espraiamento da 

mancha urbana, combinando transporte público a construção das habitações pelos 

próprios moradores e aos terrenos loteados irregularmente. 

Nesse momento, a população pobre desbrava novos lugares desprovidos de 

infraestruturas adequadas, o que foi possível pela nova política de transporte instaurada 

nos espaços urbanos, na qual o bonde e o trem davam lugar ao ônibus. Tal ação atendia 

os interesses das indústrias automobilísticas que se instalaram no país. Assim, os bairros 

que antes se conformavam e se construíam ao longo das ferrovias, a partir de 1940, e, 

sobretudo, de 1950, passam a se constituir conjuntamente a criação de novas linhas de 

linhas de ônibus, que neste momento servem como elemento desbravador do espaço. 

As empresas transferem assim o custo da moradia (aquisição, aluguel, 

conservação do imóvel) conjuntamente com os gastos com transporte 

para o próprio trabalhador e os relacionados aos serviços de 

infraestrutura urbana, quando existentes, para o Estado. Deste momento 

em diante as “vilas operárias” tendem a desaparecer e a questão da 

moradia passa a ser resolvida pelas relações econômicas no mercado 

imobiliário. (KOWARICK, p.31, 1979) 

Os objetivos de se resgatar alguns elementos históricos estão em tentar 

compreender esse novo momento em que o país estava se consolidando. Mais 

precisamente, por quais as bases daquele período cercado de otimismo22, e por que não, 

                                                 
“casas populares”, ou as “vilas operárias”, habitações que eram construídas para os trabalhadores das 

indústrias, que por sua vez controlavam a vida privada dos trabalhadores.  A outra modalidade de habitação 

precária aos arredores do centro da Cidade (que se têm registros desde 1893) eram os cortiços, que 

compunham a paisagem urbana, principalmente nos bairros do Bexiga/Bela Vista/ Santa Efigênia. A partir 

dos anos de 1940, inicia-se a implantação de projetos via Estado, com o objetivo de “modernização” de São 

Paulo, como por exemplo os projetos do prefeito Prestes Maia (1938-1945) e as obras públicas concentradas 

no centro, destacando o Plano de Avenidas. Para efetivar tais planos, os cortiços são demolidos, e as vilas 

operárias construídas fora do núcleo urbano daquela época. Essas demarcações espaciais definem, ou 

melhor, possuía em seu cerne, a finalidade de tornar o centro de São Paulo a vitrine da modernidade, 

fundamentada pela separação espacial entre a elite e os trabalhadores. Importante sempre registrar que, a 

abolição do trabalho escravo, não possibilitou a inserção da população negra no trabalho produtivo, nem 

mesmo na inserção desta população nos projetos habitacionais ligados ás fábricas- voltados a trabalhadores 

que julgavam qualificados. 
22 A produção ideológica do otimismo nesse momento se refere a aquilo que parte da historiografia 

reconhece como “os anos dourados” da década de cinquenta. Que foi costurado pela cultura, difusão do 

discurso desenvolvimentista, pela produção/forjamento de novos ritmos brasileiros: a bossa nova (mistura 

de samba e jazz, ambas sonoridades provenientes dos negros, primeiramente com histórico de rejeição pelas 

aristocracias, e depois apropriadas e difundidas como músicas da elite). Somado à construção de Brasília, 

junto a “emergente” classe média detentora de automóvel. Assim foi projetado o Brasil “moderno”, o Brasil 

“Urbano”, desejando e idealizando subsumir todo o Brasil atrasado e rural e tudo o que se acreditava que 

remetia à atraso, arcaico, antigo, obsoleto. 
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nacionalismo (ainda que forjado). Quais as relações que estavam se depreendendo do 

projeto modernizador urbano-industrial? Ou seja, quais conteúdos essas novas formas 

iriam trazer? Fortalecimento de laços de comunidade, solidariedade e fruição da cidade 

ou esboroamento desta em virtude do individualismo, que por sua vez é mediado pelo 

mercado?  

A inserção de indústrias no Brasil e a consecutiva expansão industrial que o país 

viria a passar ao longo do século XX, principalmente na capital paulista, também foi uma 

maneira pela qual os países do capitalismo avançado encontraram para expandir e 

exportar seus capitais e mercadorias. Doravante, fazia-se imperiosa a produção de novas 

relações, de novos hábitos, de tal modo que o privado se tornou estandardizado, e a vida 

fracionada no tempo e no espaço.  

Esses novos elementos irão compor esse suposto “projeto modernizador”. Nesse 

bojo, o espaço também, paulatinamente, será perpetrado como contradição, base 

fundamental na reprodução do capital. Os conteúdos de tais contradições estarão 

expressos no e por meio do espaço. Nesse processo, os “problemas urbanos”, que no 

geral, são reduzidos a problemas distributivos, referentes à reprodução da força de 

trabalho (moradia e transporte) se tornarão (e tomarão) parte elementar da vida dos 

moradores das cidades brasileiras.  

 Como reiteraram Bertolotti (2010) e Kowarick (1979), os homens de negócios 

acumulavam capital por duas vias. Uma delas era pela exploração da mais-valia, e a outra 

pelo padrão de urbanização. Padrão este que tem sido conduzido pela especulação 

imobiliária. Os agentes destes setores usufruíam de todas as benesses construídas 

(socialmente) pelo Estado, bem como seus rendimentos finais acabam sendo apropriados 

pelos agentes imobiliários. Uma das consequências dessas combinações foi o afastamento 

dos trabalhadores de baixa renda para lugares cada vez mais distantes de seus postos de 

trabalho.   

A forma sistematizada que os agentes da especulação imobiliária utilizavam para 

reproduzir e garantir seus lucros girava em torno da contenção de terras vazias, sem uso, 

formando uma espécie de estoque, intercalado por espaços que já haviam uma 

infraestrutura urbana consolidada. Houve investimento em transporte urbano, metrô, 

trem, e linhas de ônibus, sendo que estas possibilitavam o deslocamento e a ocupação de 

áreas cada vez mais longínquas do centro de São Paulo. Metaforicamente falando, 

produzia-se uma grande colcha de retalhos, em que cada pedaço era costurado por 

terrenos vazios a espera de valorização a ser arrematado pelo preço mais convidativo. 
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Mesmo a expansão da metrópole, desde os anos 40 do século XX, no 

caso da cidade de São Paulo, ocorreu a partir da criação de loteamentos 

populares, muitos deles, segundo Langenbuch ( 1971), com a 

característica de loteamento-ônibus, ou seja, assim que era aberto, já se 

colocava à disposição dos interessados/nessecitados a linda de ônibus 

que os levaria ao trabalho nas centralidades existentes ( ou o centro da 

cidade ou os subcentros como Pinheiros, Santo Amaro e Osasco, entre 

outros). (ALVES, 2011, p.110) 

 A especulação imobiliária e a exploração do trabalho, somadas a uma jornada 

extra de trabalho aos finais de semana, foram revelando pouco a pouco a face da 

modernização do espaço urbano de São Paulo, despontando o que viria a se constituir 

como metrópole. Essa jornada extra de trabalho, presente ainda hoje nas periferias, refere-

se às moradias construídas pelos trabalhadores. Além da jornada extensa e mal 

remunerada da qual a totalidade dos rendimentos é empregada para tentar garantir o 

próprio sustento e o sustento de suas famílias, eles ainda necessitam desprender energias 

para construir suas habitações aos finais de semana.  

 Destarte, essa realidade foi (e ainda hoje é) vivida por milhares de trabalhadores 

em São Paulo, uma rotina de deslocamento com grandes distâncias em direção ao centro 

e centralidades urbanas. Cabe lembrar que tal contexto acometeu tanto as populações 

provenientes de outros estados quanto aquelas que já moravam aqui. Em relação a uma 

dinâmica de dupla exploração, Kowarick propõe o conceito de espoliação urbana, 

caracterizado por esse “sobretrabalho”, como se fosse mais uma camada de exploração, 

fruto da constituição da metrópole, e fundamentada por meio da separação do urbano. Na 

medida em que a metrópole se reproduz, mais intensificadas serão as agruras e coações 

impostas às camadas populares. 

Nesse momento, percebe-se uma teia de mudanças que vão se produzindo, se 

estruturando e reproduzindo-se espacialmente. As transformações que se impõem partem 

do urbano, precisamente, da produção do urbano. Assim, os conteúdos das formas 

espaciais revelam as relações sociais como conteúdo da produção. 

O espaço urbano que vai sendo estabelecido, composto de conflitos sociais, 

emerge reproduzindo relações na medida em que os agentes privados, públicos e 

populares dinamizam e tencionam os planos espaciais a serem postos.  Seguindo a mesma 

linha de raciocínio, podemos dizer que em São Paulo desde as últimas décadas do século 

XIX até 1940 a separação espacial dava-se entre os bairros dos operários e os bairros da 

elite. Como sintetiza SEABRA (2004, p.287): 

(...) na mesma e exata medida que os bairros-jardins eram uma 

produção de longo prazo para setores sociais específicos, o inverso ou 

o reverso desse processo também seguia seu curso e resultava nos 
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loteamento suburbanos ao longo da ferrovia. Assim, áreas rurais foram 

sendo incorporadas à cidade em expansão e nos subúrbios-estação 

juntavam-se fábricas e trabalhadores, nessa primeira fase da 

industrialização de São Paulo. Esta estruturação formal do espaço foi 

sucumbindo nos processos de formação das periferias urbanas que 

envolveriam as partes e o todo.  

Fazendo uma breve digressão apenas para nos localizarmos, é importante 

compreender que bairros como Brás, Barra Funda, Belém, Pari e Mooca se constituíram 

como bairros operários, que se estabeleceram mediante uma tendência na qual a indústria 

(e a ferrovia como meio de transporte) era o setor econômico que dinamizava a vida 

econômica e social na cidade. Esse “modelo espacial” amparava-se nos projetos de 

espaços funcionais, ou seja, organizados e ordenados de acordo com uma lógica, segundo 

a qual cada espaço deveria ter uma função determinada. É importante ressaltar que a vida 

nos bairros, ainda que guardassem determinados laços de coletividade e identidade estava 

estabelecida sob a esfera da sociedade de classes. 

Num segundo momento, o que teremos como fundamento é a fragmentação 

espacial, processo esse lastreado pelo aprofundamento das contradições espaciais em que 

se formaram as imensas periferias da metrópole. Para o objetivo desta pesquisa, é 

fundamental a apreensão desse segundo momento, caracterizado pela fragmentação do 

espaço urbano. Para tanto, é preciso analisar as bases que atuaram na expansão para o 

extremo sul da metrópole paulistana. Como sintetiza a autora: 

[...] a formação da periferia foi, portanto, um fenômeno correlato 

primeiro à fase do industrialismo, na perspectiva do desenvolvimento. 

Agora, o seu espraiamento, caracterizando o fenômeno da 

periurbanização parece corresponder melhor uma urbanização sem 

indústria, mas também sem cidade (SEABRA, 2011, p.60). 

As fartas pesquisas, artigos e seminários a respeito das condições em que a 

metrópole estava sendo conformada, nos oferecem subsídios para pensarmos e 

refletirmos acerca do papel essencial que os mananciais cumpriram no referido transcurso 

da expansão da mancha urbana. As bases em que esses processos se deram estão em 

consonância com a lógica que imperou no espaço metropolitano de São Paulo. Portanto, 

é preciso ponderar que não existe nada de irracional ou desordenado; os fatos e práticas 

foram condizentes com os objetivos traçados pelos agentes econômicos em parceira com 

o Estado.  

E a concepção de urbanização desordenada, que sugere a possibilidade 

de projetos de planificação, fundados em uma “racionalidade técnica”, 

não decifra o cerne dos problemas urbanos, não compondo uma crítica 

radical dos mesmos, inclusive porque há uma racionalidade fundando 
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esse caos, que está na base da transformação do urbano em mercadoria. 

(DAMIANI, 2010, p.36) 

Retomar a história da produção da cidade de São Paulo exige que voltemos ao 

processo de industrialização, pois nele estão contidos os elementos que subsidiam a 

compreensão da indústria como carro chefe dinamizador da urbanização. A partir dos 

anos seguintes, a lógica da produção do espaço urbano estará enquadrada na reprodução 

capitalista do espaço. Ou seja, consubstanciam-se espaços ligados diretamente à 

reprodução do capital, novos conteúdos e formas do urbano serão expressas no espaço, 

definindo-se, já aqui, o fundamento da metrópole. 

 

2.1 Breves notas a respeito das transformações socioespaciais na década de setenta 

e suas implicações na expansão da periferia. 

 

 A partir da década de cinquenta, com a implantação do polo industrial em Santo 

Amaro, a expansão urbana difundiu-se para além deste bairro, chegando às margens das 

represas Billings e Guarapiranga. E foi nas décadas de setenta e oitenta que as ocupações 

ultrapassaram as represas. 

É comum encontrar nas bibliografias sobre os arredores de São Paulo - dos 

primeiros decênios do século XX - descrições bucólicas referentes ao município de Santo 

Amaro. Isso porque a represa Guarapiranga pertencia ao município de Santo Amaro e 

muitas famílias deslocavam-se de São Paulo para passar o dia na represa, em piqueniques, 

praticando esportes, ou mesmo para se banhar, sendo muito procurada para recreação aos 

finais de semana. 

No entanto, essa função de “balneário” que as represas atribuíam aos seus 

arredores se perde na medida em que o processo de implantação do polo industrial de 

Santo Amaro se consolida, estimulando as ocupações populares também próximas às 

represas. São processos que vão desdobrando-se espacialmente. A partir de 1970, há um 

deslocamento em massa, dia após dia, tendo um boom em meados da década de noventa, 

de famílias de baixa renda para os mananciais da zona sul. 

As áreas dos mananciais passam a ser chamadas entendida como tal a partir da lei 

de 1975. Esta legislação, detalhada no capítulo 3, objetivava dar conta da 

disciplinarização do uso desses espaços, cuja manutenção das características naturais dos 

terrenos compostos de mata ciliares e solos permeáveis, eram e são estruturantes para a 

qualidade hídrica. Pois é a partir da proteção dos rios, dos córregos, das nascentes e das 
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várzeas que se garante a produção de água para as represas e sua consequente função de 

garantir o abastecimento hídrico para a metrópole. 

Entende-se, portanto, que retomar a década de setenta dentro do contexto nacional 

e internacional é imprescindível para compreendermos as transformações do objeto em 

questão. Justamente nesse momento, as economias mundiais e os países de capitalismo 

central exigem reorganizações de toda ordem, dentro e fora de suas fronteiras. Impondo, 

a custos sociais altíssimos, principalmente dos países subdesenvolvidos, uma série de 

exigências e transformações. Precisamente no Brasil, é de modo geral, a partir do final 

dos anos setenta que se deflagraram os novos rumos decretados, tanto no plano 

econômico, como no plano político. 

A seguir, apresentaremos de maneira geral (pois não é a proposta da pesquisa a 

imersão neste período de complexas mudança) as dinâmicas que induziram as 

reconfigurações produtivas no processo de reprodução do capital em escala mundial. 

Posteriormente, analisaremos as implicações de tais mudanças relacionando-as com as 

transformações no espaço do Distrito Industrial de Santo Amaro e seus limites aos 

extremos da zona sul. 

Assim, trataremos de interpretar as novas dinâmicas e contradições na referida 

área de pesquisa mediante a articulação com as transformações da metrópole de São 

Paulo. Tais mudanças não foram isoladas ou restritas apenas à leitura do território 

nacional. Sendo assim, é necessário que se explane sobre as transformações políticas e 

econômicas deflagradas no capitalismo mundial, que, por sua vez, incidem nos lugares, 

produzindo e expandindo a metrópole. 

Antes de incorrermos ao resgate proposto, consideramos ser conveniente retomar 

brevemente alguns aspectos a respeito dos contextos que foram determinantes para o 

florescimento dos anos “gloriosos” do pós-segunda guerra mundial. A crise de 1929 e as 

duas grandes guerras mundiais atuaram conjuntamente no rebaixamento do preço da mão 

de obra e na destruição em massa de capital fixo instalado. O processo de reconstrução 

dos países envolvidos nos conflitos, junto as medidas adotadas pelos países de economias 

centrais, além de alavancar novamente a valorização de capitais, atuaram também na 

contenção do avanço do socialismo, período esse conhecido como “fordismo-

keynesianismo”.  

 Era preciso drenar capital, aumentar a liquidez nos mercados mundiais, escoando 

para várias frentes (dentro e fora do território norte americano) o montante de capitais 

desvalorizados, seja na reconstrução da Europa e do Japão, nas guerras, nas transferências 
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de trabalho morto para os países subdesenvolvidos abrindo mercados consumidores, ou 

na construção e exportação de um modo de vida.  

Algumas literaturas entendem que o grande mérito de Henry Ford não foi sua 

capacidade de teorizar sobre a organização e administração da linha de produção e sobre 

a estrutura produtiva da grande indústria, mas sim a racionalidade por detrás do controle 

da vida dos trabalhadores (ensinando como gastar o dinheiro, regulando os momentos de 

lazer), de tal maneira que estes se convertessem em consumidores daquilo que produziam. 

Para isso, uma enorme teia disciplinar sob a vida e os corpos dos trabalhadores viria a se 

efetivar. Construindo modos de vida vinculados ao consumo, ampliando cada vez mais 

as mercadorias ao cotidiano dos trabalhadores.  

Nesse sentido, o período pós-segunda guerra mundial caracterizou-se pela 

estabilidade econômica e expansão do capitalismo, momento esse chamado como a “Era 

de Ouro” assim chamado por Hobsbawm (2008). Perseguia-se o caminho do pleno 

emprego, da manutenção de leis trabalhistas, de direitos sociais, incentivos ao consumo, 

todos esses elementos juntos formavam o sustentáculo das políticas do Estado das 

economias avançadas23. 

 Cabe dizer também que o pacto construído pelo Estado em conceder tais garantias 

e serviços sociais aos trabalhadores fazia parte das estratégias de barrar o avanço 

socialista e minar as organizações trabalhistas da época. A própria intervenção dos 

Estados nas economias capitalistas, atuando no planejamento, econômica e socialmente, 

após a grande crise de 1929, é fruto da influência da experiência soviética. 

Todavia, o início da década de setenta foi um período no qual as conjunções que 

marcaram o binômio “fordismo – keynesianismo” começam a demonstrar os primeiros 

sinais de esgotamento. O padrão dólar-ouro já não responde mais as expectativas dos 

imperativos de Bretton Woods, desencadeando a perda da competividade norte americana 

– no que tange a sobrevalorização do dólar – seguidas de inflações e desvalorizações, até 

chegar ao fim da convertibilidade do dólar em ouro decretado por Nixon em 1971. 

Para Harvey (2008), um dos vieses para se compreender as fissuras que se abriram 

no pós-guerra diz respeito à rigidez imanente do fordismo em alocar recursos para com 

                                                 
23 Abre-se uma ressalva para dizer que não houve homogeneização desse Estado de bem estar social a todas 

as camadas e parcelas da sociedade norte-americana, por exemplo.  Devemos sempre lembrar, o “bem 

estar” não comtemplava a população negra e hispano-americana. Entendido por muitos como o “virtuoso” 

Estado de Bem- Estar Social nos Estados Unidos fora bastante concentrado entre as camadas médias e 

brancas da população: “As desigualdades resultantes produziram sérias tensões sociais e fortes movimentos 

sociais por parte dos excluídos- movimentos que giravam em torno da maneira pela qual a raça, o gênero, 

e a origem étnica costumavam determinar quem tinha ou não acesso ao emprego privilegiado. Essas 

desigualdades eram particularmente difíceis de manter diante do aumento das expectativas, alimentadas em 

parte por todos os artifícios aplicados à criação de necessidades e à produção de um novo tipo de sociedade 

de consumo.” (HARVEY, 2008, 132) 
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capitais fixos. Nesse sentido, existia uma barreira para flexibilizar o planejamento em 

momentos de instabilidade, pelo próprio enrijecimento que toda a estrutura do fordismo 

demandava, principalmente tratando-se da força de trabalho,  já que “toda tentativa de 

superar esse problema de rigidez encontrava a força de trabalho aparentemente invencível 

do poder profundamente entrincheirado da classe trabalhadora [...].” (2008, p.135) 

À medida que a rigidez dos Estados se impunha, proporcionalmente, aumentavam 

as pressões por assistência social. A resposta que se colocava era injeção de mais dinheiro 

na economia, acarretando inflações catastróficas para o período. Diante dos sinais de 

esgotamento do regime fordista era preciso encontrar saídas rentáveis para o escoamento 

do excedente de capital. Nesse sentido, a saída para a crise foi ampliar e migrar capitais 

para outros setores da economia e outras fronteiras, empurrando, dessa maneira, a crise 

na absorção do excedente. 

A profunda recessão de 1973, exacerbada pelo choque do petróleo, 

evidentemente retirou o mundo capitalista do sufocante torpor da 

“estagflação” (estagnação da produção de bens e alta inflação de 

preços) e pôs em movimento um conjunto de processos que solaparam 

o compromisso fordista. [...] Em consequência, as décadas de 70 e 80 

foram um conturbado período de reestruturação econômica e de 

reajustamento social e político. (HARVEY, 2008, p.140) 

  As transformações que se impunham naquele momento pressionavam uma 

tomada de reformulações por parte das corporações, implicando de maneira mais 

profunda nas reorganizações do mundo do trabalho. Dessa forma, preconizou-se toda a 

desestruturação dos sindicatos, e sincronicamente, parte das produções das corporações 

foi sendo transferida para territórios que dispunham de mecanismos estruturais no 

barateamento da força de trabalho.  

Ao longo de todo esse processo, o que se configurou de maneira mais contundente 

foi a precarização do trabalho.  Projetado por meio das terceirizações, perda dos postos 

de trabalhos formais, diminuição da estabilidade no emprego, flexibilização das leis 

trabalhistas, intensificação do trabalho24 e mudanças nas linhas de produção, acarretando 

mais desemprego devido às mudanças tecnológicas.  

 O consecutivo desenrolar de todo esse processo nos últimos quarenta anos, impôs 

redefinições em amplas dimensões, escalonadamente globais. Processo esse interpretado 

por Harvey (2008) como “acumulação flexível”. Anteriormente, tínhamos a integração e 

                                                 
24 Segundo Rosso, “No capitalismo contemporâneo, a análise da intensidade do trabalho está voltada para 

os resultados. Falamos de intensificação quando os resultados são quantitativamente ou qualitativamente 

superiores, razão pela qual se exige um consumo maior de energias do trabalhador. Há intensificação do 

trabalho no exercício de sua atividade cotidiana. [...] Em resumo, podemos afirmar que quanto maior é a 

intensidade, mais trabalho é produzido no mesmo período de tempo considerado”. ( 2008, p.21). 
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agregação de todos os setores da empresa numa relação direta e duradoura de emprego, 

marcas do período fordista. Todavia, o que ocorreu ao passar dos anos foi a redução de 

vínculos empregatícios entre empresa e trabalhadores, delegando para prestadoras de 

serviços a realização de algumas atividades necessárias ao processo de produção. 

 Desse modo, as próprias indústrias são reconfiguradas desde a planta de suas 

edificações e construções até outros elementos envolvendo uma intensa modificação no 

processo produtivo. As mudanças vão desde os materiais da construção civil até o 

encolhimento e a descentralização da grande indústria, pois, na medida em que parte do 

processo produtivo das mercadorias é alocada para outros territórios, as plantas das 

indústrias e dos materiais que irão compor os edifícios dessas construções serão 

transformadas25.  

 A instabilidade, a informalidade, a efemeridade e a sazonalidade do mundo do 

trabalho como desdobramento da busca rentável de capitais, exigem mobilidade e 

maleabilidade no construir e descontruir das unidades produtivas localizadas em 

territórios que concedam amplos privilégios e benefícios. Temos, então, que as grandes 

empresas multinacionais rearranjarão parcelas de sua produção para territórios que 

melhor lhes convier, principalmente em momentos de crises, na busca de determinadas 

vantagens para redução de custos e alargamento dos lucros. 

  Dentro das edificações das unidades produtivas, os preceitos da nova organização 

do trabalho também se transformam. Assim, reorganizar o trabalho, racionalizar a 

produção, aumentar o giro de capital, diminuir a vida útil das mercadorias, gerenciar os 

estoques almejando sempre reduzir a zero o acúmulo e o excesso de mercadorias, são os 

novos esteios desse período.  

 Nessa perspectiva de reorganização, os trabalhadores se transformam em 

colaboradores, aqueles que terão participação nos lucros da empresa. Dessa maneira, 

“vestirá a camisa da empresa” com um grande sentimento de pertencimento. Esse mesmo 

trabalhador não irá ser mais aquele especializado em apenas uma tarefa; será o trabalhador 

polivalente, ou seja, precisará dar conta de várias tarefas ao mesmo tempo. Tudo isso em 

meio a ritmos, metas, funcionário destaque do mês, vigilância e concorrência entre os 

próprios trabalhadores dentro da mesma empresa. 

                                                 
25 A dispersão e desconcentração de parte da produção das grandes indústrias para outras regiões e outros 

países nesse contexto, exigiram uma readequação da forma de construir. Com materiais de construção 

(Paredes de drywall, método de construção stell frame -estrutura de aço galvanizado (substituindo o bloco) 

-, que possam reduzir custos e que possibilitam uma estrutura predial mais enxuta, principalmente se 

tratando de momentos de crise econômica. Assim, caso uma empresa entenda que determinada região não 

esteja atendendo as expectativas em termos de barateamento da produção, ela pode migrar para outros 

lugares mais vantajosos. Nesse sentido, a flexibilidade de montar e desmontar uma estrutura industrial está 

associada a esse momento pós fordistas. 
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Portanto, a inovação tecnológica (oposição à padronização fordista), o incentivo 

brutal ao consumo e a produção de novas necessidades, confluíram na vazão ao giro 

rápido do capital. O grau cada vez maior de competição entre as corporações e empresas 

suscitou o marketing e a propaganda como novos elementos nucleares na expansão do 

processo de produção e consumo das mercadorias que marcam o século XXI. 

As transformações provenientes da transição do regime de acumulação fordista 

para o regime de acumulação flexível26, não ocorreram isoladamente. As mudanças nas 

formas de produzir, na própria organização do trabalho, na oferta e ampliação de serviços 

públicos, foram costuradas, politicamente, por medidas impostas à subtração de 

estabilidade econômica e social. Por medidas referimo-nos ao cabedal de exigências 

impostas pelos grandes órgãos monetários internacionais que desempenham a função de 

amparar financeiramente as economias mundiais em caso de crises e bancarrotas. 

Após a crise de 1973, as economias centrais, especialmente os Estados Unidos, 

implantaram uma série de ações com objetivo de estabilizar sua economia. Entre elas a 

desvalorização do dólar, flexibilidade da taxa de câmbio e elevação dos juros. Tais ações 

sufocaram os países subdesenvolvidos que eram devedores, uma vez que as dívidas 

adquiridas foram cobradas a taxas de juros flutuantes, levando muitos países à recessão, 

por exemplo, o Brasil, a Argentina, o México. 

 As consequências para amparar a crise nesses países não aconteceram de maneira 

homogênea ou simultânea. No entanto, entre os anos oitenta e ao longo dos anos noventa, 

mudanças e reconfigurações econômicas globais imputaram outro redirecionamento para 

as economias, principalmente no que tange a desregulamentação financeira. 

Possibilitando ao capital dirigir-se às atividades de maior liquidez e sem necessariamente 

produzir bens ou gerar empregos. Dessa maneira, abateu-se sobre a classe trabalhadora o 

empobrecimento, especialmente nos países subdesenvolvidos de economias frágeis e 

dependentes. A reestruturação do padrão de acumulação capitalista, como nos aponta 

Fiori, impusera:  

[...] abertura da economia, liberalização e desregulação dos mercados, 

privatização, cortes fiscais, redução dos direitos sociais e enfim o 

mesmo pacotão Tatcher e Reagan traduzido e reempacotado adaptado 

para fins latino-americanos e que passa a ser condição da negociação 

da dívida. Essa é a grande novidade. O FMI comanda junto, com os 

bancos privados, um projeto de reescalonamento da nossa dívida, que 

havia alavancada pelo crescimento das taxas de juros americana, mas 

as condicionalidades (que é a linguagem que eles usam) passam a 

                                                 
26 Seguindo aqui a compreensão de David Harvey (2008) 
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incluir agora um programa completo de reformas. (1999, p.34, grifo 

nosso.) 

Considerando a reflexão supracitada, há com todo esse arcabouço político 

econômico, a constituição daquilo que Chesnais (1998) vai compreender como espaço 

financeiro mundial, profundamente hierarquizado, acompanhado da liberalização e 

desregulamentação dos sistemas financeiros. Ainda segundo o autor “A gradativa 

reconstrução de uma massa de capitais, procurando valorizar-se de forma financeira, 

como capital de empréstimo, só pode ser compreendido levando em conta as crescentes 

dificuldades do capital investido na produção” (1998, p.17).  

Esta conjuntura de mudança estrutural do capital traduz-se em rearranjos que 

alavancaram novas frentes de expansão, de modo a dar vazão à massa de capital 

acumulado e sobreacumulado provenientes do capital produtivo. O capital financeiro, 

poupador de grandes investimentos se associa a outros segmentos econômicos. Neste 

contexto, a produção do espaço se insere como mercadoria, como espaço instrumental 

com a finalidade de absorver o excedente de capital promovendo o setor imobiliário.  

Para compreendermos essas mudanças em relação aos fundamentos da cidade e 

da produção do espaço urbano, se faz necessário pontuarmos o deslocamento de 

perspectiva do urbanismo modernista27 para o urbanismo fragmentário28. A totalidade não 

                                                 
27 Tipificamos urbanismo modernista como aquele que entendia a transformação da sociedade pelas formas 

e suas funcionalidades. Interessa neste trabalho ressaltar o urbanismo no período entre guerras, aquele 

preconizado pela Carta de Atenas, cujo objetivo final era a circulação e produção de capitais. As ideias 

estão articuladas com o período fordista, em que as cidades seriam funcionalizadas, as habitações 

padronizadas, a divisão do espaço por zonas e áreas. Nesse sentido, o Estado acaba por difundir os modelos 

funcionais por meio do planejamento, ou seja, não era a forma isolada, e sim, difundia-se que pela forma a 

sociedade mudaria. A esse respeito, compartilharemos ao longo deste trabalho as críticas de Henri Lefebvre 

acerca do urbanismo. No texto “Reflexões sobre a política do espaço”, o autor tece severas críticas ao 

urbanismo, e questiona “Em que consiste o urbanismo neste último decênio? Numa vasta e polivalente 

operação. Numa ciência incerta, buscando seu objeto e sua objetividade, não os encontrando onde buscava. 

Uma prática, decerto, mas científica? Isso é outro assunto. Seguramente, uma miscelânea de instituições e 

ideologias, uma maneira de mascarar a problemática urbana, e, mais ainda, a socialização das perdas e das 

urgências, o controle pelo Estado e pelo setor público, de um setor defasado, atrasado, ainda artesanal da 

produção, pelo menos no início do decênio, setor deficitário e, não obstante, decisivo para a sociedade. 

Essas características atrasadas da produção no domínio urbanístico, isto é, habitat e espaço urbano, essas 

características artesanais e deficitárias tendo desaparecido, as perspectivas modificando-se, pode-se confiar 

esse setor ao capitalismo privado, posto que se tornou rentável.” (Espaço e Política, 2008, p.70-71)  
28 Muito se fala sobre as determinações e os projetos que cercavam o urbanismo do século XX, quando 

comparado com a perspectiva daquilo que se vive hoje nas metrópoles. Salvaguardadas as críticas, no plano 

internacional, ainda que a cidade no século XX era pensada sob o ponto de vista das funcionalidades era 

possível encontrar em alguns projetos a utopia da transformação, arrastando consigo de alguma maneira a 

sociedade; projetando/ idealizando maneiras de resolver os problemas da cidade. No século XXI, 

especialmente no Brasil, temos a inserção do país em um projeto de financeirização da economia. Guinada 

de uma perspectiva econômica industrializante para uma economia financeirizada. De 1996 a 2003, os eixos 

de desenvolvimento assumem uma visão de competividade a partir de “territórios vencedores”, buscando 

maior integração internacional, favorecendo a fragmentação. No plano do urbano, as metrópoles, as 

cidades, serão pensadas a partir do ponto de visto do capital, concretamente isso se materializará no espaço 

como estratégia por meio dos discursos das cidades globais, as cidades competidoras, cidades 

hierarquizadas, assuntos esses que desenvolveremos com mais profundidade posteriormente. Portanto, 

pensar e planejar a cidade hoje é articular sua rentabilidade, ou, o quanto determinada intervenção urbana 
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faz parte dos projetos urbanos para a cidade; o que se impõe são frações do espaço urbano 

tomados pelo planejamento. Essa mudança converge com o movimento de passagem da 

constituição da metrópole industrial para a metrópole financeira, o que acompanha a 

associação entre o capital financeiro e o imobiliário.  

Isso indica que a propriedade privada, nesse caso, muda de sentido; passará a 

constituir-se como um elemento na articulação e mobilização do capital financeiro via 

mercado imobiliário, se flexibilizando de maneira a associar-se aos capitais de fluidez ou 

financeiro. Assim, podemos supor que a propriedade privada se transformou em 

possibilidades de ganhos fictícios. Carlos nos elucida na compreensão desse processo 

quando diz: 

Assim o capital vai deixar de estar imobilizado na compra do imóvel 

voltando-se para o aluguel do imóvel: é nesse momento que o capital 

ganha mobilidade. Nesse sentido, nos anos 1990 o solo urbano muda de 

sentido para o capital, deixando de ser um lugar de fixidez do 

investimento- somente passível de ser realizado num longo prazo- para 

ser o lugar através do qual vai se realizar, com fluidez (2011, p.118) 

Desta forma, a propriedade imobiliária emerge como “investimento mais seguro” 

no momento da crise. Para Harvey (2009), o próprio solo e as edificações se constituíram 

numa forma fictícia de capital, mudando o sentido da propriedade, do uso para a troca. 

Neste contexto, o Estado torna-se a garantia do projeto. No plano internacional, 

instrumentos financeiros que não eram presentes nos projetos urbanísticos passam a ser 

adotados.  

Diante da concorrência, e dos limites cada vez mais constantes de valorização e 

reprodução do capital, torna-se imperioso encontrar saídas para a destinação dos 

excedentes de capitais, isso quer dizer que tais saídas precisam estar articuladas com 

setores que mobilizem força de trabalho, meios de produção e mercado consumidor, ou 

seja, demandas e garantias de rentabilidade rápida e segura.  

 O excedente de capital é hoje reproduzido numa escalada de tempo e volume 

muito maior que o capital industrial. Contudo, exige-se também que sua absorção seja 

segura, e, tenha condições e esfera de seguridade. A produção proporcionará condições 

favoráveis de absorção, pois possui um grau elevado de recepção de capital variável, com 

índices de seguridade estáveis e rápido retorno dos investimentos.  

 Por tal motivo, o urbano foi se inserindo como um setor importante da economia, 

assim as cidades se tornaram um negócio em si. A produção e reprodução do espaço 

                                                 
poderá trazer de rendimentos. Em suma, esse urbanismo se difere do urbanismo modernista, cujos 

princípios era “integrar” a cidade, ao invés de fragmentá-la. 
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urbano agrega as condições ideias para a acumulação de capital. Nesse sentido, a cidade 

deixa de ser - apenas e exclusivamente - o lugar dos negócios, para se tornar ela própria 

o negócio do lugar. Em outras palavras, o espaço urbano não é apenas e somente o 

substrato espacial organizado para receber com fluidez e dinamicidade as mercadorias 

que saem das unidades fabris.  

 A cidade hoje, diferentemente da cidade concentradora de capitais industriais, não 

está restrita a atender as necessidades de circulação e produção da mercadoria, ela própria 

torna-se mercadoria, oferecendo novos espaços para onde os investimentos são 

destinados.  Seguindo esse raciocínio, devemos compreender, quais são os setores que 

estão atuantes na produção do espaço urbano.  

 Compreendemos que o setor imobiliário e o setor do turismo estão bastante 

atuantes no processo de reprodução espacial. O turismo aqui está para além de uma 

atividade destinada ao consumo, antes de tudo é um setor que se utiliza e mobiliza várias 

estratégias na produção e reprodução do espaço.  

A partir dessa sucinta contextualização, é possível situarmos, com um pouco mais 

de cuidado, as transformações da metrópole de São Paulo dos anos setenta em diante.  A 

produção do espaço metropolitano de São Paulo origina-se no período em que a cidade 

foi formada pela indústria, em que os espaços e a vida eram designados por tais atividades. 

Contudo, o que se revela hoje é a reprodução da metrópole via reprodução do espaço 

urbano, determinada pela forma financeira de acumulação. E é esse momento que se 

pretende capturar para compreendermos os projetos em torno do objeto de pesquisa 

A indústria transformou a cidade e, a partir dela, produziu a metrópole 

como um espaço hierarquizado e funcionalizado. A divisão espacial do 

trabalho na sociedade hierarquiza os espaços integrando-os 

diferencialmente na acumulação- desde o centro até as periferias 

fortemente controladas-, pois a reprodução impõe relações de 

dominação pela imbricação entre espaços dominados e dominantes (que 

evidenciam a importância da metrópole no território dominado pelo 

capitalismo) (CARLOS, 2015, p.49). 

 Partilha-se, portanto, do entendimento de que o deslocamento de centralidade da 

acumulação industrial para a financeira redefiniu o espaço urbano por meio da dispersão 

de alguns setores da grande indústria para a região metropolitana ou pelo interior do 

estado. Assim, na medida em que ocorre a dispersão de parte das plantas de algumas 

indústrias, tem-se a liberação de espaços, principalmente, em bairros operários, de antigas 

fábricas e galpões industriais.  

De modo que as relações sociais, no que diz respeito a algumas sociabilidades e 

temporalidades, são paulatinamente abaladas, visto que outros espaços e outras 
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racionalidades nestes lugares - os bairros - serão impostas. Todavia, como estamos 

analisando processos, é importante destacar que a desconcentração industrial ocorrera 

pelo movimento concentração/desconcentração da gestão e da estrutura produtiva, 

respectivamente. 

Nessa direção, o que se observou foi a concentração das atividades de gestão, 

planejamento, administração e atividades ligadas aos setores financeiros, concentradas no 

Município de São Paulo. Inclusive, algumas pesquisas revelam que a localização dessas 

atividades está coligada com eixos de expansão e valorização do capital imobiliário. 

Determinados setores das industrias que envolviam a produção/transformação/estocagem 

acabaram se dispersando para outras áreas da região metropolitana ou para o interior de 

São Paulo. É justamente esse movimento que Lencione (2002) expõem em suas análises 

ao apontar a dispersão industrial como a articuladora na reestruturação da metrópole de 

São Paulo atualmente. 

Esses supostos espaços agora não mais funcionais as indústrias entram em uma 

nova lógica de acumulação baseada em capitais móveis e voláteis; essa fluidez exigida 

foi (e é) amplamente amparada pelo Estado, por meio das desregulamentações e 

desmontes de qualquer regra que limite a atuação e rentabilização desses capitais.  Dessa 

maneira convém trazer os debates de Carlos (2015), a autora aponta que sob esses 

aspectos a metrópole de São Paulo está, nesse contexto, estruturada pela hegemonia do 

capital financeiro.  

Dessa forma, as atividades de gestão atreladas ao setor terciário e de serviços 

tornaram-se centrais na reprodução da metrópole, que por sua vez assume um papel 

estratégico. Os seguimentos que operam na constituição e expansão da metrópole estão 

incorporados ao capital financeirizado, que além de ser proeminente no setor terciário, é 

motriz na produção do espaço, à medida que os deslocamentos de parte das indústrias se 

afastaram das centralidades metropolitanas, terrenos foram liberados, entrando com 

novos conteúdos no circuito da valorização. 

Nessa lógica o espaço acaba sendo incorporado pela racionalidade da 

obsolescência, razão essa baseada no prazo de validade, na temporalidade vil do mercado. 

O espaço segue sendo desmontado, atribuição da ideologia, por toda e qualquer 

associação a função social que se possa obter. A construção histórica do espaço como 

mercadoria chega em sua fase mais aguda e desumanizadora. Esse resultado é próprio do 

movimento de reprodução do capital. A racionalidade da obsolescência dos espaços 

obedece a ordem do lucro.   
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Assim, determinados lugares que antes eram diretamente ligados as indústrias são 

colocados a espera e sem uso, por anos, formando “reservas de propriedade”. Geralmente 

essas propriedades estão rodeadas de infraestruturas, bairros já consolidados, que marcam 

um tempo histórico. Esses espaços em essência são capitais imobilizados, que entraram 

para as reservas de valor à espera de novas oportunidades e projetos, facilitados pelas 

políticas urbanas rumo a revalorização, face a outros eixos de expansão e centralidade em 

formação. 

A metrópole, do ponto de vista do capital, é, portanto, o espaço de 

acumulação, produto e condição geral da produção, além de 

instrumentos políticos ligados ao Estado, o qual transforma as 

condições gerais necessárias ao desenvolvimento do capital a fim de 

superar as contradições emergentes no seio do processo de reprodução 

ampliada e controlar sua expansão, já que domina a reprodução social.  

Nesse sentido, considera-se que a produção do espaço é também a 

reprodução das relações de produção. (CARLOS,2015, p.49) 

O espaço urbano é compreendido como totalidade, de modo que as ações 

estruturadas pelo mercado sobre o espaço irão se desenrolar nos lugares de maneiras 

distintas. Na perspectiva de um espaço separado entre raça e classe, os capitais e as 

políticas urbanas atuarão diretamente nos lugares cuja a determinada fluidez exigida pelo 

mercado seja aparente. Isso não quer dizer que as periferias e favelas não sejam resultado 

das dinâmicas e ações prescritas pela reprodução dos capitais. Esse ponto deve ser 

reforçado para desmontar o imaginário de que todos os lugares da metrópole vão receber 

investimento e ação direta do capital imobiliário.  

O espaço urbano irá reestruturar-se de maneira ampla, porque no movimento de 

reprodução do espaço o urbanismo tende a produzir espaços homogêneos, simulados e 

repetidos; num movimento contraditório produzirá o seu contrário, a sua negação. 

Dizendo de outra maneira, a medida que as práticas urbanas hegemônicas atuam no 

espaço como um campo vazio, outras formas e outras práticas se erguem como a negação 

desse movimento. 

O imobiliário, no capitalismo, não teve durante um longo tempo senão 

uma importância menor. Não somente a terra e o solo a edificar 

pertenciam aos destroços de uma classe histórica, mas esse ramo de 

produção era ocupado por empresas artesanais. Ora, a situação de ramo 

e desse setor mudou um pouco por toda a parte mas sobretudo nos 

grandes países industriais. O capitalismo tomou posse do solo. Ele o 

mobilizou e esse setor tende a se tornar central. Porquê? Porque setor 

novo então menos submisso aos entraves, saturações, dificuldades 

diversas que freiam as antigas industrias. Os capitais se precipitam na 

produção do espaço, abandonando a produção de tipo clássico, aquela 

dos meios de produção (máquinas) ou dos bens de consumo. 

(LEFEBVRE, mimeo, p.220) 



41 
 

Portanto, não é todo o espaço urbano que aspirará o interesse de agentes 

imobiliários ligados ao capital financeiro, e sim frações, quarteirões, áreas ou zonas do 

espaço urbano. O Estado atuará nessas áreas com a finalidade de angariar o interesse da 

iniciativa privada, estabelecendo assim um pacto entre os setores públicos e privados na 

produção do espaço fragmentado. 

Um dos “produtos” dessas articulações entre iniciativa privada e Estado são as 

chamadas “requalificações urbanas” (que estamos identificando como intervenções 

urbanas), que geralmente acontecem em áreas que o capital “abandonou”. No final do 

século XIX e início do XX o bairro de Campo Elísios foi projetado para a elite cafeeira, 

que posteriormente deslocaram-se para bairros como a Paulista e outros do vetor sudoeste. 

Assim, os agentes imobiliários passam a intervir nessa nova expansão da cidade de São 

Paulo.  

Isso não quer dizer que os bairros anteriores ficaram vazios ou desocupados, pelo 

contrário. Muitos prédios, casarões e cortiços tornaram-se alternativas habitacionais para 

a população de baixa renda. No plano dos discursos institucionais, essas áreas são 

pejorativamente apontadas como “degradadas” e “sujas”.  Não por acaso que todos os 

adjetivos transcritos pela mídia e pelos discursos oficiais para efetivar os projetos que 

pretendem “requalificar o centro” estão ligados a esfera do terror, associando pobreza à 

criminalidade, uso e tráfico de drogas. Assim se molda a opinião pública na perspectiva 

de obterem respaldos para seguirem com as estratégias que visam reestruturar o espaço 

urbano de acordo com os interesses da especulação imobiliária.  

 Presencia-se o movimento de “retorno” dos interesses imobiliários ao centro, 

especificamente na região da Luz. São iniciativas do poder público, também pela 

militarização da área, para refaze-la, levando iniciativas e equipamentos culturais 

destinados (e restritos) à classe média. Exemplo disso é a Sala São Paulo, próxima a 

estação Júlio Prestes29. Próximo a esse equipamento, o museu Pinacoteca do Estado de 

São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa, e os empreendimentos culturais da empresa 

Porto Seguro30.   

                                                 
29A Sala São Paulo está “Localizada no centro da capital paulista, esta é uma das mais modernas e bem 

equipadas salas de concerto do mundo. Inaugurado em 9 de julho de 1999, tem capacidade para 1.484 

lugares e conta ainda com 22 camarotes. O grande salão da Júlio Prestes foi o foco das atenções do projeto 

idealizado pelo governo Mário Covas. A sala seguiu os mais modernos parâmetros técnico-acústicos. A 

grande inovação tecnológica foi a construção de um teto móvel, formado por placas que podem ser 

abaixadas ou levantadas para ajustar a qualidade de som, de acordo com o tipo de música a ser tocada.” 

Extraído do site do Governo do Estado: http://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/teatros/sala-sao-paulo/. 

Acessado em 29/05/2018. 
30 Entrevista com o presidente do Grupo Porto Seguro: “O setor privado está disposto a ajudar a recuperar 

a cidade”. http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/06/1895822-empresa-pode-ajudar-a-melhorar-

centro-mas-precisa-haver-projeto-diz-ceo-da-porto-seguro.shtml. Acessado em 29/05/2018. 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/teatros/sala-sao-paulo/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/06/1895822-empresa-pode-ajudar-a-melhorar-centro-mas-precisa-haver-projeto-diz-ceo-da-porto-seguro.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/06/1895822-empresa-pode-ajudar-a-melhorar-centro-mas-precisa-haver-projeto-diz-ceo-da-porto-seguro.shtml
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À medida que os investimentos públicos e privados são destinados a frações da 

cidade, tem-se uma valorização do conjunto da cidade, para além das regiões centrais (e 

seus arredores em expansão) a periferia também é reconfigurada, em maior ou menor 

grau. Reforçando, por sua vez, a expansão da metrópole para os extremos urbanos, esses 

processos estão interligados a contínua acumulação do capital. 

Consideramos que essas dinâmicas podem nos subsidiar na compreensão dos 

motivos pelos quais, a partir do final século XX, as intervenções urbanas tornaram-se tão 

constantes. Tal movimento se estabelece mediante a dinâmica da valorização-

desvalorização-revalorização. É neste bojo que a reprodução do urbano aparecerá como 

a dimensão fundamental na absorção das crises econômicas. Cabe aqui compreendermos 

os sentidos da urbanização contemporânea, e sob quais aspectos o espaço urbano está 

sendo reproduzido.  

Nesse processo, o espaço transforma-se em bem raro, enquanto tal, e ao mesmo 

tempo inserido na lógica da reprodução do capital, torna-se imperativo, dentro dessa 

dinâmica tornar o espaço “livre” das barreiras que o torna imobilizado. Segue que o modo 

de torná-lo disponível ou liberá-lo para os agentes econômicos acontecerá pelas 

estratégias e intervenções do Estado via projetos urbanos: “A paisagem geográfica, 

abrangida pelo capital fixo e imobilizado, é tanto uma glória coroada do desenvolvimento 

do capital do passado, como uma prisão inibidora do progresso adicional da acumulação 

[...]” (Harvey, 2005, p.51). Assim, o Estado estará presente pelos investimentos públicos, 

pelas forças policiais e pela lei, de tal maneira que a flexibilização de normas e o 

aprofundamento das coações e todo tipo de violência garantirão a ordem e a estabilidade 

a favor dos agentes imobiliários.  

O capital, produtor do espaço, criou uma barreira ao seu pleno 

desenvolvimento: o espaço como raridade na metrópole. Em outras 

palavras, a efetiva, realização da propriedade privada de parcelas 

significativas do espaço produzindo a metrópole superedificada criou a 

raridade do espaço. O movimento do capital, ao realizar-se através da 

produção material da cidade, produziu o seu contrário. (CARLOS, 

2015, p.55) 

Um dos pontos de partida para se pensar o movimento de contradição do capital é 

a produção de limites para seu próprio movimento de reprodução. Assim, os mesmos 

mecanismos que serão utilizados para ampliar sua reprodução também o limitarão. A 

composição desses limites é a produção de escassez resultado da apropriação privada e 

do monopólio do que era livre e abundante. Para tanto, se estes limites existem e estão 

postos, somente o Estado para mobilizar e gerir essas novas raridades, no caso o espaço. 

A hipótese é que nesse momento histórico, dentro da dinâmica de reprodução do espaço 
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urbano estejam incutidas formas de exclusão, pois o acesso aos espaços da metrópole 

entra como fator de distinção e separação social. Em síntese, a moderna metrópole de São 

Paulo se reproduz pela ampliação da espoliação urbana, que se desdobrará do plano da 

vida. 

3. Do Balneário das elites as ocupações precárias 

 

Nos capítulos anteriores procuramos situar os vetores que atuaram no processo de 

produção da metrópole, e sob quais pilares essa produção e reprodução foi se 

desdobrando. Discorremos sobre as mudanças conjunturais ocorridas a partir da década 

de setenta, na economia e na política, em níveis mundiais. Nesse capítulo procuraremos 

compreender como a zona sul aparece na produção da cidade de São Paulo e a função que 

cumpriu naquele momento, analisando em que momento os mananciais passam a se 

inserir, na já então metrópole de São Paulo, e qual foi a função que cumpriram naquela 

etapa do desenvolvimento do processo de reprodução espacial do espaço metropolitano.  

Os primeiros dispositivos criados para regular o espaço urbano atuavam 

circunscritos basicamente às normas das habitações, ou seja, a acomodação do ambiente 

privado em relação ao espaço público; o Código de Posturas31 (1875 e revisto em 1886) 

era o principal instrumento que direcionava e definia regras de urbanidade em âmbito 

municipal, pelo menos até 1930. Além disso, era o instrumento que garantia a 

exclusividade residencial da aristocracia do café no centro de São Paulo. Tal Código 

proibia a construção de cortiços nas delimitações do centro.  

O bairro de Campos Elísios32 foi o primeiro bairro exclusivamente da elite 

paulistana, as residências caracterizavam-se por palacetes aos moldes europeus, 

                                                 
31 Do ponto de vista puramente técnico o Código de Posturas representa as primeiras interferências de 

estruturação da cidade e da vida urbana, principalmente no que tange a circulação, a partir dele inicia-se a 

desobstrução das vias, delimita-se a largura das ruas impondo regras para o comércio de rua, para os 

abatedouros de animais, normas de construções para os cortiços. No entanto, as intencionalidades por detrás 

dessas interferências, não possuía uma preocupação meramente ligada ao bem estar social de todos os 

habitantes, as preocupações estavam ligadas a salubridade com recorte econômico. Ou seja, os cortiços e 

as habitações coletivas foram tratados desde o final do império até as primeiras décadas da República como 

ambientes difusores de doenças e enfermidades. Não por acaso que as primeiras discussões ligadas as 

“vilas” operárias defendiam que estas fossem construídas para longe do centro urbano, geralmente terrenos 

de inundação e várzeas. O fato é que essas intervenções faziam parte dos primeiros projetos de urbanização 

ligados ao espaço público, no qual as elites pudessem desfrutá-los com segurança, arquitetura e estética 

apreciável, que rememorassem a Europa. Quanto mais se aproximava o fim do século XIX, mais frequentes 

eram as preocupações nas possíveis intervenções na cidade. Transformar as concepções em realidade, 

colocar em prática os planos de intervenções do Estado. Era preciso intervir de alguma maneira nas 

construções para as habitações operárias. Em 1894 sai o Código Sanitário contendo 520 artigos, a respeito 

das especificações sanitárias, que iam desde habitações, aos serviços públicos, a produção de alimentos até 

o descarte de esgoto. Assim iniciam-se os primeiros passos as intervenções como banheiro dentro das casas, 

com janelas individualizadas, ventilação, recuos das construções etc. 
32 Já no decorrer dos anos 20 do século passado o bairro e seus arredores agregaram instalações de 

equipamentos urbanos tais como, linhas férreas, bondes e trens, hotéis, hospedarias, comércios e crescente 
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sobretudo da Alemanha, terrenos e jardins amplos refletiam a face aristocrática e 

colonizada da nascente elite urbana brasileira; os materiais (telhas, mármores, pisos, 

acabamentos) e mobílias eram quase todos importados, da França, Veneza e Inglaterra.   

Além disso, as implementações das regras desse período refletem o momento em 

que a casa deixa de ser o lugar da produção da subsistência da família para ser unicamente 

o lugar do consumo. Assim, é na transição do século XIX para o XX em que iniciou-se o 

despontar da vida urbana, na qual os espaços destinados as relações sociais deixam, 

paulatinamente, de ser exclusivamente privados, domínio da casa, e extravasam para o 

espaço público.  

A vida social fechada nas fazendas e restrita às missas era substituída 

pela busca cada vez mais constante das ruas e praças, dos passeios e 

encontros na esfera pública, da vida em sociedade que se constituía 

referenciada pelos padrões do mundo dito civilizado.  Assim, o próprio 

prefeito Antônio Prado, após reformar o Jardim da Luz, passava a 

prestigiar o local, comparecendo com sua família para ouvir as 

apresentações da Banda de Música da Força Pública, em concertos de 

músicas de Wagner, Beethoven, Bach e Schubert. (RAGO, 2004, 

p.392) 

Tal processo não estava disponível para o conjunto dos moradores da cidade, as 

apropriações e desfrute do espaço público seriam destinados às elites. A elite paulistana 

desejava exibir-se perdulária e monumental, careciam de plateias e vitrines, para isso era 

necessário importar – esteticamente - um projeto de vida e cidade que fosse quase um 

transplante da Europa para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro33. À época capital do país, 

o Rio de Janeiro também passava por processos semelhantes de transformação do centro 

                                                 
verticalização. A proximidade com a Barra Funda (bairro industrial) foi trazendo popularidade para o 

bairro, fazendo com que as famílias ricas deixassem o bairro. 
33 O início do século XX na Cidade do Rio de Janeiro foi marcado por reformas nas quais a elite carioca 

entendia como prenuncio da modernização, destruição de cortiços e casarões, expulsão da população negra, 

pobre, imigrante do centro, abertura de avenidas e reformulação estética da Cidade. Construíram e se 

alimentaram da ideia mística de transmissão de doenças pela proximidade para com essa parcela da 

população.  Esses fatores foram sustentados pelo sanitarismo ou ideologia higienista, na qual defendem a 

limpeza das áreas urbanas, com a retirada de animais infecciosos, modos de vidas desordenados, e sem 

disciplinas, remoção de aglomerações indesejadas, pois entendiam que eram transmissores de doenças. 

Assim médicos, enfermeiros e engenheiros atuaram abusivamente sobre o corpo das pessoas desprovidas 

de qualquer recurso, jogando seus pertences e eliminando-os da cidade. Pereira Passos e Oswaldo Cruz 

foram às figuras representantes desse projeto. A Revolta da Vacina foi um importante movimento de 

resistência que se opôs a essa intervenção urbana da primeira década do século XX, demasiadamente 

truculenta e imposta pelas políticas de terror do Estado brasileiro. No entanto, o levante foi duramente 

reprimido, as forças polícias e de repressão utilizaram e derramaram amplas doses de crueldade, pois assim, 

as próximas gerações de trabalhadores pobres seriam domesticadas o suficiente para não se levantar contra 

o Estado. “O estilo da repressão adotado na Revolta da Vacina era indicativo ainda de outros elementos 

discriminatórios e brutais, ligados à política de contenção e controle das camadas humildes. O 

aprisionamento arbitrário dos pobres da cidade, a humilhação pelo desnudamento, a fustigação cruenta 

revelam um comportamento sistemático e pontual da autoridade pública. A inspiração dessa estratégia 

procede do modelo de tratamento reservado aos escravos e que vigorou até a Abolição. A revelação notável 

é que o que antes fora uma justiça particular, aplicada no interior das fazendas e casas senhoriais, tornou-

se prática institucional da própria autoridade pública no regime republicano”. (SEVCENKO, p.116, 2010)  
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da cidade. Sevcenko (2010) descreve o que representava essas reformas, e o legado que 

deixaram para a metrópole carioca:  

Pode-se deduzir, portanto, que a transformação do desenho urbano da 

capital obedeceu a uma diretriz claramente política, que consistia em 

deslocar aquela massa temível do Centro da cidade, eliminar os becos 

e vielas perigosas, abrir amplas avenidas e asfaltar as ruas. [...]. O 

processo de reforma urbana foi saudado com entusiasmo pela imprensa 

conservadora, que a denominou de “Regeneração”. Essa era voz dos 

beneficiários do replanejamento, aqueles que herdariam, para o seu 

impávido desfrute, um espaço amplo, controlado e elegante, onde antes 

não podiam circular senão com desconforto e sobressalto. (2010, p. 81-

82)   

O espaço normatizado, regulado, era esculpido pela seletividade das “zonas 

exclusivamente residenciais”, que atuavam como ponta de lança na localização dos 

espaços das elites da Cidade. Foi os primórdios do zoneamento urbano, porém, com 

apenas uma zona delimitada institucionalmente. Buscavam instrumentalizar o espaço de 

maneira a condicionar a presença da elite, não por acaso que as regras urbanísticas 

estabelecidas eram por bairros (Campos Elísios, Higienópolis, posteriormente Jardim 

América, entre outros) e não para o conjunto da Cidade.  

Ao mesmo tempo em que a lei alinhavou os territórios da riqueza, 

delimitou também aqueles onde deveria se instalar a pobreza. O 

movimento, desde seu nascimento é centrífugo, ou seja, delimita as 

bordas da zona urbana, ou mesmo a zona rural como local onde esta 

deveria se alojar. Diga-se de passagem que a lógica de destinar as 

lonjuras para os pobres, assim como a de proteger os bairros exclusivos 

dos ricos, atravessou, incólume, nosso século. (ROLNIK, 1997, p.47)  

Compreende-se, portanto, esse momento como bastante importante para 

buscarmos a localização de determinados costumes, e que posteriormente, no decorrer do 

século iremos pautá-los como as “novas necessidades” do mundo moderno. O 

desenvolvimento da formatação dos hábitos da emergente elite urbana de São Paulo 

estava calcado em uma tentativa de reproduzir no Brasil o que se passava em Paris. 

Destarte, impunha-se e consolidava-se a base de violações o afastamento de tudo que era 

remetido ao popular, ao povo, às camadas pobres que viviam na cidade. A urbanização 

brasileira atravessa os séculos separando e delimitando a presença das camadas pobres, 

negras e indígenas do espaço urbano de São Paulo.  

 A normatização do modo de vida trouxe a repartição da vida, foi se atribuindo 

funcionalidades aos espaços à medida que os espaços públicos foram se conformando 

como espaços privados. As ruas do centro reuniam diversas aglomerações, de negros 

alforriados, libertos, de migrantes. Também as sociabilidades entre as pessoas e grupos 
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foram sendo tratadas como se fossem vadiagem e desordem. Tal dinâmica que existia 

nesse contato entre os diferentes grupos foi, por um momento, solapado para dar lugar 

aos propósitos das classes abastadas. 

 Nesse sentido, à medida que São Paulo se industrializava novos ritmos foram 

sendo impostos a cidade, o tempo passa a ser regido por outros pressupostos, o trabalho 

(fora da casa) assalariado passa a estruturar a vida das pessoas, a ordem e a disciplina 

passam a traçar a cidade. Foram muitas as intervenções que tentavam blindar a cidade da 

presença das camadas baixas e marginalizadas da sociedade no pós-abolição da 

escravatura. Para tanto, as elites precisavam de espaços em que pudessem se distinguir 

dos menos abastados, e que ao mesmo tempo fossem espaços que representassem a 

maneira com que os franceses e os ingleses desfrutavam o momento da diversão e do não 

negócio. 

 Foi assim que a prática de frequentar Balneários marítimos foi trazida para o 

Brasil. Tais incursões começaram na Europa, num primeiro momento tinham como 

objetivo a cura terapêutica, ou seja, geralmente estava associada às indicações médicas, 

e, portanto, destinada a uma reduzidíssima parcela da sociedade. Na Europa, entre os 

séculos XVIII e XIX foi incorporado pelas aristocracias o contato com as águas do mar. 

Se num primeiro momento tal prática estava ligada a tratamentos medicinais, rapidamente 

foi absorvida para ser uma atividade rotineira ligada ao lazer e à diversão das classes mais 

abastadas da sociedade. Doravante, essa prática foi transformada em atividades 

recreativas. 

Discorrermos a respeito dos hábitos que a elite foi adquirindo, tomando o final do 

XIX e principalmente a primeira metade do XX, pois se fez imperativo compreendermos 

algumas disparidades presentes no objeto em análise: afinal, como é possível um 

grandioso clube de campo com referências aristocráticas encalacrado em uma grande 

favela no extremo da zona sul de São Paulo?  

Partindo dessa inquietação, recorrendo a pesquisas já realizadas, foi possível 

estabelecermos conexões referentes às similaridades de alguns aspectos envolvendo 

processos temporalmente diferentes que nos possibilitam a refletir sobre esse primeiro 

momento de produção do espaço urbano na zona sul (na época município de Santo 

Amaro) como área de lazer da elite paulista, e, posteriormente, trazer as continuidades e 

descontinuidades reservadas ao processo atual, agora como periferia.  

Como já exposto, para executar a construção da Usina de Parnaíba 1906, a Cia 

Light represou as águas do Rio Guarapiranga um tributário do Rio Pinheiros. Em 1926 

foi construída a represa Billings, com as águas do Rio Grande, para ser suporte técnico 
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da Usina de Henry Borden em Cubatão. Entre esses dois lagos surge, posteriormente, o 

bairro de Interlagos, que também irá abrigar uma camada abastada durante o 

deslocamento para o quadrante sudoeste34.  Essas obras, além de propiciarem energia para 

as atividades econômicas da cidade, deixaram como legado a presença de dois corpos 

d’água. Diante disso, as camadas abastadas se apropriaram das represas (principalmente 

a Guarapiranga) e de suas imediações para reproduzirem espaços que estivessem de 

acordo com as aspirações “urbanas e progressistas”.  

Por esse motivo, julgamos bastante pertinente trazer o primeiro momento, e sob 

quais perspectivas a “região das represas” 35 foi sendo inserida na produção do espaço 

urbano de São Paulo.  As regiões das represas que hoje concebemos como mananciais, 

na primeira metade do século XX cumpriram a função de extensão dos clubes e espaços 

privativos da aristocracia cafeeira. Esses espaços, na época, estavam ligados ao clima 

bucólico, permitiam a “fuga da cidade” 36, e possibilitavam a canalização do desejo de ser 

moderno. Em 1940 Monbeig identificara esse fenômeno novo na formação das Cidades 

brasileiras 

O aglomerado urbano querer ainda outra coisa da zona rural que o 

rodeia: lugares de repouso para os períodos de férias, lugares de 

descanso e de divertimento para os domingos. A prática anglo-saxônica 

do Week-end atingiu todas as populações urbanas em graus mais ou 

menos avançados; os esportes, o automóvel, as preocupações de higiene 

e a instituição das férias, não apenas escolares, mas também de trabalho, 

acarretaram um movimento da cidade para o campo. (MONBEIG, 

1957, p. 63)  

Assim que Santo Amaro (reiterando novamente especificamente as imediações 

das represas) era mencionada nos escritos acadêmicos, nas menções da imprensa, 

segundo Oliveira (1996, p.73) como o “vetusto arrabalde de Santo Amaro, ia sendo 

projetado como estação de férias, de balneário europeu”. Oliveira em sua dissertação de 

mestrado: “Projeto Interlagos- “praia” que faltava a São Paulo: contradições e 

significados da inserção de Santo Amaro/zona sul na formação sócio-espacial da 

                                                 
34 Foi, de fato, no quadrante sudoeste da cidade em que a maioria dos novos loteamentos para a população 

de alta renda foi sendo construída, e para onde historicamente foi se expandindo o Centro da cidade. Os 

loteamentos da Cia City, como o Jardim América, o Pacaembu, o Alto de Pinheiros, o Butantã foram uma 

espécie de guia para o mercado imobiliário residencial de alto padrão, a parir dos quais se localizaram 

outros, como Moema, Jd. Paulistano, Jd. Lusitânia, Morumbi, Campo Belo, Granja Julieta, Interlagos, e 

que souberam como nunca interpretar os anseios de segregação espacial das elites de São Paulo naquela 

região da cidade. (JÙNIOR, p.177, 2005) 
35 É importante lembrar que até 1935 Santo Amaro era um município autônomo, separado da cidade de São 

Paulo. E justamente as “regiões das represas”, ou o que conhecemos como “zona sul” hoje, estavam 

anexados ao Município de Santo Amaro. 
36 Ao longo de todo o trabalho trataremos essa “fuga” com criticidade, pois se leva os conteúdos urbanos 

junto com essa suposta “fuga”, aliás essa fuga só existe porque a Cidade industrial a construiu socialmente, 

tornando-a uma nova necessidade.  
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metrópole”, analisa como se deu a inserção do então município de Santo Amaro, que fazia 

limite com a parte sul da cidade de São Paulo, na formação da metrópole.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O autor revela a relação que Santo Amaro foi adquirindo com São Paulo, não mais 

como celeiro na produção de alimentos, agora com outra funcionalidade, de estação 

Balneária turística. De tal modo que os estreitamentos dessa relação foram tornando 

Figura 1.2 Postal da década de 1950, mostra os “Arredores de São Paulo” e a Praia 

Interlagos. Postal editado por Foto Postal Colombo, disponível em: 

https://sampahistorica.wordpress.com/2015/11/11/praia-de-paulista/ 

Figura1.1Represa de Santo Amaro (hoje Guarapiranga), conhecida naquele momento 

também como Riviera Paulista.  

Disponível em: https://blogdopatio.wordpress.com/2010/01/15/um-salve-para-sao-

paulo/a-elegancia-dos-frequentadores-da-represa-em-santo-amaro-1934/ 
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porosa a autonomia santamarense. A partir dessa funcionalidade, Santo Amaro, por volta 

de 1917, recebe intervenções de infraestruturas e projetos urbanísticos, cuja finalidade 

era construir um projeto de cidade satélite pela empresa S.A Auto Estrada37  

[...] criada especificamente com o intuito de explorar o potencial 

turístico-recreativo de Santo Amaro, procurando materializar ali, uma 

racionalidade específica, com nuances de utopia e embasada na 

experiência urbanística internacional que à altura dos anos 30 2 40 do 

presente século, debatia-se com a questão do “descontrole e da 

irracionalidade” dos processos de crescimento acelerado das cidades da 

era industrial. Sendo assim, entendemos que o projeto constitui-se em 

um vetor importante no que se refere ao processo de inserção da Zona 

Sul na formação sócio-espacial metropolitana. (OLIVEIRA, 1996 

p.157)  

Segundo Oliveira (1996) a empresa comprou toda a margem leste da represa 

Guarapiranga, colocando em execução o projeto urbanístico na área. Além disso, traçou 

intervenções em outros pontos de Interlagos para a construção de equipamentos voltados 

a elite. A Cidade Satélite Balneária de Interlagos, título do projeto, foi inspirada nas 

“garden city” 38, ou cidade jardins em português, cujo mentor foi o inglês Ebenezer 

Howard.  

                                                 
37 A empresa S.A Auto Estrada foi a responsável pela construção da estrada que liga Santo Amaro a São 

Paulo, foram quase 12 km de extensão. A empresa vislumbrava a possibilidade de adquirir ganhos com as 

particularidades climáticas, recreativas e turísticas que as áreas dos lagos ofereciam. Os membros de direção 

da empresa eram industriais, fazendeiros, ligados a cargos administrativos de São Paulo, engenheiros e 

advogados.  
38 O inglês Ebenezer Howard escreveu em 1898 o livro: “Garden-Cities of  To-morrow”( nome da segunda 

edição de 1912, a primeira edição é de 1898),  nele o autor  tece análises referente a cidade e ao campo, isto 

porque nesse momento  as cidades industriais tomavam formas cujas as componentes máximas dessa 

expressão era a poluição, a falta de salubridade, a aglomeração da população operárias nos cortiços, a 

miséria que se encontrava os trabalhadores, o alto custo do aluguel. No entanto, provinha desses espaços a 

iluminação elétrica, e outras tecnologias proveniente da revolução industrial e que tornara a vida das 

pessoas mais confortável, obviamente, que essa vida mais confortável que o autor deixa a entender, 

pontuamos que era restrita a burguesia e as classes abastadas. Já no campo, naquele momento, não era 

possível desfrutar das benesses do espaço urbano, transporte, energia elétrica, comércios etc. Contudo, o ar 

do campo era outro, a possibilidade de residir próximo a vegetação e áreas arborizadas eram maiores, as 

ruas eram mais largas, a poluição das chaminés das fábricas não existia no campo, e a poluição sonora 

também não. Refletindo sobre isso o autor aufere uma terceira possibilidade que conciliasse campo e cidade. 

Assim os dois imãs (cidade e campo) se aglutinariam em um só, intituladas de Town- Country, ou Cidade-

Campo, esses modelos seriam as propostas para recriar as Cidades que, segundo o autor, estavam padecendo 

de inúmeras mazelas. Em linhas gerais, é seguindo essas reflexões que ele propõe projetos como as “city-

garden” (cidade jardim), cidades cuja composição e construção seria toda intercalada de jardins e bulevares 

nas regiões centrais principalmente, e os prédios públicos nas periferias (longe do centro). A ideia era que 

as cidades fossem autossustentáveis, e que a ruralidade pudesse estar envolvida em todos os planos, além 

de tantos outros detalhes previstos nessas idealizações, porém não iremos nos aprofundar em seus modelos 

e nem nos detalhes que lhe são reservados. Nosso intuito está em localizar as ideias e de onde elas partem. 

Feito isso, é importante destacar que o referido autor era um socialista utópico, e que não projetava os 

espaços apenas para uma parcela da sociedade, quer dizer, em sua utopia as diferentes classes iriam 

conviver no mesmo espaço, ainda que não partilhasse do liberalismo e nem da cidade com tais princípios, 

Howard não rompia com a estrutura de classes, tanto que suas ideias eram bem aceitas por variados setores 

sociais.  
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Aqui em São Paulo as ideias das “city-gardens” foram suplantadas e dissimuladas 

daquilo que Howard havia proposto, pois foram apropriadas para atuarem na formação 

de empreendimentos imobiliários cujo fundamento se dava por meio da propriedade 

privada, movidas pelas aspirações por lucro. Foi justamente nessas aspirações 

urbanísticas a impossibilidade concreta da realização desse projeto, ainda mais se tratando 

de uma sociedade que fazia pouco mais de trinta anos desde abolição da escravatura; 

assim entre a ideia e a prática, que projetos como o bairro Jardim América e a “Cidade 

Satélite Balneária” surgiram. 

Segundo Oliveira (1996), o que estava em voga era a projeção de um grande 

empreendimento, intitulado “Projeto Interlagos”, que consistia na implantação de uma 

Cidade Satélite, com praia (orla da Guarapiranga), hotel de luxo (construção inacabada 

ainda hoje), um autódromo (de Interlagos), um aeroporto (de Congonhas) e a construção 

de uma grande Avenida (Washington Luís e Avenida Interlago). Assim, fruto das 

operações que a Cia Light operou nestes espaços, a Auto Estrada foi uma empresa lançada 

para orquestrar  

[...] a exploração do potencial turístico –recreativo de Santo Amaro, 

procurando materializar ali, uma racionalidade específica, com nuances 

de utopia e embasamento  internacional que à altura dos anos 30 e 40 

do presente século, debatia-se com a questão do “descontrole e da 

irracionalidade” dos processos de crescimento acelerado das cidades da 

era industrial. Sendo assim, entendemos que o projeto constituiu-se em 

um vetor importante no que se refere-se ao processo de inserção da 

Zona Sul na formação sócio-espacial metropolitana. (p.157, 1996) 

O trabalho de Oliveira também nos revela quais as camadas da sociedade estavam 

sendo definidas para residirem nesse projeto urbanístico, visto que a dimensão dos lotes 

mínimos para aquisição era a partir de 600m². Assim, segundo as propagandas, era 

possível aproveitar todo o aparato de balneário que estava se formando em Interlagos, e 

ao mesmo tempo ter a proximidade de São Paulo, desde que levasse em conta o uso do 

automóvel, pois este objeto já era um imperativo na concepção do projeto, vide as grandes 

avenidas abertas pela empresa. 

Em resumo, já nas primeiras décadas do século XX na zona sul, naquele tempo 

província de Santo Amaro, houve uma primeira apropriação de parte daquele espaço que 

remetia ao pitoresco, ao bucólico, a extensão do lazer para as classes abastadas. Nesse 

momento termos como preservação da natureza, proteção ambiental, turismo e 

desenvolvimento sustentável, não faziam parte do escopo empresarial do projeto. Era um 

momento em que esse tipo de atividade se restringia a uma determinada parcela da 
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sociedade, e, além disso, o lazer como extensão das atividades produtivas ainda não 

estava disseminado como uma “nova necessidade”. 

Usufruir da estrutura “praia de Interlagos” era símbolo de distinção social, pois foi 

projetada para poucos, além disso, existia um grande distanciamento entre as classes 

populares e os arredores desse projeto.  Neste momento não era necessário criar 

blindagens legislativas e conceituais para reservar esses espaços de alguém ou de algum 

processo. 

Após a sua construção, o bairro da Zona Sul de São Paulo passou por 

diversas transformações caracterizadas pela função recreativa que a 

represa assumiu, atraindo para a região muitos visitantes. Isto definirá 

as formas de ocupação do solo e as atividades econômicas que ali se 

instalaram, com a criação de clubes e bares. Nas décadas de 1920 e 1930 

a imprensa já fazia publicidade das praias da represa [...]. Esse potencial 

recreativo da represa fez com que a Light instalasse uma linha de 

bondes para o transporte de visitantes, em julho de 1913, ligando o 

centro de Santo Amaro ao centro de São Paulo. 39 

 

Reiterando, portanto, a presença desses corpos d’água e toda a transformação destes 

cursos d’água de São Paulo foram demandas da indústria, ou do emergente processo 

industrial urbano que começou a deslanchar na cidade de São Paulo. As represas são 

produtos da transformação do espaço, da aplicação da racionalidade técnica, como parte 

do desdobramento da espacialização do capital monopolista da empresa canadense.   

 A “The São Paulo Tramway, Light and Power Company Limited” lucrava em 

várias frentes na produção da cidade de São Paulo, inclusive no mercado de terras, e em 

projetos urbanos que fosse condizente com as expectativas de lucros da empresa, 

direcionado às classes abastadas, e que envolvesse diretamente as áreas cedida a empresa 

pelo poder público.  A produção de energia elétrica para prover os equipamentos e objetos 

urbanos, bondes, iluminação pública de praças e residências do centro urbano de São 

Paulo e lojas, também fazia parte do amplo leque de negócios que a empresa direcionava 

e operava.   

Temos então a apropriação desses novos equipamentos para o lazer pela classe 

abastada da sociedade paulistana, projetos esses que foram sendo planejados pelos 

agentes privados na figura das sociedades anônimas. Consequentemente, a transformação 

dos usos dessas águas para o veraneio e a prática de esportes náuticos influenciou 

diretamente no avanço da diluição dos limites entre Santo Amaro e São Paulo, de forma 

a incorporar as franjas urbanas. Nesses processos de acúmulos temporais no espaço, 

                                                 
39 DOSSIÊ – Sistema Guarapiranga. Espaço das Águas Fundação Patrimônio Histórico da Energia e 

Saneamento Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp. Setembro 

2008. 
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algumas das condições para a implantação do polo industrial em Santo Amaro a partir de 

1950 estavam dadas: energia, transporte e disponibilidade de espaço proporcionada pela 

ratificação do Rio Pinheiros. Henri Lefebvre, mais uma vez nomeia com precisão esse 

movimento: 

O espaço (e o espaço-tempo) muda com os períodos, as esferas, o 

campo e a atividade dominante. Existem, pois, três camadas no espaço: 

o espaço rural, o espaço industrial, o espaço urbano, superpostas, 

interpretadas, absorvidas, ou não, uma na outra (2008b, p.115). 

 Segundo Lefebvre esses distintos tempos e acúmulos, circunscritos nos espaços são 

reunidos pela realidade urbana, não que necessariamente no movimento de expansão e 

reprodução do espaço urbano exista a superação de formas espaciais pretéritas, pois as 

mesmas podem incorporar-se a novas estratégias de valorização do espaço. Se em algum 

momento histórico a zona sul, especificamente a época Santo amaro fora celeiro de 

abastecimento da cidade de São Paulo na produção de alimentos, em outro processo foi 

transformado em Balneário ou subúrbio de veraneio, como sugere algumas literaturas. 

 No decorrer e desenvolvimento das forças produtivas, passou a constituir-se como 

um importante distrito Industrial de São Paulo. Nesse momento o esfacelamento dessa 

função industrial e todo o processo de reestruturação, Santo Amaro aparece como eixo de 

expansão do vetor sudoeste da metrópole, cercados de empreendimentos imobiliários e 

ampla rede de comércios e serviços. Santo Amaro sentido extremo sul, é a porta de 

entrada para as grandes periferias, e sentido centro, início do vetor sudoeste, Berrine-

Faria Lima. objeto de pesquisa transformara-se em periferias.  

 As dinâmicas que movem o espaço são outras, a maneira pela qual o capital 

acumula-se mudou, e a expressão dessas transformações ocorrerá no e pelo espaço. 

Contudo, algumas particularidades que diferenciem os espaços podem permanecer no 

tempo. Ou seja, a cada tempo histórico esses espaços cumprem determinadas 

funcionalidades, porém todas são produtos de agentes que produzem esses espaços de 

maneira contínua e descontínua. Como expõe Lefebvre 

 As qualidades e “propriedades” do espaço urbano resultam de suas 

interações, de suas estratégias, seus êxitos e derrotas. A forma geral do 

urbano engloba, reunindo-as, essas diferenças múltiplas. [...] Pode 

ocorrer superposição de espaços marcados por funções diferentes. [...] 

No espaço urbano, sempre acontece alguma coisa. As relações mudam; 

as diferenças e contrastes vão até o conflito; ou então se atenuam, são 

erodidas, ou corroídas. (2008b, p.117-118) 

 O entorno do bairro de Interlagos atraíra muitos trabalhadores após os anos de 

1950. E durante o passar dos anos de 1970, 1980 e 1990 houvera uma segunda expansão, 
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agora não mais para Santo Amaro, Socorro e Jurubatuba. Estes espaços hoje além de 

serem importantes centralidades comerciais, tornaram-se entrepostos para as periferias do 

extremo sul, Jardim Ângela, Grajaú, Parelheiros e Marsilac.  A “região dos lagos” como 

era referenciada Interlagos, foi ininterruptamente descaracterizada como refúgio das 

camadas abastadas, a transformação da paisagem evidencia-se, passando a ser composta 

também por outros padrões de construção40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximas à malha urbana na região sul do município de São Paulo, 

encontravam-se as áreas de proteção dos mananciais precursoras na 

implantação de empreendimentos integrados de densidades rarefeitas, 

destinados às classes de renda mais elevada. Como exemplo desses 

empreendimentos citaríamos o loteamento em Interlagos em torno dos 

lagos existentes. Tais áreas transformaram-se, na década de 1980, no 

local de onde emergiram problemas sociais, delineando em seus bolsões 

de pobreza o estigma da violência urbana, o que afetou o sucesso desses 

empreendimentos. A infinidade de agente que produzem e se apropriam 

do espaço urbano configuraram, assim, um desenho urbano 

incompatível com as condições da conservação ambiental. 

(MARCONDES,1999, p.147)  

Enquanto que a expansão da periferia se intensificava nos braços das represas 

nessas três últimas décadas do século XX, Santo Amaro deixava de ser o Distrito 

Industrial para receber outros investimentos e ocupar outra funcionalidade na metrópole, 

Pádua (2007,2011) acompanha as transformações nesse fragmento da metrópole, 

                                                 
40   http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/10/05/cotidiano/14.html 

Foto 1.3, refere-se ao bairro Gaivotas, localizados no Distrito do Grajaú as margens da Represa 

Billings. Crédito Léia Chrif de Almeida em 27/10/2008. 
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revelando os impactos da desindustrialização de Santo Amaro e como esse fragmento vai 

sendo incorporado pelo capital imobiliário que está associado à centralidade do capital 

financeiro. Nesse processo de incorporação do fragmento espacial novas contradições são 

reproduzidas: 

[...] um fragmento que hoje se manifesta como um espaço de 

desindustrialização na metrópole e vive um momento intermediário 

entre as atividades industriais (e suas relações, sua prática 

sócioespacial) e as atividades predominantemente terciárias, junto com 

novos condomínios residenciais de médio-alto padrão. Trata-se, 

portanto, do avanço de centralidades (de serviços, negócios, moradia da 

classe média-alta) sobre áreas onde há grande disponibilidade de 

terrenos, com acesso e localização privilegiados no espaço da 

metrópole. É o avanço da valorização, que se expande no espaço, 

produzindo novas espacialidades em espaços industriais desvalorizados 

em razão do uso industrial pretérito. (PÁDUA, 2007, p.144) 

 O esfacelamento da cidade, e a formação da metrópole podem nos indicar que as 

relações jurídicas também atuarão em outra dimensão. Foi a partir das três últimas 

décadas que a mancha urbana de São Paulo se expande vertiginosamente para lugares 

afastados do centro (cercado de infraestrutura), para áreas de terrenos frágeis, produtores 

de água, encostas e várzeas. Buscou-se por meio de formulações legislativas, ordenar o 

crescimento de São Paulo, mas agora em escala metropolitana tentando integrar meio 

ambiente (antes entendido como espaços rurais), espaços urbanos e as indústrias. 

 A partir de 1950 o ritmo de transformação da paisagem urbana da zona sul 

ocorrerá em termos qualitativamente diferente daqueles que se deram no início do século, 

processo esse descrito no capítulo um. No entanto, embora estivessem ocorrendo enormes 

deslocamentos populacionais rumo às áreas de vegetação e densa rede hídrica de São 

Paulo, surgirá na década de setenta a primeira legislação de proteção dessas áreas. A Lei 

de Proteção aos Mananciais é de 197541, essa legislação foi articulada e inserida no 

                                                 
41 Em 18 de dezembro de 1975 foi promulgada a Lei 898, que disciplinaria pela primeira vez o uso do solo 

para os mananciais, cursos, reservatórios de água e toda rede hídrica da região metropolitana de São Paulo. 

Em linhas gerias, esta lei especifica quais reservatórios e rios estariam submetidos às novas regras, e elenca 

quais as restrições aprovadas para essas áreas e quais seriam os órgãos fiscalizadores.  A Lei 1172/76 é o 

aprimoramento da lei de 1975, porém agora com maiores especificidades e definições de atividades e 

aproveitamento para cada área. Para as áreas consideradas inadequadas para a ocupação, as atividades 

permitidas estariam ligadas a recreação (náutica, pesca, esportes, contemplativo, etc.). As demais áreas que 

permitiam a ocupação/edificação eram preciso obedecer a certas exigências, o tamanho do terreno e a 

densidade demográfica, isso estaria de acordo com formulações matemáticas para se chegar a um tipo de 

uso ideal. Assim, dividiu-se em duas categorias: a 1°e a 2°. Na 1° não se permite nenhuma infraestrutura, 

apenas algumas atividades; já na 2° é possível construir, desde que sejam seguidas as exigências de uma 

das três classes e suas respectivas normas que cada área fora dividida: nas classes A, B e C. Suscintamente, 

na Classe A ficou delimitado que o tamanho ideal do lote seja de 500m²; na Classe B os lotes variam de 

1300 a 1500 m²,  já na Classe C, variam de 1750 a 7.500 m². Assim, quanto mais próximos as construções 

dos cursos hídricos, maior o terreno e mais rarefeita as ocupações.  
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contexto do PMDI (Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado) de 197142. 

Ambas as legislações faziam parte do mesmo processo, pois objetivavam redirecionar o 

crescimento urbano industrial, incluindo nesse bojo as estratégias que julgavam 

adequadas para promover a proteção aos mananciais. Há de se destacar que as 

preocupações com as áreas produtoras de água se originam de uma política urbana 

baseada nas atividades industriais.  

O país vivia sob o contexto do chamado milagre econômico (1968-1973) 

implantado durante a Ditadura Militar brasileira, que teve como principal característica 

os altos índices de crescimento econômico, e em contrapartida, extrema concentração de 

renda. Esse foi o momento das grandes obras de infraestrutura no país, como rodovias, 

usinas hidrelétricas, pontes etc. Esse período foi um em que também se forjou uma 

exaltação, um patriotismo, um êxtase diante dos números alcançados do PIB (Produto 

Interno Bruto), com muita propaganda governamental baseada na extrema simulação de 

progresso e modernidade. 

 

                                                 
42 O Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado foi elaborado a partir de 1969 e começa a entrar 

em vigor em 1970. Segundo consulta realizada a um relatório de 2013 do IPEA, em 1969 o município de 

São Paulo contrata as empresas Assessoria em Planejamento S.A.,Leo Daly Company Planners - Architects 

- Engineers, Montor Montreal Organização, Industrial e Economia S.A. - ASPLAN e Wilbur Smith & 

Associates, para que elaborem o Plano Urbano Básico (PUB). 



 
 

População Urbana Ocupada 1970 até 2000* 

Sigla Área metropolitana 
População ocupada urbana 

 

% do total do país 

1970 1980 1991 2000 1970 1980 1991 2000 

BA 
Área Metropolitana de Salvador - 

Bahia 
322.741 581.567 877.839 1.113.868 2,01 1,97 2,05 2,08 

CE 
Área Metropolitana de Fortaleza - 

Ceará 
240.153 528.920 833.296 1.029.669 1,50 1,79 1,94 1,93 

DF 
Área Metropolitana de Brasília - 

Distrito Federal 
163.832 449.381 634.577 819.411 1,02 1,52 1,48 1,53 

GO 
Área Metropolitana de Goiânia - 

Goiás 
119.086 300.563 504.909 722.011 0,74 1,02 1,18 1,35 

MG 
Área Metropolitana de Belo 

Horizonte - Minas Gerais 
482.769 968.199 1.374.875 1.723.876 3,01 3,28 3,20 3,22 

PA Área Metropolitana de Belém - Pará 154.164 264.478 323.940 621.168 0,96 0,90 0,76 1,16 

PE 
Área Metropolitana de Recife - 

Pernambuco 
427.775 688.349 922.730 1.078.470 2,67 2,33 2,15 2,02 

PR 
Área Metropolitana de Curitiba - 

Paraná 
223.884 514.934 787.862 1.073.593 1,40 1,74 1,84 2,01 

RJ 
Área Metropolitana do Rio de 

Janeiro - Rio de Janeiro 
2.154.725 3.275.219 3.819.275 4.146.247 13,45 11,09 8,90 7,75 

RS 
Área Metropolitana de Porto Alegre - 

Rio Grande do Sul 
509.833 981.987 1.315.554 1.513.079 3,18 3,32 3,07 2,83 

SP 
Área Metropolitana de São Paulo - 

São Paulo 
2.899.445 5.161.715 6.312.539 6.940.524 18,09 17,48 14,71 12,98 

BR Brasil 16.024.338 29.535.255 42.899.149 53.476.913 48,04 46,44 41,28 38,86 

* No Censo, foi considerada como OCUPADA a pessoa que trabalhou nos últimos 12 meses anteriores à data de referência do Censo, ou parte deles.  A pessoa que 

não trabalhou nos últimos 12 meses anteriores à data de referência do Censo mas que, nos últimos 2 meses, tomou alguma providência para encontrar trabalho, foi 

considerada como DESOCUPADA. Elaboração IPEA, baseado no Censo Demográfico.Dados retirados do IPEADATA e organizados por Léia Chrif de Almeida 



 
 

Nessa altura, São Paulo junto aos Municípios adjacentes já se consolidava como 

metrópole, centro econômico do país. Fora construída uma intensa malha rodoviária 

dentro da metrópole, interligando os Estados e cidades do interior43.  São Paulo desde 

os anos 1940 representava a maior economia do país, segundo dados do IPEA, conforme 

indica a tabela da página 56, em 1970, a região metropolitana de São Paulo concentrava 

já quase 20% da população urbana ocupada  

Assim foi entre 1930 e 1970, período em que o país apresentou uma 

das maiores taxas de crescimento econômico do mundo capitalista e 

em que, em termos internos, São Paulo crescia a taxas superiores à 

média nacional, concentrando assim parcelas o PIB nacional. (CANO, 

1997, p.106)  

Dentro dessa esfera numérica econômica robusta uma lei estadual de proteção 

aos mananciais é projetada, ou seja, quase um contrassenso, pois, o meio ambiente não 

era parte importante a ser considerado, muito pelo contrário.  Em fase de grande 

crescimento econômico e concentração de renda, tivemos o processo de expansão 

periférica, e como pontua Marcondes (1999) no fragmento abaixo, as favelas e a 

“invasão”44 de glebas a partir de meados da década de sessenta aconteceu nos extremos 

de São Paulo, nos mananciais. Nota-se que no mesmo período de grande crescimento 

econômico foi o período de expansão do tecido urbano da metrópole de São Paulo. 

Com relação ao número de favelas no período em questão, a invasão 

de glebas ocorreu de forma explosiva. Entre os anos de 1965 e 1974, 

formaram-se quinhentas e sessenta e sete novas favelas-1965, havia 

duzentas e vinte. Elas se localizam predominantemente na extrema 

                                                 
43 “Tendo como centro a cidade de São Paulo, as principais rodovias que servem as regiões circunvizinhas 

foram construídas nos anos 50 e 60 e duplicadas a partir da década de 70: Anhangüera (SP-330), que 

atravessa a Região de Campinas; Dutra (BR-116), que passa pelo Vale do Paraíba em direção ao Rio de 

Janeiro; Raposo Tavares (SP-270), no sentido oeste, cruzando a região de Sorocaba; Anchieta (SP-150), 

que liga a capital ao porto de Santos. Também merecem ser citadas, as rodovias SP-310 (Washington 

Luís, até São José do Rio Preto, e Feliciano Sales Cunha, até a divisa com Mato Grosso do Sul), que 

começa na Anhangüera, em Limeira, e a Marechal Rondon (SP-300), que sai de Jundiaí, ambas em 

direção ao noroeste do Estado. Nos anos 70 e 80, outras rodovias de grande porte foram construídas 

paralelamente àquelas já existentes. São os casos do sistema Ayrton Senna/Carvalho Pinto (SP-070), 

paralelo à Via Dutra, da Imigrantes (SP-160), junto à Anchieta, e da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), 

que segue ao lado da Anhangüera.” disponível em: 

http://produtos.seade.gov.br/produtos/atlasecon/intro/cap4_intro.pdf 
44 Este termo é utilizado pela autora Marcondes (1999), e para não descaracterizar seu texto usamos tal 

termo. No entanto, não compactuamos com essa expressão, pois entendemos que ela carrega todo um 

arcabouço ideológico de criminalização da população pobre; ao invés de invasão, normatiza-se nessa 

pesquisa o termo ocupação. Entende-se que ocupar é fazer uso, o uso nesse caso está aliado com práticas 

fundamentais e essenciais a reprodução e movimentação da vida. De tal maneira que invadir os 

mananciais foi a maneira encontrada para esta população permanecer nesta metrópole. Para fugir de uma 

pensamento cristalizado e imóvel, essa pesquisa buscará fazer o percurso e as análises dos processos e 

não dos fins. 
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periferia, ao contrário das existentes até 1965, que incidiam nos anéis 

central e intermediário do município de São Paulo. Nas regiões norte 

e sul, verificaram-se os maiores incrementos, com cento e vinte duas, 

e duzentos e noventa e seis novas favelas respectivamente, sendo que 

noventa e uma delas foram construídas em áreas posteriores 

delimitadas como de proteção dos mananciais. (MARCONDES, 

1999, p.139-140) 

3.1 Mananciais: resposta as ocupações precárias ou solução habitacional 

precária? 

 

As primeiras iniciativas jurídicas para proteger as áreas inadequadas (nascentes 

e lençóis freáticos e beira de córregos) para uso e ocupação do solo foram pensadas 

enquanto “recursos naturais”. Pois era preciso garantir o fornecimento de energia para 

as indústrias; diferentemente do atual discurso, associado à ideia de “gerações futuras”, 

especificamente em assegurarmos recursos para estas.  

 O Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado trazia como eixo planejar 

o espaço urbano de forma conjunta e articulada. Contudo, foi a partir da década de 

setenta, à revelia do que se preconizava, que a urbanização se expandiu para essas áreas 

frágeis, num consecutivo e exponencial adensamento urbano. E esse processo de avanço 

da mancha urbana em direção à zona sul aconteceu justamente no contexto da 

promulgação PMDI. Foram definidas as áreas que iriam crescer (regularmente), as que 

iriam se desadensar, e quais não poderiam ser ocupadas.  E em meio às pranchetas e 

seminários, uma metrópole é “desenhada”, quase que num exercício de abstração 

histórica, econômica e social.  

Neste contexto, em 1972 é implantada a Lei de Zoneamento do Município de 

São Paulo, utilizando como base o PMDI. Em linhas gerais, o zoneamento definiu e 

especificou oito zonas (Z8), delimitando-se assim quais usos, atividades e, as dimensões 

edificáveis que cada área poderia obter. Os mananciais, hoje, correspondem a 54% da 

superfície da região metropolitana de São Paulo, dos 39 municípios que compõe essa 

região 25 estão submetidas às áreas protegidas pela legislação ambiental, parcialmente 

ou totalmente. Os mananciais estão divididos em oito sistemas produtores de água: o 

Cantareira, Alto Tietê, Rio Claro, Guarapiranga, Alto Cotia, Baixo Cotia e Ribeirão da 

Estiva. Neste trabalho iremos analisar a ocupação dos mananciais do extremo sul do 

Município de São Paulo.  

A Lei dos Mananciais foi desenvolvida enquanto demanda para resolver um 

problema concernente ao saneamento básico, em última instância a qualidade da água. 
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Ainda que estivéssemos sob o contexto de grandes debates entorno do planejamento 

urbano por ter sido um período de formulações legislativas e que se pretendia, pelo 

menos na lei, ser integrado, é notório que os aspectos sociais e a especulação imobiliária 

não foram colocados como problemas a serem combatidos no espaço urbano na 

metrópole de São Paulo. 

A legislação dos mananciais não se fez cumprir de sua promulgação 

(1975) ao fim da ditadura militar (1984). Analisando a política dos 

governadores verifica-se a oscilação com relação a questão do meio 

ambiente e particularmente dos mananciais- ora inclinando-se a 

interesses de grupos bem definidos como dos grandes construtores e 

dos especuladores, ora correspondendo às expectativas 

preservacionistas (todas ligadas a projetos de saneamento) (SEABRA, 

1997, p.119.) 

Entre o real e a idealização da realidade por meio das leis, entende-se que, a 

partir da visão legalista (do que é legal e do que não é) legitimou-se a produção do 

espaço fragmentado. Os aparatos legislativos em desconformidade com a realidade e 

todo o processo que os constituíram atuaram promovendo e mascarando as contradições 

envoltas do espaço urbano fragmentado. 

Tudo que não se enquadrava nas novas (e antigas) cláusulas de padronização 

urbana estavam (e continuam) fora das normas institucionais apropriadas e aceitáveis. 

O Estado, por sua vez, mentor dessas regulações, dissimula a padronização do espaço 

em uma sociedade fundada na violência e no aprisionamento secular e progressivo da 

terra. O modelo de expansão urbana via especulação imobiliária projetou o processo de 

periferização das áreas de proteção ambiental localizadas no extremo sul do Município 

de São Paulo. 

As legislações almejavam proteger os terrenos e as margens das ocupações e 

usos incompatíveis com a fragilidade dos terrenos.  Isso se expressa face a definição 

daquilo que se normatiza de “legal”.  As regras e normas urbanísticas delimitaram 

matematicamente o tamanho da área edificada em um terreno de no mínimo 500m²; 

demarcando também o tamanho da área verde que cada imóvel precisava ter para ser 

regular e a densidade demográfica permitida.  

As ocupações para essas áreas eram de conhecimento do Estado, de modo que 

nos três últimos anos do século XX registrou-se o pico de crescimento, tornando por 

isso descabido o termo “clandestino”. Pois o Estado desempenha com primor o papel 

de facilitador na atuação da especulação imobiliária, já que essas estratégias eram 
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livremente tocadas, enquanto a população atuava como ponta de lança nesse processo. 

A anuência do poder público nas formações periféricas nos mananciais foi fundamental. 

Atuação essa compreendida de maneira integrada e planejada, pois quando nos projetos 

urbanos não se inclui a população desprovida de recursos, essas são empurradas para a 

irregularidade. 

Outro ponto, a moradia, o morar, o ato de morar, desenvolver a humanidade (fora 

das intempéries e adversidades naturais e sociais) foi constituída no Brasil como 

privilégio e distinção. Ou seja, na sociedade capitalista a casa transformara-se não mais 

como lugar de amplas propriedades criativas e construções coletivas, agora como objeto 

individualizado e acessível somente pelo equivalente da troca monetária.  Sendo assim, 

se o mercado imobiliário entende que pelo modos operandi regular e formal não se 

poderá obter grandes aspirações lucrativas, logo se encontra uma maneira de rentabilizar 

os terrenos frágeis dos mananciais, escoando-os para quem não tem acesso ao mercado 

imobiliário formal.  

Como o Poder público abdicou de suas responsabilidades no controle 

da expansão da cidade, e quem comandou esse crescimento foram os 

loteadores, o setor privado, estes viram seus negócios “desabafar” 

com a promulgação da lei. A princípio exerceram fortes pressões 

contrárias à lei. Mas tarde descobriram o “grande negócio”, adquirir 

grandes glebas de terra e aprova-las junto aos órgãos competentes para 

depois loteá-las e vende-las clandestinamente à população pobre. 

(SEABRA, 1997, p.131)  

Sendo assim, um dos caminhos de interpretação dessa pesquisa é compreender 

que a função dos mananciais no processo de produção e reprodução da metrópole estava 

ligada a solução que a população pobre encontrou como alternativa habitacional. A 

conquista da casa própria para milhares de famílias esteve centrada nas ocupações 

irregulares, construídas pelas próprias famílias aos finais de semana, com ajuda de 

vizinhos e amigos. Ou seja, a camada da população pobre teve que encontrar suas 

estratégias para poder permanecer na cidade, seja nos cortiços, nas favelas, nas 

ocupações de terrenos e prédios sem uso, seja pela compra de terrenos irregulares. 

De tal modo, são muitos os trabalhos acadêmicos que categorizaram o espaço 

urbano, inferindo-lhe um processo de dualidade, sendo parte “cidade ilegal” (embora 

não temos acordo com o termo, estamos usando a linguagem dos arquitetos e técnicos, 

abaixo faremos referência mais aprofundada) e a outra “cidade legal”. A partir desse 
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processo a própria lei oferece respaldo para consolidar a prioridade nas zonas de 

expansão do capital, na “cidade legal” o chamado “vetor sudoeste”. 

A ordenação pela qual a metrópole estava sendo articulada pelos planejadores e 

técnicos urbanos não incluíam as dinâmicas sociais, econômicas e políticas pelas quais 

os espaços urbanos estavam sendo transformados. Por este motivo (e outros que 

discorreremos ao longo do texto) não partilhamos do pensamento que entende a 

dualidade no espaço. Termos como “cidade ilegal”, “cidade clandestina” e “cidade 

informal”, bastante usuais em bibliografias ao se referirem as ocupações em áreas de 

proteção ambiental, dos quais discordamos. 

Nessas circunstâncias, milhares de famílias foram impossibilitadas de ter acesso 

ao mercado formal, e justamente partiu desse processo “legal” a legitimação das grandes 

periferias do munícipio de São Paulo. Esta situação brotou do seio do planejamento, 

porque, como o próprio nome diz, era um plano integrado, logo, à medida que o projeto 

traçava as diretrizes para barrar o adensamento no centro da metrópole, o contrário 

acontecia nas periferias, especialmente nas áreas de proteção ambiental. 

O adensamento nas periferias não se limitou apenas ao município de São Paulo, 

pelo contrário, entre as décadas de 1970/80/90, houvera incremento de população nos 

municípios periféricos da Região Metropolitana. Já nas áreas centrais da capital 

metropolitana os dados indicam encolhimento nas taxas de crescimento. Daqueles 

Municípios que tiveram taxa de crescimento positiva nos períodos acima considerados, 

seis estão totalmente cobertos pela legislação estadual de Proteção aos Mananciais. 

Segundo Reali “[...] está havendo um processo migratório interno à região, 

principalmente da capital para os municípios periféricos (p.24,2002).”  

Assim que anunciadas as direções das áreas permitidas para haver a expansão 

“legal” do município de São Paulo, proprietários de terra passam a reter suas 

propriedades vazias esperando as infraestruturas anunciadas pelo governo chegarem; 

com a finalidade de obter um alto rendimento no momento da venda.  

Procurou-se orientar a expansão para a zona leste e oeste de São Paulo, enquanto 

que a zona norte e a sul foram incorporadas com restrições de algumas áreas, precisando 

obedecer às normas ambientais. Em 2008 o Instituto Socioambiental (ISA) junto a 

Secretaria do verde e do Meio publicaram o relatório “Mananciais: diagnósticos e 

políticas habitacionais”, trata-se de um estudo técnico, com dados bem pormenorizado 

a respeito da poluição dos mananciais. Em uma passagem do texto os autores do 

relatório dizem, 
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A solução encontrada pela COHAB/SP foi adquirir os terrenos 

oferecidos no mercado a menor preço: geralmente os piores, 

localizados em áreas rurais e não dotados de infra-estrutura urbana. A 

expansão urbana periférica ocorreu então no sentido da zona leste, 

onde havia grandes glebas vazias, e também na direção planejada para 

o crescimento da cidade, a partir de políticas de descentralização de 

áreas industriais. (SANTORO; FERRARA; WHATELY, 2008, p.40) 

 A citação pontua os impactos do BNH (Banco Nacional de Habitação) em alguns 

municípios, nesse caso em São Paulo, gerando uma alta nos preços dos terrenos, e 

colocando os mais distantes como opção para a população de baixa renda. A população 

que não encontrava amparo no acesso a algum tipo de programa habitacional, fora 

encontrar nas áreas “desvalorizadas” a oportunidade de residir no município de São 

Paulo. Isso porque os preços das terras dispararam, juntamente com os materiais de 

construção, fazendo com que os agentes imobiliários direcionassem a dinâmica 

habitacional e o mercado de terras.  

Quanto ao município de São Paulo especificamente, verificou-se que 

os maiores acréscimos de áreas ocorreram no vetor sul, cuja 

participação em números relativos e absolutos cresceu 

substantivamente no período, com um incremento de 41,5 km², 

representando 33% da área urbanizada. Embora o vetor leste tenha 

apresentado maior participação na área urbanizada do município, sua 

participação relativa no total da área urbanizada da Grande São Paulo 

caiu entre os anos de 1965 e 1974. (MARCONDES, p.138, 1999) 

As áreas “desvalorizadas” as quais nos referimos acima são justamente aquelas 

que passaram a ser protegidas pela legislação ambiental de 1975/1976. Ou seja, após a 

promulgação da lei, os investimentos públicos como iluminação, rede de esgoto e 

quaisquer outros tipos de infraestruturas estariam restritos. Isso porque na visão de 

especialistas, na medida em que são instaladas vias, arruamento, escolas etc., o poder 

público estaria fomentando a ocupação urbana. Sendo assim, muitos proprietários 

vendem suas terras devido as possibilidades reduzidas de construção e futuros ganhos 

imobiliários 

A imagem a seguir permite que visualizemos a progressão da expansão para o 

extremo sul de São Paulo, mesmo após a legislação de 1975. É possível notar o 

adensamento nos núcleos consolidados - a partir de 1995 - mais ao norte do distrito de 

Parelheiros, e em 2016 uma continua expansão, ainda que dispersa e rarefeita, para os 

extremos ao sul. 



 
 

 



 
 

A impossibilidade para vender as terras (controladas pela legislação ambiental) 

no mercado formal, somada a expansão da periferia a partir dos anos de 1970, atuaram 

como forças para a formação das periferias nos mananciais. Outro elemento importante 

a se considerar é a importância política que a periferia passa a obter no processo 

eleitoral. Pois o baixo padrão de urbanização e a carência em diversos serviços, públicos 

ou privados (ônibus, escolas, creches, hospitais), mantem a garantia de votos para os 

políticos, que se utilizam da pobreza como fonte de promessas em forma de melhorias 

e benfeitorias nos bairros. Ou seja, a precarização da vida foi transformada em estruturas 

para campanhas políticas.  

Trazer para análise as Leis Ambientais de 1975, o plano metropolitano de 1971 

e o zoneamento de 1972, significa pensar o quanto à estruturação do espaço urbano foi 

articulada para que a população pobre fosse empurrada para fora dos grandes centros. 

Não está na proposta desse trabalho realizar uma retrospectiva para investigar se houve 

na história da urbanização de São Paulo ações que garantiram o viver e a permanência 

da população pobre no centro e nas centralidades comerciais no processo de produção 

da cidade.  

No entanto, é preciso que tal inquietação e as próprias análises correspondentes 

de parte dessa história tenham como horizonte, na reflexão, a sociedade de classes e a 

estrutura que foi se conformando nas cidades para a livre circulação do capital. Ao 

debruçar sob as relações entre as Leis dos Mananciais e o mercado de terras, Bueno 

afirma:  

No município de São Paulo, desde o início do século as instituições 

formais foram funcionais para a segregação espacial nesta cidade, 

pois, ao mesmo tempo em que reservava os locais e disciplinava os 

padrões de construção e ocupação para serem valorizados pelo capital 

imobiliário (impedindo por lei certos padrões de ocupações, como as 

vilas operárias e cortiços nestas áreas), permitia a ocupação sem 

regulação das classes pobres para a periferia da cidade, mas 

especificadamente na zona rural. No entanto, essas ocupações não 

obedeciam nenhum padrão urbanístico, além ser questionada a 

competência do poder municipal de controle do espaço sobre estas 

áreas, justificando a não intervenção e o descompromisso em instalar 

infraestrutura urbana devido à desobediência aos padrões de uso e 

ocupação do solo firmados na legislação. (2004, p.37)  

 O ponto de vista da autora expõe a contradição do Estado, pois o próprio cria as 

leis e posteriormente as utiliza como álibi na perspectiva de eximir-se da 

responsabilidade de protagonista primeiro da violência no processo de urbanização. Ou 
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seja, o fato dos recursos não chegarem nos lugares ocupados pela população pobre é 

justificado pela ilegalidade da ocupação desses espaços. Mas não existe o 

questionamento de que as áreas centrais foram cercadas de barreiras legislativas, e 

aqueles que podem obedecer a essas leis e regras são as camadas mais abastadas da 

população. Sob esse ponto de vista é importante compreendermos a função dessas leis 

e o momento que elas chegam ao espaço urbano.  

Partimos da seguinte compreensão: essas leis visavam disciplinar- 

seletivamente- o solo e conter o crescimento urbano. As leis urbanas da década de 1970 

foram implantadas no momento de reconfiguração econômica e política em escala 

mundial; quer dizer, as transformações não se restringiram apenas ao Brasil, como 

expomos no capítulo anterior.  

Nesse contexto, o final do século XX e início do XXI em diante o Brasil insere-

se a novos processos mundiais, por conseguinte, exige-se mudanças no tempo, e, 

sobretudo no espaço. Tais conjunturas transformaram e possibilitaram outras estratégias 

no movimento de produção do espaço urbano, rearranjos no regime de acumulação 

levou o espaço a assumir novas condições na dinâmica de reprodução do capital. A 

produção e reprodução do espaço urbano possibilita a sustentação da reprodução 

ampliada do capital, de tal maneira a transformar a incorporação espacial no circuito das 

trocas; agora não mais apenas meramente associado a localização (organização). Carlos 

nos elucida esse movimento: 

Num primeiro momento, trata-se de justaposição de unidades 

produtivas formando uma cadeia interligada (em função da 

articulação e necessidades do processo produtivo, através da 

correlação entre os capitais individuais e a circulação geral do 

dinheiro, através da correlação entre os capitais individuais e a 

circulação geral do dinheiro na economia) integrando diversos 

processos produtivos, os centros de intercâmbio, os serviços e o 

mercado e a mão de obra. (2015b, p.26)  

Sendo assim, entende-se a implantação e a interferência da legislação 

concernente ao espaço urbano como o momento de alçá-lo para outro patamar nas 

relações de troca. Carlos nos oferece aporte apontando que:  

[...] estabelece-se um movimento de passagem da 

predominância/presença do capital industrial-produtor de 

mercadorias destinadas ao consumo individual (ou produtivo) – à 

preponderância do capital financeiro- que produz o espaço como 

mercadoria, como condição de sua realização. (2015b, p.26) 



66 
 

No plano do discurso institucional, as normas entram por obséquio, para atuarem 

como salvaguardas do suposto crescimento “desordenado”. No entanto, à medida que o 

espaço se torna aporte principal no processo de produção e reprodução de mercadorias, 

as relações jurídicas são transformadas, quando não aprimoradas. Naves (2000) ao 

retomar e dialogar com a obra do jurista Pachukanis, nos possibilita compreender a 

representação do direito nessa relação. 

Em uma das passagens do livro “Marxismo e Direito: um estudo sobre 

Pachukanis”, Naves demonstra como o autor tira do senso comum o Direito, haja vista 

que alguns teóricos o compreendem, meramente, como expressão da luta de classes. Já 

em sua leitura Pachukanis relaciona a forma mercadoria com a forma jurídica, 

colocando esta como uma dimensão do direito: “a sociedade capitalista se apresenta 

como uma imensa acumulação de mercadorias, ela também se constitui em uma cadeia 

ininterrupta de relações jurídicas”. (NAVES, 2000, p.55)  

 Importa saber que, conforme as mercadorias invadem nossas vidas, ou, nesse 

momento histórico quando as várias dimensões da vida se mercantilizam, as relações 

sociais também são transformadas, nesse caso, em formas jurídicas. Não por acaso, são 

vários os mecanismos que surgiram objetivando escoar os impropérios das relações 

judiciais.  Diante disso, a chave e o diferencial para compreender Pachukanis é a ideia 

de “forma jurídica”. Naves faz a mediação, apontando que: 

A forma jurídica nasce somente em uma sociedade na qual impera o 

princípio da divisão do trabalho, ou seja, em uma sociedade na qual 

os trabalhos privados só se tornam trabalho social mediante a 

intervenção de um equivalente geral. Em tal sociedade mercantil, o 

circuito das trocas exige a mediação jurídica, pois o valor de troca das 

mercadorias só se realiza se uma operação jurídica- o acordo de 

vontades equivalentes- for introduzida. Ao estabelecer um vínculo 

entre a forma do direito e a forma da mercadoria, Pachukanis mostra 

que o direito é uma forma que reproduz a equivalência, essa “primeira 

ideia puramente jurídica” a que ele se refere. (NAVES, 2000, p.57)  

Portanto, para cercar nosso ponto de vista a respeito da implantação das Leis dos 

Mananciais 1975/1976, é necessário que façamos o exercício de inseri-lo nas 

transformações local/global. Isso porque se essas transformações se deram sobre e pelo 

espaço, não podemos isolar esta Lei puramente (ideologia) pela ótica da proteção 

ambiental. Ao contrário, ela aponta qual era a idealização (urbana) reservada para os 

Mananciais, e contraditoriamente, as ocupações revelaram o contrário daquilo que foi 

idealizado. 



67 
 

Para além dos fenômenos de causa e consequência, o percurso metodológico 

para compreender a realização desse processo se dá por meio do movimento da dialética.  

Reconhecemos que um dos componentes de sustentação do capital é sua reprodução e, 

simultaneamente, a produção de contradições inerentes ao seu movimento.  

Sendo assim, ao passo que foram anunciadas as diretrizes de crescimento da 

metrópole, mudanças desiguais, combinadas e descontínuas despontaram no espaço 

urbano.  Ou seja, o espaço enquanto totalidade é condição, meio e produto, portanto são 

movimentos dependentes. À medida que novos vetores de valorização foram 

promovidos, novas periferias foram desbravadas, o vetor sudoeste estava aberto para os 

investimentos, anunciado desde o PMDI de 1972.  Lefebvre identifica essa dinâmica 

espacial, questiona e formula as respostas ante esse movimento: 

Esse espaço “homogêneo e fragmentado”, como compreendê-los? 

Como ele se mantém se contém simultaneamente duas características, 

formalmente incompatíveis? Como esses dois atributos, não 

compatíveis do ponto de vista lógico podem se associar e constituir 

um “todo” que não se desintegre e possa mesmo servir ao 

desdobramento de estratégias? [...]. É o ato do poder político; pois é 

ele que suscita ao controla-la e para controlá-la a fragmentação. 

(LEFEBVRE, mimeo, p.211-212)  

Exemplo de tal dinâmica foi à execução da Operação Urbana da Água Espraiada 

em 1997. Nessa época, o centro financeiro global da metrópole de São Paulo estava 

sendo construído mediante expansão do capital financeiro no processo de reprodução 

do espaço urbano. Essa Operação Urbana é bastante emblemática, pois ali se localizava 

a favela da Água Espraiada, onde moravam aproximadamente 50 mil pessoas, todas 

foram removidas. Houve muita resistência e muita luta por parte dos moradores, porém 

foram vários os instrumentos de coerção e terrorismo do Estado, até a total efetivação 

da retirada de todos os moradores. As 50 mil pessoas foram expulsas, muitas foram para 

a zona sul, Jardim Ângela, Jardim São Luís, e outras para os extremos da zona sul, 

Grajaú e Parelheiros, FIX (2001). 

Grande parte foi parar nas margens das represas Billings e 

Guarapiranga, região que apesar das fortes restrições determinadas 

pela Lei Estadual de Proteção dos Mananciais, desde 1979, tem sido 

intensamente ocupada por aqueles que, como os moradores de 

espraiada, não têm outra alternativa. Por trás dessa ocupação intensa 

e aparentemente espontânea, vemos um exemplo de uma política 

pública que empurrou os favelados para novas ocupações 

clandestinas. Se as possibilidades para sair daquela condição já eram 

poucas, passam a estar praticamente condenados à ilegalidade, 
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literalmente empurrados pelo poder público associado ao capital 

(quando necessário com o uso da força dos tratores ou através de 

expedientes ilegais). (FIX, 2001, p.134)  

O espaço constitui-se como a condicionante fundamental para a reprodução do 

capital, e é por meio do espaço e pelo espaço que as contradições se tornam concretas. 

A produção do eixo financeiro de São Paulo na composição da dinâmica da reprodução 

da metrópole tornou explícito que a problemática que tangenciava os mananciais não se 

tratava da população que polui versus meio ambiente saudável para todos. E sim 

desvelar a atuação do Estado junto a seu corpo de funcionários, pois demonstra-se neste 

episódio a que servia as áreas produtoras de água da metrópole, de tal maneira que 

mesmo existindo uma legislação estadual, em nome do capital, o Estado é o próprio 

infrator de suas leis. Como pontua Lefebvre (mimeo, p.212) “O poder político não é, 

enquanto, poder político produtor de espaços: mas ele o reproduz, enquanto lugar e meio 

da reprodução das relações sociais (que a ele são confinadas)”. 

Essas ações provenientes do Estado para a efetivação do novo centro financeiro 

de São Paulo, precisa ser lida como parte constitutiva do próprio Estado. Ainda que 

existisse a Lei de 1975, produziu-se a ilegalidade para a manutenção do poder e da 

concentração de renda. Tais dinâmicas compõem a estrutura das políticas urbanas, de 

tal modo que investir, desinvestir, permitir a degradação de espaços, migração de 

capitais, e construção/ destruição dos espaços estarão atreladas as necessidades do 

capital. 

O efeito agregado é, como com frequência tive motivos para formular 

no passado, que o capital busca perpetuamente criar uma paisagem 

geográfica para facilitar suas atividades num dado ponto do tempo 

simplesmente para ter de destruí-la e construir e reconstruir uma 

paisagem totalmente diferente num ponto ulterior do tempo a fim de 

adaptar sua sede perpétua de acumulação interminável do capital. Esta 

é a história da destruição criativa inscrita na paisagem da geografia 

histórica completa da acumulação do capital.  (HARVEY, 2014, p.88) 

A partir das reflexões de Harvey, é possível realizarmos um paralelo com o 

processo de ocupação de Parelheiros e Marsilac. A produção espacial dos eixos 

financeiros de São Paulo, primeiro a avenida Paulista, depois a Berrine Faria Lima 

(durante os anos noventa e durante os primeiros anos do século XXI) foi perpetrada pela 

mobilidade espacial, deslocamento e produção de novas centralidades. 

  A construção de grandes empreendimentos imobiliários, ou o planejamento de 

novas centralidades comerciais e financeiras, ou ainda, a execução de complexos 
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culturais ou esportivos nas metrópoles não se delimitam somente aos perímetros 

territoriais das Operações. Muito menos aos projetos responsáveis pelas construções dos 

grandes prédios para alojarem os escritórios das multinacionais e das grandes 

corporações, nem dos grandes hotéis, nem das áreas que serão implementadas as 

estações de metrô, dos grandes shoppings e das grandes pontes.  

Esses empreendimentos acabam por atuarem como vetores de expansão na 

reprodução do espaço, valorizando e reconfigurando outros espaços que não 

necessariamente estavam previstos nesses projetos urbanísticos. As reconfigurações 

urbanas embora sejam circunscritas a determinados fragmentos do espaço atuam nos 

preços das propriedades como um efeito dominó.   

A medida que um espaço se reconfigura, a revalorização está dada, os preços dos 

imóveis e dos aluguéis irão subir, expulsando direita ou indiretamente pessoas que não 

podem arcar com essa dita “modernização”. Os lugares que podem ser pagos pela 

população que no geral é de baixa renda acabam também, de maneira um pouco mais 

lenta, não sendo mais opção, pois a procura desses lugares que eram até então possíveis 

de pagar torna-se não mais acessível. Ou seja, tem-se uma valorização no conjunto do 

espaço urbano, como efeito colateral desses projetos. 

Projetos como a Berrine Faria Lima -sejam produto do capital financeiro, 

condição e meio para que este se reproduza- representam a total homogeneização e 

repetição de outros projetos com a mesma opacidade mundo afora. No entanto, produzir 

espaços iguais a outros no mundo como se fossem grandes maquetes elevadas a títulos 

globais, necessariamente, produz a outros fragmentos espaciais.  

 O espaço é totalidade. Sendo assim, produzir um determinado espaço, para uma 

determinada classe, para absorver demandas econômicas provenientes de capitais a 

procura de valorização, são projetos que delimitam e determinam o perfil social de quem 

terá acesso. De tal forma, as pessoas que residem nas imediações ou nos lugares nos 

quais os projetos serão executados se não se adequam aos perfis exigidos são expulsas, 

seja direta ou indiretamente.  

Nesse sentido, e parafraseando a citação de Harvey, Parelheiros e Marsilac 

tiveram suas paisagens transformadas. Mas naquele momento de reconfiguração das 

atividades industriais nas margens e nas imediações da Marginal Pinheiros, 

empobrecimento dos trabalhadores, junto a perda de emprego e expansão da periferia, 

os mananciais foram parte estrutural da política do Estado (habitacional) para alocar a 

população que não podia ter acesso ao espaço urbano estruturado. Portanto a destruição 
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criativa da qual Harvey se refere é a maneira pela qual deve-se partir as investigações 

para nosso objeto de estudo. 

A sistematização de dados referente ao crescimento de favelas no município de 

São Paulo foi divulgada por Pasternak (1997) em um estudo que demonstrando que 

muitos dos moradores de favela não eram migrantes, na maioria dos casos era a primeira 

vez que aquelas pessoas estavam morando em favelas. Ou seja, o crescimento de favelas 

não estava diretamente ligado a migração (pessoas provenientes de outras cidades e 

estado) e sim ao empobrecimento:  

“Os moradores das favelas não se instalaram logo de início no barraco 

onde moravam. Foram se deslocando no espaço urbano, numa 

trajetória de “filtração descendente”, dentro do processo de 

valorização da terra urbana e do empobrecimento da classe 

trabalhadora, das áreas centrais para as periféricas, das casas de 

alvenaria para os barracos das favelas” (PASTERNAK, 1997, p 54) 

Dessa maneira, o Estado como porta voz da iniciativa privada atua no espaço 

urbano tendendo a homogeneização, eliminando barreiras que causem as desconfianças 

de investidores. O espaço heterogêneo é arrasado para imperar a homogeneidade, 

destroçam-se as diferenças, nesse processo a fragmentação espacial é parte constitutiva 

do planejamento urbano. Não é a população a destruidora da natureza, e sim o Estado 

em associação com a iniciativa privada (incorporadoras, instituições financeiras, 

construtoras), reconfigurando os espaços para acomodar o capital, e em contrapartida, 

potencializam ativamente a ordenação da população a se refugiar nos mananciais. 

A diferença é incompatível com a segregação, que caricatura. Quem 

diz “diferença”, diz relações, proximidade-relações percebidas e 

concebidas, portanto, inserção numa ordem espaço-temporal dupla: 

próxima e distante. A separação e a segregação rompem a relação. 

Constituem, por si sós, uma ordem totalitária, que tem por objetivo 

estratégico quebrar a totalidade concreta, espedaçar o urbano. A 

segregação complica e destrói a complexidade. (LEFEBVRE, 2008b, 

p.121)  

Nesse sentido, muitos pesquisadores buscam as razões da não efetividade da 

legislação de 1975, ou, quais foram os impasses que tornaram essas normativas tão 

ineficientes. E os motivos a que chegaram parte significativa de pesquisadores, 

especialistas ou técnicos, partem da crítica a visão estritamente biocentrada45. Ou seja, 

                                                 
45 Diegues (2000) expõem as características das ideias que predominam a respeito da conservação, em 

uma perspectiva a natureza para ser conservada precisa estar separada das sociedades humanas, essas 

ideias estavam ligadas ao crescimento da cidade e a busca das paisagens naturais, momento em que as 
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optou-se pela separação entre a população e as áreas de mananciais, e as categorias que 

permitissem certo tipo de assentamento embutia-se uma série de restrições, o que 

acabava selecionando determinado padrão de ocupação, que a nosso ver objetivava 

selecionar determinado padrão de renda e classe. 

Nesse sentido, verificamos que não foi incorporada no conteúdo da 

legislação de mananciais a noção de sustentabilidade como é 

entendida hoje, de acordo com a definição elaborada pela Comissão 

Brundtland (1987), incorporando as diferentes dimensões que essa 

noção deve conter- a de sustentabilidade ecológica, social, econômica, 

espacial e cultural (Sachs, 1993). De fato, a crítica mais contundente 

que tem sido feita à visão de meio ambiente presente nessa legislação, 

editada em 1970, refere-se a omissão quanto à obrigatoriedade de 

implantação de planos e programas de desenvolvimento sustentável e 

de mecanismos de compensação financeira para a região. 

(MARCONDES, 1999, p.90) 

Portanto, entendemos que, segundo as explicações dos setores que partilham 

uma visão técnica, as contradições espaciais produzidas nas áreas de proteção ambiental 

partem das incongruências promovidas pelas Leis dos Mananciais, e não da lógica da 

produção do espaço legitimada pelo Estado. Não por acaso que muitas dessas análises 

apontam a falta de instrumentos que induzisse a compartimentação de usos 

diversificados, como por exemplo, a presença de indústrias ou atividades econômicas 

de baixo impacto. Em linhas gerais, a regulamentação para se ocupar os mananciais 

errou em priorizar a reprodução das espécies aquáticas em detrimento da segurança do 

abastecimento hídrico da população. Para Marcondes (1999) priorizou-se a visão 

ecológica, colocando a social de lado.  

Descordamos dessa perspectiva que reduz processos, pois ao revisitarmos as 

bibliografias acerca do tema do planejamento urbanístico do município nas décadas de 

1960 e 1970 fica bastante evidente o quão intenso e longo foram os debates a esse 

respeito. Foram inúmeras as defesas de teses, congressos, os projetos de lei e todas as 

outras iniciativas que procuravam direcionar a ordenação de São Paulo. Indicando que 

não foi a falta de investimento ou recursos, ou ainda falta de instrumentos técnicos ou a 

                                                 
cenas bucólicas passam a aparecer na pintura e na literatura. Um outro viés, entende que o mundo 

selvagem (expressão construída na sociedade ocidental), precisa estar separado da sociedade; entendendo 

que selvagem faz referência principalmente aos países subdesenvolvidos, pois localizam-se (ainda) nestes 

países grandes reservas de florestas. Segundo Diegues, é em 1972 que surge o termo ecologia profunda, 

que serviu de base para o movimento biocêntrico, cujas ideias foram bastante influentes no 

conservacionismo dos países do norte. De acordo com essas propostas é preciso decrescer a vida humana 

para a natureza prosperar, e, inclusive, não se considera que a sociedade depende de recursos provenientes 

da natureza, pois esta só irá ser plena quando for preservada por ela. 
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falta de uma “visão holística” de planejamento. Muito pelo contrário, definiu-se 

exatamente para onde os recursos e o planejamento seriam destinados, demostrando o 

caráter concentrador e segregador que sustentaria a metrópole. 

 A esse respeito, Garnier, tece uma crítica bastante pertinente aos planejadores e 

ao planejamento urbano, invertendo a ordem de reflexão sobre a produção do espaço; 

sobre a suposta “desordem” espacial, ou falta de planejamento, o autor indica: 

[...] durante decênios la burguesia há permanecido indiferente a estos 

fenómenos, hasta el punto de no pircibirlos como “desorden”. Por qué, 

em estas condiciones, há  tomado luego consciência del  caráter  “ 

anárquico” de la urbanización y há decidido controlar su curso, 

mientras que hasta el momento este fenómeno no había frenado su 

ascensión como classe dominate ni le  había impedido ensanchar la 

base económica  de esta dominación? Por razones morales o estética? 

(GARNIER, 1976, p.2) 

  As colocações do autor vão na mesma direção a respeito da ocupação dos 

mananciais, até certo momento que marca a expansão e reprodução dos eixos 

econômicos de São Paulo, esses espaços serviram para absorver a demanda de moradia.  

Se comprende perfectamente por qué los responsables de la 

ordenación de las ciudades dejan de lado estas cuestiones. Antes de 

confessar abiertamente que revisten um carácter político, es decir 

“subversivo”, se dirá simplesmente que no forman parte de cuestiones 

“urbanas”, las únicas que son de la “competência” del urbanista. El 

objetivo de la planificación urbana no es poner em entredicho los 

fundamentos del sistema capitalista, sino ayurdarlo a funcionar sin 

trabas. (GARNIER, 1976, p.4) 

 Dois fatores são importantes de mencionar, o primeiro é contextualizar também 

que as ideias de conservação ambiental partiram dos países desenvolvidos para 

realidades totalmente distintas (acesso à terra, formações econômicas e sociais) quando 

comparada aos países subdesenvolvidos. O segundo fator refere-se ao fato de que as 

grandes reservas de florestas, e a existência de numerosas espécies de animais em seus 

habitats naturais, encontram-se nos países subdesenvolvidos. Esses dois fatores juntos 

resultaram em desconformidades sociais e abstrações espaciais. Isso porque as projeções 

dos países desenvolvidos do Norte não podem servir como referência para a realidade 

dos países subdesenvolvidos. Os instrumentos do Estado, a propriedade privada e a 

extrema concentração de renda são elementos nucleares que os diferenciam. 

Esses conservacionistas ficam surpresos ao notar que essas soluções, 

que parecem funcionar bem em suas sociedades, não apresentam os 
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mesmos resultados em outras. E, evidentemente, as causas desses 

fracassos são sempre atribuídas as modalidades de execução: falta de 

financiamento, de pessoal técnico, de fiscalização 

adequada...condições tais que existem em seus países. (DIEGUES, 

2000, p.3) 

E vamos além dos desacordos dessa suposta “ausência” de Estado, entendida por 

alguns setores técnicos, pela ineficiência em fiscalizar os constantes deslocamentos da 

população para os mananciais, sobretudo entre as décadas de oitenta e ao longo dos anos 

noventa. Portanto, o que se aponta como “omissão” institucional, entendemos como 

opção política e econômica adotada pelo Estado.   

Para nós, parte da explicação consiste na década de noventa em diante, 

precisamente a partir de 1994, quando o Brasil adotara uma série de ações políticas e 

econômicas que reatualiza a condição de subserviência do país para com o capital 

internacional. Receber os capitais financeirizados demandariam novos elementos na 

produção do espaço urbano, não mais centralizado como capital fixo, e sim como setor 

chave no movimento de reprodução do capital; como bem já pontuamos no capítulo 

dois.  

 

O Estado brasileiro, pelas mãos de Fernando Collor de Mello, Itamar 

Franco e depois Fernando Henrique Cardoso (FHC), abraça 

conscientemente os dogmas neoliberais e começa a tomar as 

providências para alterar essa situação e possibilitar o ingresso ativo 

do país na era da financeirização. A primeira dessas providências foi 

resolver o problema da dívida externa, o que foi conseguido através 

do atendimento às exigências dos credores e agências multilaterais, 

como a autorização para a securitização desses débitos, a abertura do 

mercado brasileiro de títulos privados e públicos e a abertura 

financeira da economia brasileira, com a retirada gradativa dos 

controles que obstaculizavam o livre fluxo internacional de capitais. 

(PAULANI, 2012, p.92) 

 

A livre circulação de capitais afoitos pelas possibilidades de incorporação em 

projetos de lucratividade garantida é ampliada no espaço urbano. Os governos abrem 

caminhos e nichos dos setores imobiliários, tornando as cidades verdadeiros canteiros 

de obra capazes de absorver consideráveis demandas do capital rentista.  Portanto, 

deslocar o eixo de produção das cidades tendo como substrato a iniciativa privada junto 

aos capitais em busca de lucro infere diretamente sobre a periferia como produto do 

capital. Assim, a compreensão a respeito da formação e a expansão periférica sobre as 

áreas de proteção ambiental deve estar assentadas a partir do processo de produção e 



74 
 

reprodução do espaço, e não como um suposto erro de cálculo, ou falha nas 

fiscalizações, como sugere a citação a seguir: 

A problemática dos mananciais, a exemplo das demais unidades de 

proteção ambiental no Brasil com estruturas fundiária semelhante, 

reside em chegar-se a um consenso quanto à maneira mais eficiente 

de manter a visão de meio ambiente presente na legislação, na busca 

da base ecológica centrada na conservação dos ecossistemas naturais 

e conciliá-las com a diversidade genética e a singular- e mais crítica- 

a questão dos mananciais  de áreas metropolitanas em comparação 

com ademais áreas de proteção ambiental é a intensidade e os padrões 

de urbanização vigentes sobre os recursos ambientais. 

(MARCONDES, 1999, p.91) 

As ordens – distante - embasaram (e embasam) as legislações ambientais na 

separação homem de um lado e santuários naturais de outro.  Nas décadas posteriores, 

especialmente nos anos noventa do século XX, outras perspectivas foram colocadas para 

se sobreporem as pautas de preservação da natureza. A conservação da natureza não iria 

assentar-se apenas pelas restrições e pelo isolamento, pelo contrário, foi-se construindo 

saídas para fundir a proteção e a hipervalorização da manutenção dos espaços de 

vegetação. Em outras palavras, a rigidez da preservação ambiental cedeu lugar a 

flexibilização frente as mudanças de ordem econômica.  

Em 1992 ocorria no Rio de Janeiro a Conferência Mundial para o Meio 

Ambiente, deflagrando-se dela uma série de discussões e propostas a respeito da pauta 

ambiental. Esse evento representou a internacionalização dos debates ambientais para o 

Brasil, e, além disso, a legitimação e o interesse de diferentes países centrais e 

instituições multilaterais em estabelecer critérios para a preservação ambiental. Assim, 

nacionalmente, o meio ambiente torna-se de fato uma política,  inserido nas agendas de 

governo.  

A Rio-92 é parte do desdobramento das três últimas décadas do século XX, 

quando ocorreram os grandes eventos46 mundiais que recolocaram as discussões a 

                                                 
46 Pontuaremos de maneira sucinta e cronológica os eventos internacionais e as principais resoluções 

dessas reuniões.  Em 1972 houve a Conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente humano, 

realizada em Estocolmo, Suécia. Precisa-se demarcar que a Conferência de Estocolmo foi uma 

reformulação frente aos apontamentos realizados no encontro ocorrido em Roma, ou melhor dizendo, o 

conhecido Clube de Roma, uma vez que este explicitou o limite de crescimento. Todavia não fora bem 

visto pelos agentes econômicos. A Conferência em Estocolmo se destaca pelo surgimento do PNUMA 

(Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente). Três anos depois uma comissão foi criada a 

CMMAD (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento), dessa comissão saiu o relatório 

Brundtland, cujo título é: como Nosso Futuro Comum, chefiada por Gro Harlem Brundtland, primeira 

ministra da Noruega, onde o termo desenvolvimento sustentável foi “estabelecido”. Deste documento 

também ficou estabelecido a realização da Rio 92 e a ECO 92. 
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respeito do meio ambiente. A partir desses encontros sucessivos relatórios serão 

elaborados, com a finalidade de indicar os novos rumos e patamares com que a natureza 

deverá ser gerida. Essas propostas surgidas dentro da internacionalização do tema 

ambiental enquadraram os eixos comuns (em escala global) em que a “natureza” deveria 

ser inserida e dinamizada. 

As propostas discutidas em eventos internacionais nas últimas três décadas do 

século XX entraram em consonância com as propostas brasileiras a partir dos anos 2000. 

Particularmente, queremos destacar a criação de sete categorias das Unidades de 

Conservação de uso sustentável e cinco de Proteção Integral47, definida pelo Sistema 

Nacional de Unidade de Conservação (SNUC). Dentre as de uso sustentável temos a 

APA (Área de Preservação Ambiental), modalidade esta que foi implantada no extremo 

da zona Sul, assunto que discorreremos ao longo do texto. 

Os debates entorno da implementação do Sistema Nacional de Unidade de 

Conservação48 começaram no final da década de oitenta e foi finalizando no ano 2000. 

Nesse processo de delimitação, definição e construções das categorias, a disputa 

acontecia entre conservacionistas e protecionistas.  Concretamente, os adeptos ao 

conservacionismo propunham a possibilidade de adequar as atividades de menor 

impacto (parte da vida de comunidades tradicionais) com a manutenção da vegetação 

nessas áreas. Já os protecionistas defendiam a proteção integral, inclusive com o 

remanejamento das comunidades tradicionais para outros lugares.  Assim ficou definida 

as cinco categorias para as unidades de preservação integral e sete de proteção 

sustentável, e entre estas as APAs. 

A partir disso é possível afirmar que as Leis dos Mananciais da década de setenta 

estavam muito mais alinhadas com o protecionismo, enquanto que as áreas de 

preservação ambiental do século XXI trazem a proposta da sustentabilidade.  Essa 

                                                 
47 As Unidades de Conservação são regidas pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação da 

Natureza (SNUC), Lei Federal nº 9985/00. O SNUC categoriza as Unidades de Conservação em dois 

grupos, a de proteção integral e a de uso sustentável. Temos cinco categorias de Unidade de Proteção 

Integral são elas: 1) Estação Ecológica, 2) Reserva Biológica, 3) Parque Nacional 4) Monumento Natural 

5) Refúgio da Vida Silvestre. São sete categorias para as Unidades de Uso Sustentável: Área de Proteção 

Ambiental (APA), Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, 

Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Reserva Particular do Patrimônio Natural. 
48 Dentre os principais objetivos da conservação é proteger a biodiversidade e a ao mesmo tempo 

promover o desenvolvimento sustentável por meio dos recursos naturais, além disso, proteger as 

comunidades tradicionais de maneira que se possa também promovê-las socialmente e economicamente.  

http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/sistema-nacional-de-ucs-snuc 
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proposta veio para conformar, ou melhor, adequar, os novos sentidos de manutenção 

das áreas verdes e capacitação de recursos.     

Atualmente, é bastante inviável retirar 500 mil pessoas ou 200 mil pessoas de 

um Distrito, por isso tratamos de dizer o quão uma determinada Lei pode vir a tornar-se 

letra morta. E, portanto, a criação de outras legislações e regras que dêem conta do 

movimento da realidade, visto que o espaço produzido é movimento, transformou-se em 

escassez. Doravante, as regras sobre as disciplinarizações dos espaços que contenham 

matas e nascentes preservada, acontecerão de maneira fracionada, seguirão o resgate do 

que é possível preservar, sendo gerido, vigiado, fiscalizado, e planejado, se possível, 

produtivamente. 

 Diegues (1996) contextualiza que as primeiras experiências de áreas protegidas 

nos Estados Unidos traziam o ideário de proteção ante o avanço destruidor da sociedade 

urbano-industrial.  Esses espaços foram idealizados para se manterem fora do alcance 

do homem para morar ou viver, exceto para contemplação ou como fuga dos habitantes 

das cidades em busca de tranquilidade e descanso.  

O autor tece seus argumentos buscando embasar as discussões a partir da ideia 

dos novos mitos ou neomitos. Essas reinvenções míticas foram influenciadas pela 

modernidade, uma vez que esse mito está ligado a uma materialidade, a um fato, no 

entanto, criam-se abstrações a partir da realidade a ponto de deslocar-se dela; e a 

representação do real ser mais real do que a própria realidade. Assim, a fantasia 

construída da natureza intocada passa a ter vida própria dentro do imaginário, como 

lugares puro e neutro, longe e acima de qualquer disputa ideológica, pois a natureza 

seria o elo comum da humanidade. Para Diegues, 

[...] a concepção de áreas naturais protegidas enquanto natureza 

selvagem parece ser um desses neomitos. Nele parece se operar uma 

simbiose entre o pensamento racional e o mitológico. Nesse conjunto 

de representações sobre o mundo natural intocado e intocável, existem 

elementos claros que reportam ao pensamento empírico-racional, 

como a existência de funções ecológicas e sociais da natureza 

selvagem (o conceito de biodiversidade, por exemplo), dos processos 

ecológicos do ecossistema (recreação e enlevo para as populações 

urbanas). De outro lado, existem nesse neomito elementos místicos 

claros que reportam à ideia do Paraíso Perdido, da beleza primitiva da 

natureza anterior à intervenção humana, da exuberância do mundo 

natural que leva o homem urbanizado a apreciar o belo, o harmonioso, 

a paz interior proveniente da admiração da paisagem intocada. (1996, 

p.289-290) 
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No momento atual, arriscaremos em afirmar que, hoje não seria mais possível 

compreendermos as áreas de preservação ambiental como uma forma de acautelá-las 

diante a “imanente destruição” provocada pela sociedade industrial.  Mas sim, como 

uma forma de protegê-los das populações desprovidas de renda, de estabilidade no 

emprego, dessa população que vive na informalidade, que não terminou os estudos e 

que possuiu parte dos familiares encarcerados ou vítimas de alguma execução.  

São essas as pessoas estigmatizadas por destruírem a “natureza”. A reflexão 

exige que entendamos os fundamentos da produção da metrópole e seu processo 

violento de reprodução, forçando a população a empilharem as casas uma sobre as 

outras. A degradação ambiental foi gestada na sociedade industrial, no entanto, as 

fórmulas para proteger esses espaços passa pelo crivo da sociedade urbana (a 

contemporaneidade) fundamentada pelo capital financeiro.  

Essas dinâmicas espaciais que possuíram como eixo comum a conservação da 

natureza, tem -se desdobrado no cotidiano de outros sujeitos. Nesse sentido, pesquisas 

recém publicadas estão se propondo a analisarem a aproximação de estratégias 

econômicas que visam incorporar e se aproximar de comunidades que vivem dentro de 

unidades de conservação com o fim último de capitalizar essas unidades.  

A autora Bernini (2015), em sua pesquisa de doutorado investigou a implantação 

de uma área de preservação ambiental (Mosaico Jacupiranga) e a relação desta com as 

comunidades quilombolas de uma reserva que compõe o Mosaico. Analisou as 

contradições que regem as políticas de conservação ambiental, e como estas atuam no 

sentido de manter os conflitos fundiários na área. No percurso estabelecido pela autora 

a propriedade privada é categoria importante, pois é a partir daí que as tais políticas de 

conservação são realizadas: 

Assim, ainda que, a partir dos anos 2000, as UC’s de uso sustentável 

tenham passado a integrar a política de conservação. Identificamos a 

tendência do Estado em favorecer os projetos de proteção integral, 

inclusive no que diz respeito à concessão da administração de serviços 

à iniciativa privada (sobretudo aqueles relacionados à visitação 

pública). Em São Paulo, o governo do Estado vem priorizando 

investimentos nas UC’s de proteção integral e tentando aprovar na 

assembleia legislativa a lei para regulamentar a concessão da gestão 

da visitação pública em parques estaduais à iniciativa privada. Tal 

modelo de concessão também é pauta do governo federal, a partir das 

Parcerias Público Privadas (PPP’s) e concessões de UC’s, sobretudo 

os parques nacionais com grande potencial turístico. (BERNINI, 2015 

p.90) 
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Uma das reflexões que se chega sobre áreas de preservação durante as análises 

de documentos e leis, refere-se ao histórico afastamento que a camada abastada da 

sociedade implantou para manter longe as camadas populares dos “espaços verdes”. 

Quando os rios, os lagos, ou remanescentes de matas e florestas eram abundantes no 

processo de produção da cidade no início do século XX, ou suprimia-se esses símbolos 

que rememoravam o primitivo ou empurrava as camadas populares para essas áreas. No 

entanto, quando estes mesmos elementos ligados à natureza se tornam raros, os mesmos 

são cercados ou blindados por algum aparato, geralmente institucional, e as camadas 

populares são afastadas, possibilitando o mínimo de contato e interação possível.  

 Os espaços que eram compostos por grandes extensões de matas e rios limpos, 

transformaram-se em áreas, unidades, zonas. Dessa forma, as legislações ambientais se 

especificaram nos usos e nas regras desses espaços que foram parcelados de acordo com 

a vegetação preservada. Anteriormente, as legislações se davam por rios, por bacias, por 

florestas, agora são parcelas, se dão por fração, por fragmentos.  Entendemos que 

algumas legislações ambientais específicas que abrangiam vastas extensões de terra, 

hoje não condizem mais com a realidade.  

Em muitos casos as paisagens já se transformaram de tal maneira que tornaram 

as legislações em letras mortas. Em outros casos o espaço sob a tutela da legislação 

ambiental já está com parte de sua vegetação comprometida, descaracterizada, ou seja, 

a paisagem já não condiz com a legislação em vigor, e ao mesmo tempo, uma outra parte 

possui áreas consideráveis de matas, rios e a e fauna do local. Nesses casos, os processos 

de fragmentação espacial estão colocados. As políticas urbanas se debruçarão em planos 

de contenção, atuando no congelamento de áreas construídas, para que essas não 

comprometam a vegetação. E é justamente esses fragmentos preservados que estão 

sendo incorporados nos processos de expansão do cotidiano da metrópole.  

Parte-se do entendimento que as áreas de proteção ambiental vieram combinadas 

(em tempo e espaço distintos) com o avanço arrasador de expansão do capital e da 

reprodução dos espaços; as diversas modalidades das áreas de conservação são resultado 

também da fragmentação do espaço. Pois muitas dessas áreas sofrem forte pressão para 

ser ocupada seguindo a expansão periférica sentido extremo sul. E ao mesmo tempo, 

alguns fragmentos de vegetação preservada sendo apropriadas para integrar-se aos 

projetos urbanos da metrópole. A maior parte desses projetos estão envelopados pelos 

termos da sustentabilidade, da proteção ambiental, do direito da natureza. 
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As APAs (Áreas de Preservação Ambiental, Capivari Monos, Lei nº 13.136, 09 

de junho de 2001 e a Bororé Colônia, Lei nº 14.162, de 24 de maio de 2006) implantadas 

na zona sul tiveram o caráter de frear a expansão da periferia, e ao mesmo tempo, 

possibilitar usos compartimentados, compatíveis com a preservação ambiental. Assim 

bem como nos elucidou Maria Lúcia Ramos Bellenzani em entrevista a pesquisa: 

Atualmente, temos um contexto que não existia na década de 70, que 

é o desenvolvimento do turismo e da agricultura, inclusive como 

política pública para a região. Isso começou com as APAs (Capivari-

Monos em 2001 e Bororé-Colônia em 2006) e apareceu como nos 

Planos Regionais de Capela do Socorro e Parelheiros, sobretudo o 

segundo, em 2004. Eu acredito que, mais que a fiscalização, o que 

impede, ou dificulta, a ocupação irregular, é uso adequado e produtivo 

do solo. Nesse sentido o incentivo ao turismo e agricultura, bem como 

o pagamento por serviços ambientais, são fundamentais. Além de 

trabalho constante de educação e conscientização ambiental, e 

obviamente, da fiscalização, que nunca foi boa e atualmente é 

péssima, quase inexistente.49 

O raciocínio é de que naquele momento preservar a natureza, nesse caso os 

mananciais da metrópole, não era uma via potencial de retorno econômico. Porém, ao 

passo que a falta de investimento público consolidava uma situação de deterioração no 

plano da vida das pessoas, a própria paisagem também se deteriorava. Tal processo de 

periferização dos mananciais converteu-o em “território reserva”. 

Um âmbito de interpretação para desvendar a problemática entre o papel do 

Estado e a ocupação dos mananciais se faz a partir da discussão de “território- reserva”, 

ou territórios adormecidos, que descreve Robira (2010). O termo diz respeito a espaços 

que em algum momento foram fundamentais para alimentar o processo molecular de 

acumulação do capital para com outros espaços, e que, em algum momento, foram ou 

serão afetados por crises ou por reformas urbanas de outros espaços.  

Esse tipo de espaços constituiu os territórios-reserva que social e 

economicamente alimentam os circuitos de “acumulação molecular 

do capital” e, ao mesmo tempo, são os espaços que em um momento 

ou em outro serão ao mesmo tempo, são os espaços que em um 

momento ou em outro serão afetados por intensos processos de 

reforma urbana derivados das crises de superacumulação de capital no 

sistema produtivo metropolitano. Os espaços marginais, nesse 

contexto, não merecem este qualificativo porque se localizam nos 

                                                 
49 Ver entrevista completa no anexo 7.4. Maria Lucia Bellenzani é engenheira agrônoma, trabalhou por 

muitos anos pela implantação da APA Capivari Monos, e estivera a frente de várias lutas ligadas a 

consolidação da proteção dos mananciais e das Apas da zona sul, também estivera por muito tempo na 

gestão da APA, ligada a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Na gestão passada, do ex-prefeito 

Fernando Haddad, foi assessora técnica do Vereador Nabil Bonduki. 
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limites ou nas empresas do tecido urbano ou porque são espaços 

residuais e reduzidos, mas porque, independentemente de seu 

tamanho e localização de seu tamanho e localização, são espaços, dos 

espaços, do ponto de vista urbano e social, não regulares, nos quais as 

condições “naturais” de vida são “infraestruturas”, ou estão aquém do 

que uma sociedade concreta pode considerar “normal”. Os espaços 

marginais constituem os territórios-reserva onde se produz a 

acumulação de escassez. (ROBIRA, 2010, p.17) 

Não se trata de afirmar que o objeto de pesquisa está profundamente sendo 

transformado a tal ponto que deixou (ou em vias de deixar) de ser precário, ou que está 

em curso sucessivas transformações radicais da paisagem, também não se trata de 

recuperação das áreas desmatadas, nem a construções de condomínios de luxo. Esses 

lugares não deixaram de ser periféricos, pelo contrário, estão cada vez mais distantes de 

projetos que possibilitem a mitigação da insalubridade, que ofereçam saneamento básico 

com redes e tratamento de esgoto. Contudo, essas parcelas, ou unidades que estão sob 

tutelas das políticas de preservação ambiental estão, paulatinamente, sob outras formas 

e mediações integrando-se ao cotidiano urbano.  

 O cotidiano se impõe no urbano, a repetição com doses de previsibilidade cada 

vez mais aparente no plano da vida, cercam-se o tempo e funcionalizam os espaços. O 

tempo da criação e o espaço da espontaneidade vão minguando, enquanto que os 

inúmeros terrorismos são produzidos pelas instituições públicas e privadas para 

padronizar uma maneira de ser e pensar: “É nessa conjuntura que a ideologia da 

produção e o sentido da atividade criadora se transformaram em ideologia do consumo.” 

(LEFEVBRE, 1991, p.64). Existe, portanto, uma articulação em arregimentar todos os 

fragmentos espaciais (visivelmente preservados) sob proteção ambiental e alçá-los para 

angariar o “tempo livre”, o tempo do não trabalho, contudo produtivo, ou seja, o tempo 

do lazer. 

  Os “territórios adormecidos”, ou marginalizados, referiam-se aqueles que 

possuíam como função abrigar os trabalhadores empobrecidos, esses construíram seus 

bairros à medida que dava. Na literatura “oficial” (artigos científicos, relatórios de 

pesquisa, documentos e pareceres técnicos) estes espaços estavam – e estão- sendo 

degradados, deteriorados, destruídos. No plano da vida do cotidiano dos quase 200 mil 

moradores, esses lugares possibilitaram a existência e a reprodução da vida um pouco 

mais digna, portanto, de certa forma, são lugares de resistência, não no sentido do 

confronto físico, do embate, mas no sentido da possibilidade de existir, uma contradição 

aparente que está posta. 
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 O espaço administrado pela Prefeitura Regional de Parelheiros além de ser 

bastante afastado do centro expandido de São Paulo - distância que não se reduz ao 

tempo em si mas, também a sistemática precarização dos meios de acesso para a 

circulação na metrópole, está também sendo acomodada para integrar-se ao cotidiano 

da metrópole -  como extensão no processo produtivo. Se a natureza, ou a sua proteção 

é uma nova condição que se impõem como agenda no espaço urbano, percebeu-se nesse 

processo, desde as novas legislações, a possibilidade de preservar de maneira produtiva.  

 Isso quer dizer que, não se trata apenas de ir à procura da natureza como lazer 

para trabalhar mais e melhor, trata-se também de compreender a proteção da natureza 

como estratégia para ser incorporada a lógica da produção do espaço urbano. O lazer é 

um fio condutor para compreendermos o despertar de interesses – ao invés de 

consciência- em proteger a natureza, uma vez que o lazer é uma demanda importante 

que se impôs no cotidiano, o turismo se colocará como resposta a essa demanda no 

mundo moderno. Nesse sentido, as políticas urbanas trazem a proteção da natureza 

como um aspecto importante nos planos regionais de planejamento urbano. 

O que a pesquisa consolidou enquanto análise é o entendimento que agora, nos 

Distritos do Extremo Sul, Parelheiros e Marsilac, vive-se o momento da valorização 

dessa paisagem que foi perdida, esse movimento está vinculado as políticas ambientais, 

na perspectiva de estruturar uma vocação turística para a periferia. A produção espacial 

da natureza conservada via mercado é o mote utilizado pelas políticas de proteção 

ambiental em associação aos pequenos e médios empreendedores para assegurar a 

proteção da natureza na periferia de São Paulo. 

 

4-A reprodução do espaço urbano em Parelheiros e Marsilac. 

 

 O presente capítulo apresenta as análises a respeito dos recentes projetos na 

Prefeitura Regional de Parelheiros, sobre o Polo de Ecoturismo de Parelheiros/ 

Marsilac/ Ilha do Bororé50. Trata-se de investigar as metamorfoses que forma se 

conformando desde o contexto da implantação das Leis dos Mananciais ao Polo de 

Ecoturismo para a cidade de São Paulo. Nesse sentido, buscamos descobrir quais são os 

                                                 
50 A Ilha do Bororé como é conhecida, trata-se de uma península, um braço da Represa Billings, e para 

acessá-la é preciso fazer a travessia de balsa. A Ilha faz parte da Área de Proteção Ambiental Bororé-

Colônia, criada em 2006, como bem já foi falado. 
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conteúdos da urbanização contemporânea que nos permitem compreender como a 

periferia se integra nesse processo. Para tal, pretende-se apontar as transformações na 

relação entre sociedade e natureza, e, posteriormente, seus desdobramentos no 

cotidiano. Pensar sobre este debate fornecerá subsídios para percebemos o quanto os 

discursos e a relação acerca da natureza mudaram ao longo do tempo, no decorrer do 

processo de produção do espaço. A ideia consiste em apontar que o discurso de 

afastamento na relação entre homem e natureza faz parte de uma construção social, desta 

forma é fundamental perceber como os discursos cercam nosso cotidiano e sob quais 

perspectivas estão postas nos projetos urbanos. Assim, faz-se imperativo esmiuçar como 

a incorporação da natureza protegida - nas políticas urbanas por meio dos Planos 

Diretores do Município de São Paulo já no século XXI – foi integrada as estratégias de 

reprodução do espaço urbano. 

Construiu-se ao longo das transformações da sociedade maneiras distintas de se 

relacionar com a natureza. No entanto, compreende-se que vivemos hoje um momento 

de retorno da natureza como mito, distante, separada, aprisionada em parques, reservas 

e áreas específicas. Essas formas modernas de se relacionar com a natureza são balizadas 

por discursos anti-humanistas, em que o homem – enquanto sociedade- atua 

incessantemente pela destruição da natureza. Essa cortina de fumaça que é jogada no 

processo de constituição do homem e das sociedades é, atualmente, dadas como natural, 

portanto se exige que recuemos para a localização desse debate no processo de produção 

do espaço.  

 A cada momento histórico as sociedades foram produzindo e organizando o 

espaço à sua maneira, ou seja, no acúmulo de constituição do processo da humanidade, 

a relação com a natureza é a relação com o espaço. Para Carlos (2015c, p.18) “[...]as 

relações sociais se materializam enquanto relações espaciais com significados 

diferenciados em função do tempo histórico”. Assim, a história da humanidade está 

ligada a condição espacial. E à medida que a mesma ia se complexificando, maior a 

simbiose entre sociedade e espaço.  

Falamos em “produção do espaço”. Essa expressão indica um passo 

adiante na reflexão arquitetônica e urbanística, ultrapassando esses 

setores e referindo-se ao conjunto da sociedade.  Ela quer dizer que 

não consideramos o espaço como um dado a priore, seja do 

pensamento (Kant), seja do mundo (positivismo). Distinguimos, 

portanto, o espaço social do espaço geométrico, isto é mental. 

Contudo, a expressão permanece ambígua. De fato, toda sociedade 
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produz “seu” espaço, ou, caso se prefira, toda sociedade produz “um” 

espaço. (LEFEBVRE, 1998, p.55) 

Para situarmos51 o pensamento em linhas gerais, na perspectiva kantiana-  

dualista - a natureza seria a antítese do homem, então seria a contrariedade entre homem 

e natureza, postos como contrários, independentes e sem relações; e que, 

necessariamente, a existência de um pressupõe a destruição de outro.  

No idealismo hegeliano a natureza e homem são oposição (se determinam para 

existir), e essa oposição não é uma negação, ou uma força de contrários, e sim, uma 

oposição que é constituída e formada por duas forças, ou movimentos, homem e 

natureza são dois elementos opostos, mas um depende do outro, a natureza está no 

homem e o homem está na natureza, uma relação de unidade.  

Hegel não separa espirito e mundo, sujeito e objeto, como fazem seus 

precursores incapazes de elevar-se ao ponto de vista da “identidade 

absoluta”. Essa ascensão é, para ele, o processo de reconhecer o 

mundo que, definitivamente, é espírito e, portanto, é um processo de 

autoconhecimento espiritual, tanto no que diz respeito a seu sujeito 

como a seu objeto. (VÁSQUEZ, 2007 p.67) 

Em uma abordagem kantiana aquilo que está fora do espírito é irrelevante, de tal 

maneira que o fundamental são os movimentos do “em si”, priorizando a separação 

sujeito e objeto. No pensamento hegeliano toda a realidade é abarcada, pois na 

construção de seu pensamento, a contradição e o conflitos são explicitados, ou seja, para 

este filósofo as diferenças não têm que ser extirpadas. Assim, é preciso que haja o outro, 

o que está além de mim, e nesse processo de relação com o que está fora de mim eu 

chego a autoconsciência. 

O mundo compreende em si a natureza física e a psíquica. A natureza 

física intervém igualmente na história universal; logo de início 

atentaremos nesta situação fundamental da determinação natural. Mas 

o substancial é o espírito e o curso da sua evolução. Não temos aqui 

de considerar a natureza como constituindo também em si mesma um 

sistema da razão, num elemento particular e característico, mas apenas 

em relação com o espírito. (HEGEL,1995 p.49) 

A atividade prática na relação entre sujeito e objeto aponta que as relações com 

o mundo são indeléveis com a história do Espírito, permitindo um deslocamento 

                                                 
51 Não faz parte desta pesquisa, talvez em uma etapa posterior, aprofundar os debates filosóficos entre 

Kant, Hegel e posteriormente Marx. Nosso compromisso reside em contextualizar e apontar (na 

modernidade) a origem de determinados debates. 
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importante no avanço do conhecimento, à medida que passamos a compreender a 

história em sua materialidade, possível somente pelo processo de produção do espaço.  

E é exatamente aqui que se dá a ruptura52 de Karl Marx com o idealismo alemão.  

Não era por meio do desenvolvimento da história do Espírito, ou, em outras palavras, 

pela autoconsciência por si que mudaríamos o rumo da história, que é baseada em 

relações hierárquica, de opressão e exploração. A história por si só não chegaria a uma 

forma Absoluta, baseada na razão, e proporcionaria a liberdade plena.  

Na abordagem marxista o homem existe em relação a natureza, o ato de produzir 

é também de exteriorizar-se, à medida que desenvolve a produção de coisas e objetos 

tem-se a exterioridade de suas forças. O homem enquanto tal não é resignado a 

subjetividade, seu fundamento é exterior. Desta forma, o mundo é produzido 

objetivamente e concomitantemente às necessidades são criadas. Nesse movimento a 

natureza é humanizada, e a natureza humana transformada. 

Essa relação precisa ser entendida a partir das perspectivas do uso e da 

subsistência, no entanto, com o desenvolver e o domínio das técnicas, enquanto saberes 

e instrumentos para enfrentar as intempéries e adversidades naturais- juntamente com 

os processos de sedentarização- os excedentes agrícolas passam a fazer parte da 

estratégia de reprodução para manter o crescimento da população. Em contrapartida, a 

complexidade na divisão do trabalho extrapola, deixa de ser exclusivamente a sexual e 

propaga-se para a social. 

Em suma, o excedente permanente torna-se a base da divisão da 

sociedade em classes. Novamente, isso surge primeiro como uma 

possibilidade na qual uma parte da sociedade deixa de executar 

trabalho produtivo, em parte ou no todo, e obtêm lazer às custas da 

população restante que continua trabalhando. (SMITH, 1984, p.9) 

Acontece que conforme a produção excedente vai regulando a vida por meio das 

instituições, temos um maior controle para sobrevivermos, e que no limite é um controle 

sobre a natureza para a sobrevivência dos homens. Nesse processo, o homem não se 

reconhece no seu trabalho, o produto, as obras resultado do desprendimento de energia 

vital, ou seja, a efetivação da realização de seu trabalho não pertence mais a si. O 

controle dos bens produzidos mediante seu trabalho foi perdido, sua produção pertence 

                                                 
52 Falamos em ruptura não de maneira automática, pois sabe-se que o jovem Marx ainda estava bastante 

alinhado a uma perspectiva idealista. No entanto, não iremos neste trabalho pormenorizar as análises dos 

principais conceitos marxistas nas obras em que estão demarcadas essas diferenças, neste caso dos 

“Manuscritos econômicos filosóficos (1844) a Ideologia Alemã (1845). 
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a outrem, e que, em contrapartida, terá um pagamento, como equivalente pela atividade 

realizada. O acúmulo deste processo histórico tende a reduzir a humanidade à realização 

da mercadoria.  

 Refletir sobre o processo de formação da divisão social do trabalho é também 

pensarmos sobre a apropriação da natureza pelas classes dominantes. Prever as 

adversidades naturais, compreender o tempo das colheitas, armazenar alimentos, 

entender a resistência do ferro, da madeira, capturar a fertilidade da terra, domesticação 

do fogo, dos animais em consonância à produção de seu espaço, são saberes e 

conhecimentos acumulados historicamente na reprodução e formação das sociedades. 

Portanto, a divisão social do trabalho como desdobramento da dominação da natureza é 

também substrato fundamental na formação de instituições sociais que terão como 

finalidade fazer a mediação entre as classes sociais e a propriedade privada. 

A produção para a troca basilarmente para o intercâmbio entre mercadorias é 

senão lastreada pelo valor de uso, isto é, trocar-se uma mercadoria por outra de acordo 

com as necessidades imediatas, e talvez, até certo momento da história, essencialmente 

para as sobrevivências mais imediatas. A ampliação da produção e das trocas entre as 

sociedades foram criando as necessidades e as transformando.  

Na sociedade capitalista o valor de uso é minimizado frente a potência que o 

valor de troca adquire, assim, além das necessidades criadas, há também os objetos 

essenciais para a estruturação da vida humana, balizada, transformada pela mercadoria. 

De tal maneira, as trocas passam não mais a ser fundamentalmente para o consumo, 

destruição imediata para garantir a sobrevivência, e sim para a acumulação e reprodução 

do capital. Ao longo do tempo histórico a relação com a natureza foi se transformando, 

e tal mudança está acumulada também no espaço, nas instituições, nas classes, na 

relação com a terra.  

A produção de uma segunda natureza apressou a emancipação da 

sociedade da primeira natureza e durante o processo aguçou a 

contradição, totalmente intrínseca à segunda natureza, entre a classe 

dominante, diretamente ligado à segunda natureza primitiva da terra 

agrícola e uma burguesia emergente, cuja base política reside no 

controle do mercado e da cidade. Quando ocorre essa contradição, a 

burguesia precisa ampliar seu controle para açambarcar o processo e 

o processo produtivo. [...]. Através desse controle conjugado de 

produção e distribuição, fica mais apta a garantir a produção contínua 

de riqueza social; via de regra, a produção para a troca leva 

especificamente à produção capitalista. (SMITH, 1984, p.17) 
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 No sistema de produção capitalista a relação com a natureza perpassará 

fundamentalmente pelo mercado53, isso porque a produção crescente e infinita nesse 

sistema, necessariamente exige recursos provenientes da natureza, assim a natureza 

torna-se força produtiva. Além disso, no modo de produção capitalista a sociedade se 

afasta da natureza cada vez mais, o mercado interpõe-se como mediador entre a natureza 

e sociedade, de maneira que o homem deixa de produzir para si e ao mesmo tempo perde 

a total a capacidade de produzir aquilo que precisa.  

 O homem foi separado dos meios de produção, então além de não ter meios de 

produção (terra e instrumentos), o processo de alienação lhe foi imposto. Assim, todas 

as nossas necessidades foram ardilosamente direcionadas a passarem pelo crivo do 

mercado mediante pagamento. Ao longo de todo processo histórico a metamorfose entre 

homem e natureza foi se realizando pelo movimento da produção do espaço, na prática 

enquanto processo de mediação na relação do homem produzindo seu espaço, e 

produzindo a si. 

Desse modo, é possível reconhecer ou localizar pensamentos filosóficos muito 

próximos a práticas sociais que fundamentam e reproduzem uma profunda separação 

entre homem e natureza. Desde muito cedo aprendemos sobre a poluição dos rios, dos 

mares, a devastação de florestas, as musiquinhas na pré-escola, tudo isso foi adentrado 

nosso imaginário como uma relação natural de oposição entre homem e natureza. Nesses 

termos, eram os homens os grandes destruidores da natureza, mas sempre os homens no 

plural, os homens comuns, sem cor e sem classe social.  

 A narrativa da crise ambiental também carrega em sua composição a natureza 

em perigo. Corre-se o risco de estarmos hoje presenciando a mais completa inversão de 

sujeitos e objetos, o sujeito tornando-se objeto e o objeto tornando-se sujeito. A ênfase 

a mecanismos e instrumentos que humanizam a representação da natureza e ao mesmo 

tempo desumanizem a humanidade, é um dos sintomas de uma sociedade que está cada 

vez mais distante de romper com a violência enquanto núcleo de sua formação. 

A “crise da natureza” que se desenha está ancorada em representações do 

esgotamento da natureza, foram apropriadas e possibilitaram outros sentidos à própria 

                                                 
53 O difícil de generalizar esses processos é que corremos o risco de passar por cima de múltiplas formas 

de sociedades que vivem e convivem de maneira outra com a natureza, que a relação com a terra é outra, 

que a relação com os objetos são outras. Os indígenas, os camponeses, as múltiplas aldeias africanas, os 

aborígenes na Austrália entre outros povos. No entanto, ainda que a resistência como forma de permanecer 

em seus territórios exista, o capital é a dinâmica hegemônica enquanto sistema mundo. São as suas leis 

que operam o planeta, mesmo que essas leis e dinâmicas não capturem todas as relações, e talvez sejam 

essas não captações (em sentido amplo) as fissuras para romper o sistema mundo capitalista.  
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natureza. Sentidos esses vinculados as relações de troca, permeadas pelo mercado, em 

outras palavras, a natureza, ou a representação da natureza entrou para a lógica 

mercantil. Nesta direção, as catástrofes ambientais, a poluição e o “remanescente da 

natureza” são fatos reais, todavia, não se questiona os fundamentos das causas, e forjam-

se saídas que possam manter o modos operandi do capitalismo. 

A mercadificação de elementos das riquezas naturais (que passam 

para a própria biosfera) faz com que o ambiente, adquira 

explicitamente o status de “fator de produção”, apareça como “capital 

natural”, sem que a produção, reprodução do espaço, as formas de 

dominação, de apropriação, propriedade da terra, do “capital natural”, 

dos fatores de produção, do trabalho sejam sequer mencionadas. As 

abstrações impedem a análise da complexidade da acumulação 

ampliada do capital. (RODRIGUES, 2006, p.110) 

 Com a finalidade de encobrir a realidade, os discursos hegemônicos 

(provenientes das Universidades, do Estado, dos meios de comunicação) vão pouco a 

pouco penetrando em nosso cotidiano e formando nossa subjetividade quase que anti-

humanista. Na outra face desse processo o movimento ambientalista, os técnicos 

ambientais (biólogos, ecólogos, engenheiros ambientais), a mídia e as instituições 

propagandeiam a destruição da natureza, transformando-a em sagrada, intocável, 

contemplativa, enfim, em raridade.  

A internacionalização das discussões ambientais pontuou 1970 como o ano dos 

eventos mundiais, e é a partir desse momento que a pauta ambiental entra nas agendas 

das políticas públicas dos Estados Nacionais. Existe, portanto, uma articulação entre o 

global e o local que se realiza espacialmente, “[...] a prática social é espacializada e a 

ação cumpre-se num espaço e tempo, realizando-se em várias escalas indissociáveis a 

partir do plano da vida cotidiana.” (CARLOS, 2015c, p.19) 

As mudanças, portanto, foram e são entendidas enquanto relação dentro de um 

processo de acúmulo histórico, e não como separação.  E foi a partir de toda a 

fragmentação histórica que na contemporaneidade a ideologia construída foi se 

centrando a partir de um homem naturalmente individualista e obsessivo por poder, 

enquanto que a natureza –  sintetizada pela representação da fauna, flora e 

biodiversidade54-  está sendo dizimada pelos humanos.  

                                                 
54 “Para a ciência moderna, a biodiversidade pode ser definida como a variabilidade entre seres vivos de 

todas as origens, inter alia, a terrestre, a marinha e outros ecossistemas aquáticos e os complexos 

ecológicos dos quais fazem parte: isso inclui a diversidade no interior das espécies, entre as espécies e 

entre as espécies e ecossistemas [...]. Na concepção moderna, a biodiversidade é uma característica do 

mundo chamado natural, produzida exclusivamente por este e analisada segundo as categorias 
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Guha55 (2000) tece uma crítica voraz ao movimento preservacionista moderno 

do final do século XX levado a cabo por biólogos e ecólogos. Estes bradavam em 

diversas publicações acadêmicas o quanto era prejudicial a aproximação dos homens 

(no caso comunidades que viviam nas florestas e reservas) para com os animais e a 

vegetação nativa. Construiu-se a figura dos caçadores, dos camponeses e dos indígenas 

como obstáculos a preservação de florestas, constantemente instituições como a WWF 

(World Wildlife Fund)56 realizava campanhas para salvar as florestas e nas propagandas 

faziam alusão a perigosa presença humana nas florestas:  

Esses pôsteres descrevem, sucintamente, a posição conservacionista 

em relação ás florestas tropicais: o inimigo do meio ambiente é o 

caçador e o camponês que vive na floresta e é incapaz de enxergar seu 

próprio bem, e o nosso. Esse pensamento (ou preconceito) 

fundamentou inúmeros projetos de conservação ao redor do mundo 

visando o estabelecimento de áreas protegidas, expulsando seus 

habitantes, com pouco respeito ao seu passado e futuro, em nome da 

herança global da diversidade biológica. (GUHA,2000, p.83) 

Esse trabalho de Guha faz parte de um ensaio realizado pelo autor em 1989, 

momento esse que uma série de parques e reservas estavam sendo criados nos países 

subdesenvolvidos à revelia das comunidades que ali se encontravam. O que se tinha era 

uma série de movimentos que endossavam diversas criminalizações contra as tribos e 

aldeias que viviam nessas florestas. Guha apresenta o trabalho de vários autores que 

                                                 
classificatórias propostas pelas ciências ou disciplinas científicas, como a botânica, genética, a biologia, 

etc. As populações tradicionais não só convivem com a biodiversidade, mas nomeiam e classificam as 

espécies vivas segundo suas próprias categorias e nomes. [...]. Pode-se concluir que biodiversidade 

pertence tanto ao domínio do natural e do cultural, mas é a cultura como conhecimento que permite que 

as populações tradicionais possam entende-la, representa-la mentalmente, manuseá-la e, frequentemente, 

enriquecê-la, como se viu anteriormente. Nesse sentido, os seres vivos, em sua diversidade, participam 

de alguma forma do espaço, se não domesticado, pelo menos identificado ou conhecido. Eles pertencem 

a um lugar, um território como locus em que se produzem as relações sociais e simbólicas.” (DIEGUES, 

2000, p.31-32) 
55 O texto original é intitulado “The authoritarian biologist and the arrogance of anti-humanism: wildlife 

conservation inthe Third Word”. The Ecologist, 27 (1): janeiro-fevereiro, 1997. 
56 “Criada em 1961, nas últimas décadas, a Rede WWF (antes conhecido como Fundo Mundial para a 

Natureza) se consolidou como uma das mais respeitadas redes independentes de conservação da natureza. 

Com sede na Suiça, a Rede WWF é composta por organizações e escritórios em diversos países que têm 

como característica a presença tanto local quanto global e o diálogo com todos os envolvidos na questão 

ambiental: desde comunidades como tribos de pigmeus Baka nas florestas tropicais da África 

Central, até instituições internacionais como o Banco Mundial e a Comissão Européia. 

Com quase cinco milhões de associados distribuídos em cinco continentes, a Rede WWF é a 

maior organização do tipo no mundo, atuando ativamente em mais de cem países, nos quais desenvolve 

cerca de 2 mil projetos de conservação do meio ambiente. Hoje, a instituição pode afirmar 

confortavelmente que teve um papel crucial na evolução do movimento ambientalista mundial.” Retirado 

do site: https://www.wwf.org.br/wwf_brasil/wwf_mundo/ 
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também estavam naquele momento denunciando as espoliações que os “imperialismos 

da conservação” estavam promovendo. 

 Livingstone, Stanley e outros exploradores e missionários vieram 

para a África no século XIX para promover os três <<cês>>: 

cristianismo, comércio e civilização. Agora um quarto <<cê>> foi 

acrescentado: conservação. Esses missionários modernos estão 

convencidos que, sem orientação do homem branco, os africanos 

sairiam dos trilhos. (BONNER, 1993 apud DIEGUES, 2000, p. 87) 

Muitas dessas políticas conservacionistas na África tenderam a servir 

os interesses estrangeiros, como turismo e safáris, e ignoraram 

largamente os valores conservacionistas africanos e sua cultura. De 

fato, a única coisa que é africana em muitas das políticas 

conservacionistas convencionais e que são praticadas em terras 

africanas. (CHIDUMAYO, 1993, p.43 apud DIEGUES, 2000, p. 87) 

As citações demonstram bem como foi se articulando a conservação da natureza 

e os seguimentos que passaram a reproduzir discursos em prol da natureza intocada, 

legitimando o apartamento ou a expulsão de tribos e comunidades que viviam nessas 

áreas. Essas movimentações aconteciam em países africanos, na Índia, em países latino 

americano. O notável nesse processo é que embora essas movimentações se manifestem 

de maneiras distintas nos territórios, o que passará a ser o fio condutor comum 

(mundializado) será a natureza.  

No Brasil, dependendo da região e da particularidade de cada espaço, quem será 

expulso serão os índios por meio da demarcação de parques e reservas nacionais. Nas 

regiões metropolitanas, a população que será expulsa ou criminalizada serão os pobres 

periféricos e favelados. Em países africanos, serão os vários povos de distintas etnias 

que possuem uma relação de sobrevivência direta, sem intermediação do mercado, com 

as florestas ou biomas e serão essas as pessoas criminalizadas pela morte de leões, 

elefantes e zebras.  

A internacionalização da questão ambiental chega nos lugares pela ordem 

distante, desdobrando-se de formas diferenciadas, no entanto, alguns conteúdos dos 

discursos terão similitudes, seja na Amazônia brasileira, seja em Madagascar. Entre eles, 

a criminalização das comunidades que ali vivem e como proposta de salvação para o 

mundo selvagem, a figura autoritária do homem branco biólogo, do engenheiro 

agrônomo ou ambiental, e do ecólogo. Com o passar do tempo, o que se configura como 

conservação é um processo de colonização transvestido de proteção da natureza, 

novamente Guha é assertivo na crítica realizada no final dos anos oitenta: 
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A atual controvérsia sobre o Parque Nacional de Nagarhole, ao sul de 

Karnataka, é elucidativa nesse aspecto. Nesse parque vivem cerca de 

quarenta tigres, cuja proteção tem exigido muita atenção e recurso 

financeiro da Índia e do exterior. Nagarhole é também habitado por 

6.000 pessoas pertencentes a comunidades tribais, que vivem na área 

há muito tempo, talvez há tanto tempo quanto os tigres. O 

departamento de florestas de Karnataka quer expulsar essas pessoas, 

acusando-as de destruir a floresta e matar os animais. Em resposta, os 

povos tribais asseveram que suas demandas são modestas, consistindo 

principalmente de madeira para lenha, frutos, mel e algumas poucas 

espécies de outros animais e aves. Não possuindo armas de fogo, 

apesar de plantadores de café, vivendo na fronteira da floresta, as 

possuírem. Eles se perguntam se não são estes que matam os tigres. 

Em todo o caso, se a floresta é só para os tigres, por que os 

funcionários convidaram a cadeia de hotéis Taj para construírem 

dentro do parque? [...]. Em toda a Índia, a gestão dos parques 

desconsiderou o interesse dos povos tribais que habitam nessas áreas, 

por muitas gerações, em favor dos interesses dos amantes da natureza 

e dos urbanos que querem ver os parques como diversão, livres da 

intervenção humana. (GUHA, 2000, p. 89) 

A produção da natureza conservada é reproduzida no espaço urbano, embora em 

tempos diferentes e com especificidades distintas, esses processos e essas dinâmicas 

provenientes da proteção da natureza são mundiais. Por isso a necessidade de 

desconstruir alguns discursos. Nesse sentido, faz-se fundamental buscar quais são os 

processos que estão por detrás dessas tendências de produção e reprodução espacial da 

natureza conservada. Para tal incursão nos aproximaremos das discussões a respeito da 

acumulação por espoliação de Harvey (2014), sendo essa uma das maneiras pela qual o 

capital opera, configurando como a fase do “novo imperialismo”.  

Para subsidiar nesta leitura o autor apresenta a teoria de Rosa Luxemburgo, para 

esta autora o subconsumo era a chave para compreender as crises do capital, por meio 

da superexploração vivida pelos trabalhadores. Ainda segundo Harvey (2014), 

Luxemburgo considerou inúmeras assimetrias existentes entre a demanda e a oferta, 

entendendo que a única maneira do sistema entrar em estabilidade se daria por meio do 

comércio com territórios não capitalistas. 

A implicação é que os territórios não capitalistas deveriam ser 

forçados não só a abrir-se ao comércio (o que poderia ser útil), mas 

também a permitir que o capital invista em empreendimentos 

lucrativos usando força de trabalho e matérias-primas mais baratas, 

terra de baixo custo e assim por diante. O ímpeto geral de toda lógica 

capitalista do poder não é que os territórios se mantenham afastados 

do desenvolvimento capitalista, mas que sejam continuamente 

abertos. (HARVEY, 2014, p.117) 
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No entanto, para o autor, os receios da Inglaterra frente a possibilidade de as 

colônias colocarem em competição produtos que viessem a concorrer com os produtos 

ingleses freava qualquer tentativa de desenvolvimento das estruturas e dinâmicas 

capitalistas na Índia. Consequentemente, no momento em que houvesse excedentes de 

capitais ingleses, a Inglaterra não teria como válvula de escoamento a Índia por 

exemplo, pois ali não havia indícios de sólidas relações capitalistas que pudessem 

absorver esses capitais.  

Desse modo, a sobreacumulação é uma das chaves para compreender as crises, 

assim o autor traça o percurso investigativo com o objetivo de localizar as saídas de 

escoamento da sobreacumulação. Trazendo novamente Luxemburgo, Harvey (2014, 

p.118) estende as interpretações da autora, colocando em evidência que o capitalismo 

não utiliza apenas formas exteriores ao próprio capitalismo para manter-se em 

estabilidade como inferia Luxemburgo, destaca a relevância dos pressupostos da autora 

mas aponta que devemos nos atentar ao fato de que o sistema também produz formas 

não capitalista.   

Em diversos autores clássicos a acumulação primitiva aparece como uma etapa 

primária do processo de formação capitalista, sendo a reprodução a etapa “madura” do 

sistema.  No entanto, o autor entende a acumulação primitiva enquanto um processo 

intrínseco a reprodução do capitalismo, qualificando-a como “acumulação por 

espoliação”. Tem -se que a financeirização (hegemonia do capital financeiro) ampliou 

as formas e as maneiras de acumulação, as expulsões dos camponeses, os genocídios 

dos povos indígenas, a expulsão de comunidades que vivem da terra, são frentes em que 

a acumulação primitiva opera, no entanto, outras camadas de solapamento dos direitos 

e pilhagens de recursos se somaram as já existentes.  

Dentro dessa releitura proposta por Harvey, destacaríamos como contribuição 

para compreende os processos em curso na periferia da metrópole as facilitações e os 

processos que possibilitam essas novas formas de acumulação emergirem. O Estado, as 

doutrinas neoliberais, as privatizações e as apropriações recolocam os termos daquilo 

que Harvey chama de acumulação por espoliação, doravante, é preciso investigar como 

esses processos se reproduzem nos lugares.  

Essa discussão colocada pelo autor nos ajuda a inferir algumas complexidades 

que a pesquisa traz. Uma delas são as mudanças e movimentações ante a determinado 

espaço, neste caso, como a natureza, ou melhor, quando a natureza passou a ter 

importância como uma política urbana via Estado, e como isso está se desdobrando nos 
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espaços empobrecidos da metrópole. Sendo assim, partimos da defesa que a 

representação da natureza intocada é promovida enquanto mecanismo de estratégia no 

movimento de reprodução do espaço urbano. Quer dizer, essa natureza produzida 

historicamente, produto do desenvolvimento das relações humanas, produção da 

materialidade concreta, entra hoje em nosso cotidiano pela difusão do discurso da 

preservação.  

 

4.1 O culto à natureza na dimensão do cotidiano. 

 

 A natureza entrara em várias dimensões da cotidianidade: no consumo, na 

produção, no planejamento urbano, nos hábitos, no lazer, na dinâmica de reprodução do 

espaço urbano, na produção de conhecimento e entre tantas outras frentes no plano do 

vivido. O objeto de nossa pesquisa por se tratar de um espaço periférico e ao mesmo 

tempo protegido pelas legislações ambientais vem desde os primeiros anos do século 

XXI reformulando as formas de proteger o meio ambiente. Essas novas formas, vão 

desde a implantação de parques a Operações em defesa do meio ambiente, até a 

implantação em 2014 do Polo de Ecoturismo. Portanto, é de extrema pertinência, 

compreendermos determinados postulados que são desdobramentos da valorização da 

natureza para que fundamentemos nossas análises a respeito do Polo de Ecoturismo.  

É preciso desvelarmos os discursos presentes em nosso cotidiano para que 

compreendamos os mecanismos articulados nos espaços que possuem remanescentes de 

vegetação, hoje tutelados pelas leis ambientais, e que estão sendo projetados para o lazer 

pela perspectiva do lucro. Fatalmente que se chegamos a esse tipo de formulação na 

reprodução do espaço urbano, isso foi facilitado por meio dos discursos construídos na 

vida cotidiana: qualidade de vida, crise ambiental e proteção da natureza. O termo 

“qualidade de vida” virou sinônimo de saúde, e esta por sua vez associou-se à 

proximidade com a natureza, portanto, faz-se imperativo que explanemos esses debates.  

Feito o adendo necessário, seguimos compreendendo que a cada momento 

histórico a relação homem-natureza foi representada a maneira como a sociedade se 

fundamentava. A partir do capitalismo industrial a relação entre a sociedade industrial 

e a “natureza” estruturou-se na exploração máxima de recursos. No capitalismo 

contemporâneo a “natureza” aparece na condição de escassez, e que, portanto, tornou-

se necessário racionalizá-la e reproduzi-la.  
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Todavia, é preciso separar dois aspectos: primeiro, a perspectiva da natureza 

como recurso, natureza como insumo, a transformação do homem produtor de sua 

subsistência a produtor de mercadorias, ou seja, a natureza era exclusivamente recurso 

para o processo produtivo de mercadorias, centralidade do capital industrial; segundo, 

momento este que estamos fazendo o esforço de compreender- parte da produção 

espacial da natureza no processo de reprodução do espaço urbano. Esse processo 

recente, se intensifica espacialmente a partir da segunda metade do século XX como 

dito no decorrer dessa pesquisa. Não quer dizer que não se produz mais mercadorias, 

pelo contrário, o que estamos localizando é que outras mercadorias são produzidas em 

um deslocamento da centralidade do capital. 

Entendemos que a incessante superprodução de mercadorias e a extração dos 

recursos naturais e a estrutural tendência da queda da taxa lucro, impõe um limite a 

própria produção de mercadorias e ao próprio movimento de reprodução do capitalismo. 

Essa contradição não é resolvida pela diminuição do ritmo da produtividade de 

mercadorias, muito menos pelo ritmo de exploração dos recursos naturais. A saída que 

se encontra é produzir outros tipos de mercadorias criando para isso uma base sólida de 

ideologia objetivando amparar os discursos a respeito da finitude da natureza e dos 

recursos. Lefebvre (2006) nos diz  

Hoje, porque o capitalismo, e de modo mais geral o crescimento não 

puderam se manter se não ao se estender ao espaço inteiro: o solo ( 

absorvendo como se  podia prever desde o século XIX a cidade e a 

agricultura, - mas também criando novos setores, os lazeres 

notadamente), - os subsolos, quer dizer os recursos mantidos 

encobertos até o fundo dos mares e das terras, em energia, em matérias 

primas- e enfim o que se poderia chamar sobre-solo, quer dizer os 

volumes, as construções em altura, o espaço das montanhas e dos 

planetas. (LEFEBVRE, mimeo, p.214) 

 O autor nos convida a refletir sobre a produção e reprodução do espaço como 

pilares fundamentais nas fases de expansão do capitalismo enquanto formação de um 

sistema de conexão global. Além da produção de grandes cidades, ou seja, a produção 

da superfície da terra, o autor também indica que o século XIX é o momento em que o 

lazer se transforma em um setor da economia. Em seguida, ainda nesse mesmo 

fragmento Lefebvre (2006) continua dizendo que o solo, o espaço e a terra não findam, 

não se esgotam, o que acontece é a ampliação das forças produtivas e novas variedades 

da produção, que serão conjugadas a partir da reprodução das relações sociais de 

produção. 
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 A ampliação de novas modalidades e frentes da produção de mercadorias 

estendeu as relações de produção para outros setores.  O capitalismo tende a produzir 

seu próprio espaço em todos os espaços existentes, e isso acontecerá por meio da 

urbanização “Sob a lei do reproduzível e do repetitivo, anulando as diferenças no espaço 

e no tempo, destruindo a natureza e os tempos naturais.” (LEFEBVRE, mimeo, p.215) 

Por um movimento dialético, a nova abundância (relativa) dos 

produtos industriais na sociedade dita de consumo se acompanha de 

um fenômeno inverso, as novas raridades. Esse movimento dialético 

não foi ainda analisado, nem exposto para ele mesmo, pois as 

entidades postas à frente (danos, poluições, “ambiente”, ecossistemas, 

destruição da natureza, esgotamento dos recursos, etc.) o mascaram. 

Elas servem de álibi ideológico. (LEFEBVRE, mimeo, p.217) 

Depreende-se do exposto que no processo de produção do espaço enquanto 

acumulação histórica houvera uma inversão a respeito da disponibilidade dos bens 

naturais não reprodutíveis. Esses foram transformados em mercadorias, terra, a natureza 

reduzida a paisagens (florestas, praias, cachoeiras), o espaço, a água, os recursos 

naturais, nesse sentido, esses bens, por determinações da materialidade, foram 

transformados nas novas raridades. Acontece que o processo de compreensão do 

movimento que tornou esses bens raros é escamoteado pela preservação ambiental, que 

se utiliza do discurso da crise ecológica para “proteger”, se apropriar e criar estratégias 

para gestar a natureza fragmentada.  

 Antecedente a revolução tecnológica as raridades estavam ligadas as 

necessidades básicas, aos alimentos, as vestimentas, etc.., que garantiam a reprodução 

da vida, tornando as pessoas menos vulneráveis as adversidades naturais, podemos citar: 

climas rigorosos, solos de pouca fertilidade, as pragas que arrasavam plantações de um 

ano inteiro de trabalho, e todas as intempéries que fugiam das “mãos do homem”. De 

modo tal que toda a garantia de boa produção de alimentos para o abastecimento das 

populações ficava totalmente à mercê em todas as etapas das condições naturais da 

natureza: fertilidade do solo, chuva, rios, sol. 

 
Outrora, o ar e a água, a luz e o calor eram dons da natureza, direta ou 

indiretamente. Esses valores de uso entraram nos valores de troca; seu 

uso e seu valor de uso, com os prazeres naturais ligados ao uso, se 

esfumam; ao mesmo tempo e que eles se compram e se vendem, 

tornam-se rarefeitos. A natureza, como o espaço, com o espaço, é 

simultaneamente posta em pedaços, fragmentada, vendida por 

fragmentos e ocupada globalmente. É destruída como tal e 
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remanejada segundo as exigências da sociedade neocapitalista. 

(LEFEBVRE, 2008, p.54) 

 

Esses bens não eram mercadorias, não estavam à venda, não era preciso pagar 

para o tê-los. No processo de expansão do modo de produção capitalista, tornaram-se as 

novas raridades. Em suma, em outros modos de produção ou mesmo até o século XVIII 

a humanidade não possuía a possibilidade de produzir alimentos e outros suprimentos 

em larga escala57;  presume-se que outras escassezes vão se impondo ao longo do tempo. 

“Os “bens naturais” tornados “novas raridades” são objetos de uso corrente e a 

condição de ser raro atribui a eles valor de troca, por conseguinte, são passíveis de serem 

convertidos em mercadoria.” (SANTANA, 1999.p.179).  Assim, a raridade do espaço 

relaciona-se as redefinições que este passou a obter diante das reestruturações do 

sistema capitalista, dessa forma, insere-se como elemento fundamental para drenar, 

temporariamente, as crises do capital.  

De fato, o que se impõe é o espaço produzido para substanciar as relações de 

troca, manifestando-se pela reprodução do espaço urbano, diante disso, o espaço tornou-

se rarefeito. Porém, o Estado, utilizará estratégias para abrir caminhos que possam 

favorecer a reprodução do espaço, mediante conduções que exprimam dissimuladas 

coesões.  

O capital é dinamizado pela reprodução do espaço figurando outros setores da 

economia como sustentáculo de sua manutenção. As novas modalidades de estender as 

relações sociais de produção, conjugada com novos setores da economia, desenvolve-

se por meio da produção e reprodução do espaço. As novas raridades e os novos setores 

da economia se relacionam, a natureza esvaziada de conteúdos e reduzida às paisagens 

cênicas (praias, montanhas, vales, cachoeiras, dunas, etc.) foram incorporadas aos 

circuitos das trocas, “distribuídas”, “produzidas” e “consumidas”.  

Precisemos bem e insistamos sobre essa análise de um espaço 

homogêneo e desarticulado. Trata da produção no sentido amplo: 

produção e relações sociais e re-produção de determinadas relações. 

É nesse sentido que o espaço inteiro torna-se o lugar dessa reprodução, 

aí incluídos o espaço urbano, os espaços de lazeres, os espaços ditos 

educativos, os da cotidianidade etc. (LEFEBVRE,2008, p,49) 

                                                 
57 Mesmo porque, e se tratando de América latina antes da colonização, os povos que habitavam o 

continente viviam a seu modo integrados com a natureza. Em muitos países, os rios, os mares e as matas 

era fontes direta de alimentos, talvez a fome não era um problema para o continente antes da chegada dos 

colonizadores europeus, e depois, os norte-americanos. 
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O espaço assim como a natureza são substratos da materialidade, 

interdependentes, no entanto, a natureza foi esvaziada de sentido, tornou-se fragmentada 

no espaço, não está distribuída em todos os espaços e ao mesmo tempo não pode ser 

produzida em larga escala orientada pela produção da máquina.  

A produção espacial da natureza enquanto raridade foi fundada no processo de 

expansão mundial do capitalismo, essa condição de rarefeita é mobilizada pelo mercado, 

atribuindo valores ao que Lefebvre chama de signos, espaços vendidos aos pedaços, 

espaços verdes. Nesse sentido, faz imperativo compreender o urbano como reprodutor 

desses signos, e o ponto chave nesse exercício de investigação será compreender o lazer 

na construção do cotidiano, articulando a produção do espaço por meio da reprodução 

dos signos da natureza. 

Imita-se a natureza reproduzindo-a apenas aparentemente: 

produzindo signos da natureza e do natural, uma árvore por exemplo, 

ou um arbusto, ou imagem de uma árvore ou a foto de uma árvore. 

Assim substitui-se à natureza uma abstração poderosa e destrutiva, 

sem se chegar a produção da “natureza segunda”, ou natureza 

apropriada: permanecendo-se no meio caminho. A “natureza 

segunda” distanciada da natureza original mais concreta em seu nível 

teria atravessado a facticidade e entretanto, não teria mais nada de 

“natural”. A Mimesis se estabelece no factício: o ótico privilegiado 

absolutamente, simulando lhe aí a natureza primária, o imediato, a 

corporeidade. (LEFEBVRE, mimeo, 2006, p.245, grifo nosso) 

A natureza transformara-se em extensão do urbano, pois a vida moderna, a 

correria, a fadiga, o cansaço, o trânsito, o stress, tudo isso considerados como 

prejudiciais à saúde dos trabalhadores e daqueles que habitam as grandes metrópoles foi 

canalizado pelo lazer. O lazer é a necessidade da vida moderna, já consolidado na prática 

social, inserido no planejamento anual de milhares de pessoas e também como política 

de Estado. 

A vida moderna foi setorizando-se ao passo que a mercadoria foi penetrando os 

recônditos da vida humana, nossos desejos direcionados, nossos projetos e relações 

balizadas pela mercadoria. Essas partições e mediações próprias da modernidade se 

conectam entre si, foi a partir da Revolução Industrial que o tempo fora tomando outros 

ritmos, que os espaços foram deixando de ser obstáculos e que os objetos passam a 

compor parte ou a extensão de nossos corpos. Nessa mudança, também, é acompanhada 

à medida que o espaço privado é transformado, reduzido ao consumo, deixa de ser lugar 

da criação. Nesses termos, o espaço púbico também vai sendo cavalarmente projetado 
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para se tornar privado, perdendo os conteúdos do encontro, das manifestações culturais, 

populares, da política.  

Quando o prazer, os sentidos, o corpo, não respondem mais aos 

objetos, estes já não atendem mais aos desejos e às vontades, o 

esquema cai na satisfação de necessidades. O sentido da satisfação, 

como deturpação do prazer, implica no consumo de objetos que 

presumem a própria insatisfação, posto que sua ‘substância’ perde seu 

conteúdo. O prazer, como irredutibilidade, impõe carências inerentes 

à cotidianidade que implode. Estas alienações também são sentidas no 

uso do espaço, que passa a ser mediado em função da troca. Assim a 

cidade se estende, formando novos laços, a fim de suprir o que nela 

falta. A dinâmica da cidade depende das relações com outros espaços, 

mantidas através de fluxos. (SANTANA, 2008, p.15) 

Nesse sentido, a vida cotidiana vai sendo parcelada pela reprodução do espaço 

urbano especializado em nichos para receber os consumidores. Somos dirigidos a 

acreditar que as férias é naturalmente o momento em que estamos repondo nossas 

energias, momento em que desligamos de toda a demanda que a vida urbana nos exige. 

Assim, a natureza é colocada como o antídoto, ainda que inclua todos os ditames das 

relações do urbano. Os ritmos, as milhares de atividades, os passeios, as selfs, o wifi, a 

conectividade com as dezenas de pessoas a milhares de distâncias, o corpo perfeito, os 

trajes de banho (e os acessórios) da moda, as comidas menos calóricas.  

O lazer é um ponto importante para compreendermos a produção do espaço, é o 

tempo do não trabalho, porém não é um tempo ocioso e sim um tempo produtivo, pois 

foi inundado pelas relações de troca. O tempo livre que foi captado pelo consumo. As 

nossas atividades vinculadas ao lazer estão sempre permeadas pelo consumo. Dessa 

maneira, o turismo enquanto atividade econômica está inserido nas relações de 

produção, pois consumimos um espaço pela espetacularização cênica que este nos 

proporciona. O turismo projeta e produz os lugares para serem consumidos como 

mercadoria, e o produzidos como produtos. 

Enquanto extensão do espaço dominado, os espaços de lazeres se 

dispõem tanto funcional como hierarquicamente. Eles servem à 

reprodução das relações produção. O espaço assim controlado e 

gerido impõe coações específicas, ritos e gestos (exemplos: se 

bronzear), formas discursivas (o que convém dizer ou não), e até os 

modelos e modulações do espaço (o hotel, o bangalô, com privilégio 

da vida privada e da genitalidade familiar) (LEFEBVRE, mimeo, p. 

249) 
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A representação da natureza – fragmentada - impulsiona e direciona a 

reprodução espacial da natureza protegida.  Em primeiro plano comecemos 

reconhecendo a derivação dos discursos de proteção da natureza, como o da “qualidade 

de vida”, preservação ambiental, o “consumo consciente”, o “ecologicamente correto” 

etc. Cada discurso deste estará integrado a uma estratégia de venda do espaço urbano. 

No decorrer da pesquisa entendemos que dependendo da localização, a proteção da 

natureza, o contato com o “verde”, os parques e as reservas ambientais promovem e são 

promovidos por discursos específicos. 

Embora saibamos que o culto a natureza é o fio condutor que orienta as 

diferentes retóricas, é importante atentarmos ao fato de que a competência desses 

discursos consiste em atuar enquanto distintas estratégias a depender do espaço que está. 

Na periferia o discurso de proteger para o outrem, para as gerações futuras, contra a 

degradação, somada a doses de criminalização para com a população de baixa renda é 

muito latente. Nos espaços valorizados das metrópoles a proteção da natureza também 

entra no processo de reprodução do espaço urbano nos centros e centralidades pela 

dinâmica do mercado imobiliário. Trata-se de produzir edifícios e condomínios com 

certificações de “ecologicamente corretos”, que aparecem envolvidas nos rótulos de 

“qualidade de vida”.  

A localização de cada área verde dentro da metrópole, também atuará de maneira 

diferenciada nos processos de valorização; imputando-lhe distintas estratégias de 

incorporação para futuros projetos imobiliários, porém, o que será hegemônico são os 

discursos. Estes atuarão como estratégias para a transformação da racionalidade. Os 

espaços são produtos do urbano, novos discursos são incorporados para lançar lhes à 

racionalidade das trocas.  

Não raro nos deparamos com inúmeras publicidades que associam as 

mercadorias a natureza, a preservação, a sustentabilidade, ou seja, a natureza reduzida 

a signos. No entanto, reproduzir esses objetos na atualidade e alçá-los para o mercado 

requer uma diferenciação perante as demais mercadorias, precisam ser legitimadas pelo 

selo “eco” 58.  

                                                 
58  Produtos com o selo “eco” são aqueles que em algum momento da etapa produtiva utilizam materiais, 

recursos ou substâncias que foram manejadas de forma menos predatória ou com menos impacto. Ou 

empresas que utilizam políticas compensatórias, como por exemplo, uma mineradora. Das atividades 

mais devastadoras a mineração, possui um alto impacto para o meio ambiente, todavia, as grandes 

empresas utilizam um marketing bastante convincente para o grande público das grandes emissoras de 

televisão, mostrando que faz reflorestamento de vegetação, apoia projetos sustentáveis etc. Assim gasta-

se menos na hora de produzir, porque no caso da madeira utiliza-se a reflorestada, da água – a de reuso- 
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Em síntese, identificamos duas derivações promovida pelos discursos de 

proteção da natureza. A primeira ligada e impulsionada pelo discurso do “consumo 

consciente”, produz e reformular a composição das mercadorias agregando valor a partir 

dos termos da preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável59, sob os 

preceitos do ecologicamente correto. Limonad entende essa reinvenção da natureza por 

meio da articulação econômica, segundo a autora:                                                                                                                

[...] se as relações entre natureza e capital foram articuladas 

historicamente por diferentes regimes discursivos, atualmente os 

discursos do desenvolvimento sustentável e da conservação da 

biodiversidade evidenciam que o capital começa a tomar consciência 

da necessidade de internalizar a natureza ao seu domínio. Trata-se, 

assim, de preservar a natureza e defender biodiversidade para garantir 

possibilidades de lucro e condições gerais de (re)produção no futuro 

(ESCOBAR, 1996, p. 46 et seq.), pois o que se encontra em jogo é a 

continuidade dos modelos de desenvolvimento hegemônicos e a 

                                                 
o alumínio- o reciclável, e na hora de vender um produto “ecologicamente correto” este possui um valor 

agregado maior do que o convencional. Economicamente falando, vários são os termos utilizados 

“logística reversa”, “distribuição de externalidades”, mas o que interessa nesse processo é que essa 

suposta “proteção” ou “produção sustentável” está ancorada no consumo e na relação de troca. 
59 Em algumas passagens do trabalho mencionamos o termo “desenvolvimento sustentável”, contudo 

ainda não aprofundamos a respeito para leitor. Isso porque para nós é extremamente difícil dissertar sobre 

algo que não dispõe de um rigor científico, aproximando-se muito da ideologia, por tal motivo, nos 

deteremos em trata-lo apenas como um “termo”, e explicitar sobre quais dimensões a retórica da 

sustentabilidade paira. É preciso retomar novamente os eventos globais dos anos de 1970 sobre o meio 

ambiente, assim como fizemos na nota da página 67, quando localizamos quando surge as primeiras 

menções ao termo. Na reunião do Clube de Roma estavam presente cientistas e empresários que 

desejavam debater sobre o crescimento da economia mundial, por conseguinte surge o relatório “Limites 

ao Crescimento”, cujo objetivo era diminuir os recursos sem interpelar o consumo; teríamos, seguindo as 

receitas do relatório, um tempo maior de sobrevida dos recursos. Em resposta a isso em 1987, o Relatório 

Brundtland traz e coroa o termo “desenvolvimento sustentável”. Em linhas gerais, os defensores 

apregoam a inexorabilidade em continuar desenvolvendo e reproduzindo o modo de produção capitalista, 

e ao mesmo tempo, diminuir o consumo de recursos naturais, cessar a derrubada da vegetação, reduzir as 

emissões de poluentes na atmosfera e simultaneamente, introjetar práticas na vida cotidiana que levem a 

proteção da natureza como hábito. O consenso da proteção ambiental foi produzido, fomos convencidos 

que o meio ambiente está em perigo e é preciso uma agenda global para protege-lo, pulverizou-se, assim, 

a individualização da problemática, sendo cada indivíduo o responsável por tornar-se guardião da 

natureza, e ao mesmo tempo, mutilador. Portanto, logrou-se em nossos tempos consumir e produzir a 

proteção da natureza em múltiplas dimensões, desde escolher uma viagem, até a produção de mercadorias 

que utilizem como álibi a proteção ambiental, pois desta maneira estar se a contribuindo para o 

desenvolvimento sustável. Notadamente que tanto a produção e o consumo ainda estariam baseados na 

relação de troca, logo, toda esfera da “sustentabilidade” perpassaria pelo mercado, ancorando-se também 

nas ideias neoliberais, pois os dois movimentos são contemporâneos, década de setenta e oitenta do século 

XX. “O Relatório Bruntland, elaborado posteriormente em 1987, durante a ascensão do neoliberalismo 

em escala mundial, veio coroar os estudos do Clube de Roma e os que se seguiram, contribuindo para 

sacramentar a necessidade de um desenvolvimento sustentável em nome de um futuro comum, ao chamar 

a atenção para a finitude dos recursos naturais. Extirpou, assim, da noção de desenvolvimento sustentável 

o caráter de luta dos conflitos sociais que lhe deu origem. Ao esvaziar o sentido social da questão 

ambiental, viabilizou a instrumentalização da ideia de sustentabilidade para a preservação ambiental, em 

consonância com os interesses hegemônicos. Além disso, contribuiu para alimentar correntes 

ambientalistas de inspiração neomalthusiana, que em nome de uma escassez dos recursos naturais 

defendem exclusivamente a natureza em detrimento de questões sociais.” (LIMONAD,2013, p.130) 
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perpetuação das estruturas de dominação e poder. (LIMONAD, 2007, 

p.18) 

A segunda, que também está lastreada pela sustentabilidade e pela valorização da 

natureza, do espetáculo junto a sacralização, é o consumo da “natureza intocada”. Ou, a 

reprodução dos espaços pela preservação da natureza. Nesse ponto, nos referimos as 

paisagens, as reservas florestais, as praias, as montanhas. Entendemos, portanto, que   a 

presente pesquisa se origina desse processo: as políticas e as ações para resguardar o 

meio ambiente na periferia estão assentadas nas várias possibilidades do consumo e 

reprodução do espaço. 

 Nessa mesma perspectiva a sustentabilidade é uma das vias para investigarmos o 

consumo produtivo dos espaços preservados pela política ambiental enviesada para a 

articulação do turismo, assunto esse que desenvolveremos mais adiante. Ou seja, o 

processo que está em curso em Parelheiros parte das políticas de fomento ao turismo 

demandadas, principalmente, pela organização de entidades locais ligadas as atividades 

turísticas junto ao Estado, que atuarão na espacialização da natureza. Diferentemente do 

que vigora nos centros urbanos de São Paulo, em que a presença e articulação da 

reprodução do espaço pelo discurso ambiental possui como principal articulador a 

iniciativa privada, na figura dos agentes imobiliários (construtoras, incorporadoras, 

instituições financeiras). 

Ainda a esse respeito, é preciso pontuar as diferenças na maneira pela qual o 

discurso ambiental se reproduz na periferia quando comparamos com o centro, 

especialmente nos bairros que comportam as parcelas abastadas da Cidade. A começar 

que, nos centros urbanos das cidades os espaços que comportam algum fragmento de 

vegetação no caso os parques, são bastante raros devido a distribuição e apropriação 

desigual destes espaços.  

Não por acaso a construção de condomínios e as localizações de casas próximos 

aos parques estão quase sempre em bairros de alto padrão. Pois, esta seria uma outra 

derivação dos discursos de culto a natureza, e todo processo que culminou em sua 

valorização60. Nesse sentido, a apropriação desses espaços é determinada pela renda, 

                                                 
60 “Para comparar o quanto essa proximidade a áreas verdes valoriza o imóvel, o DataZAP fez um 

levantamento com imóveis de 70 metros quadrados com dois quartos, uma suíte e uma vaga de garagem. 

No caso do Ibirapuera, os imóveis mais próximos do parque chegavam a custar R$ 23,619 mil o metro 

quadrado, ante média da região de R$ 14,583 mil. No Parque do Povo, o preço dos imóveis mais próximos 

foi de R$ 28,340 mil, ante média de R$ 16,266 mil. Os apartamentos mais próximos do Villa Lobos 

chegam a valer R$ 15,802 mil o metro quadrado, ante R$ 11,817 mil na média da região. A proximidade 

ao parque Ceret fez os imóveis custarem até R$ 9,099 mil o metro quadrado, acima da média de R$ 7,840 
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pois é a partir dessa materialidade que é definida a ideia da “qualidade de vida”, termo 

esse que transita entre as áreas da saúde e da economia. Já que, segundo especialistas da 

saúde ter uma vida saudável é ter qualidade de vida.  

Isso pressupõe que a qualidade de vida é definida pelo espaço, além disso é 

preciso comer bem, fazer esportes, ter uma vida menos sedentária possível, aderir a 

hábitos sustentáveis61, deixar de andar de carro, andar de bicicleta, consumir produtos 

orgânicos, estar próximo a áreas verdes. No entanto, para se obter qualidade de vida no 

capitalismo é preciso pagar, e principalmente ter tempo e espaço. Contudo, ter tempo 

tornou-se um privilégio absoluto e os espaços apropriados para a realização de esportes 

são os “espaços verdes”, em forma de boas praças e bons parques, estruturados e aberto 

para o acesso de todos. Contudo, esses equipamentos urbanos estão designados, em sua 

maioria, nos bairros da população mais abastada, logo, a qualidade de vida é uma ideia 

possível para uma parcela reduzida da população. 

                                                 
mil. Já no Parque da Juventude, os apartamentos mais próximos do parque não eram necessariamente os 

mais valorizados.” Disponível em: http://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2017/10/quanto-

vale-morar-perto-de-um-parque.html 
61 Os postulados da modernidade reproduzidos no Brasil teatralizam-se por dois aspectos produzindo 

sempre um terceiro, projeta-se um ideal, pratica-se outro, e quem não alcança o ideal é culpabilizado pela 

figura do fracassado. Em 27/08/2013 o portal do Ministério da Saúde do governo brasileiro publicou o 

levantamento de que 51% da população brasileira está acima do peso, e além disso a obesidade havia 

crescido 17% entre a população, embora a obesidade tenha ligações com fatores genéticos, a pesquisava 

revelava que havia influências com o sedentarismo e os maus hábitos alimentares. Um especialista* sobre 

o assunto entende que, para se combater o sobrepeso (nesse caso levando em consideração a saúde como 

uma política púbica que requer planejamento, para evitar instabilidades na pressão arterial, aos problemas 

ligados ao fígado e ao coração) é preciso mudanças de hábitos. O profissional da saúde, o endocrinologista 

Flávio Cadegiani infere que "a renda da população afeta diretamente na alimentação e, consequentemente, 

interfere na saúde dos brasileiros”. "Na pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, é possível notar que 

as pessoas com maior escolaridade têm menor chance de desenvolver obesidade. Isso ocorre devido à 

renda dessas pessoas, que podem investir em produtos mais saudáveis, que muitas vezes custam mais 

caros. A informação sobre uma alimentação saudável também é fundamental. Mas é possível controlar o 

peso com uma alimentação mais natural e a prática de atividade física, evitando consumir alimentos 

industrializados”. Ou seja, se a renda determina a maneira como as pessoas se alimentam, notadamente 

que a tal “qualidade de vida” será mediada pelas condições financeiras. Além disso, constrói-se todo um 

aparato de terrorismo sobre as pessoas que não conseguem alcançar os ideais e as receitas embutidas nesse 

termo, e ao mesmo tempo, recrudesce-se todos os mecanismos que poderiam atuar efetivamente na saúde 

dos trabalhadores e trabalhadoras. A começar pelo tempo e pelo espaço. O Brasileiro** trabalha mais que 

a média global, e em trabalhos bastantes precarizados, além disso, a falta de tempo associado a falta de 

espaços públicos para realizar algum tipo de esporte consolida-se como política no Brasil. 

*http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2017/04/17/internas_polbraeco,588970/quase-

20-da-populacao-esta-obesa-indica-ministerio-da-saude.shtml 

**http://www.valor.com.br/carreira/1092570/seis-em-cada-dez-brasileiros-trabalham-mais-de-nove-

horas-por-dia 

 

 

 

 



102 
 

Para exemplificar sobre a diferença dos discursos e cultos da natureza entre a 

periferia e o centro, trouxemos, abaixo a propaganda de um empreendimento, cujo 

diferencial é a produção de uma floresta particular em cada sacada. A proposta do 

projeto é de integração e conexão com a natureza. E quando voltamos as análises sobre 

os projetos para o extremo da zona sul, entendemos todo um processo de criminalização, 

seguida de restrição, agora com o turismo coroando a exclusão pelas vias legais, a 

propriedade privada e o consumo da natureza protegida: 

 

  

 Com o slogan “o verde venceu”, o empreendimento SEED (semente em inglês) 

está sendo projetado em São Paulo no Bairro da Vila Olímpia. Com a perspectiva de 

integração com a suposta “natureza”, o empreendimento, contará como uma 

“minifloresta” (palavras dos incorporadores) dentro de cada apartamento, cerca de 5m² 

com espécies nativas da Mata Atlântica, conhecido pelos profissionais da área como 

Pocket Forest. Segundo o diretor da incorporadora, na primeira semana de lançamento 

foram vendidos 35% dos apartamentos62. Os apartamentos custam a partir de 1 milhão, 

as fachadas terão árvores de até 5 metros: 

O Seed promete trazer “para o contato direto com os moradores o 

conceito de terraço pocket forest, que dá origem à primeira fachada 

integrada a espécies de floresta construída em ambiente residencial”. 

Com este projeto de áreas verdes residenciais a Gamaro, uma das 

idealizadoras da plataforma Gentilezas Verdes, segue uma tendência 

mundial de valorização da natureza em meio ao concreto nas grandes 

                                                 
62 http://classificados.folha.uol.com.br/imoveis/2016/05/1768695-tendencia-internacional-jardim-

vertical-na-sacada-e-a-nova-varanda-gourmet.shtml 

Figura 1.4 Empreendimento Imobiliário Seed, disponível em: http://www.gamaro.com.br/seed 
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cidades. Uma vez que projetos como o Seed também podem ser vistos 

em paisagem de cidades como Paris, Milão e Nova York63 

O diretor da construtora, Mario Rocha, destaca itens de 

sustentabilidade implementados no projeto, como reuso de água de 

chuva para irrigação da vegetação, válvulas dual flux nos vasos 

sanitários, iluminação de Led e bombas de alto rendimento. [...] Para 

Rocha, o grande ponto é dar apoio aos negócios imobiliários com 

caráter de inovação, qualidade de vida e respeito com o meio 

ambiente. “O desafio é fazer com que a engenharia resolva esses 

desejos a um custo acessível”, explica.64 

Na contramão da integração e conexão que o empreendimento almeja 

proporcionar aos seus clientes, a natureza nas periferias aparece de maneira distante do 

cotidiano da imensa maioria da população.  Essa afirmação parte da leitura da atual 

situação dos parques municipais que estão fechados, entre outras áreas que poderiam 

ser utilizadas pela população de Parelheiros e Marsilac para o lazer.  

A criação dos Parques Naturais, como mostra o mapa de localização das 

Unidades de Conservação da página 106, foi a contrapartida oferecida pela DERSA 

(Departamento Rodoviário S.A) frente a perda da vegetação que foi subtraída para a 

construção do eixo sul do Rodoanel65. Para compensar essas áreas, foram quatro os 

Parques Naturais Municipais construídos: o Bororé-Colônia, Varginha, Itaim e 

Jaceguava; os parques naturais estão categorizados como Área de Proteção integral. Isso 

quer dizer que toda a utilização dos parques possui uso restrito, salvo algumas 

atividades, como visitação e pesquisa que mesmo assim precisam de autorização. 

Ainda a esse respeito, trazemos aqui parte de um dos pareceres deste diagnóstico 

encomendado pela DERSA para subsidiar a construção do Plano de Manejo exigidos 

para o funcionamento desses parques. O diagnóstico foi realizado por uma equipe de 

pesquisadoras docentes em que realizaram levantamentos da caracterização do entorno 

                                                 
63 63 https://catracalivre.com.br/brasil/gentilezas-verdes/indicacao/protagonismo-ambiental-ou-o-verde-

venceu/ 
64 http://economia.estadao.com.br/blogs/radar-imobiliario/empresa-poe-arvores-de-5-metros-em-

terracos-intercalados/ 
65 O Rodoanel Mario Covas quando estiver totalmente acabado terá 176 quilômetros de extensão, uma 

rodovia estadual iniciada em 1998 e que circunda toda a região metropolitana de São Paulo. As primeiras 

justificativas para a construção da rodovia estava entorno da diminuição do trânsito na cidade de São 

Paulo, principalmente nas marginais Pinheiros e Tietê. Posteriormente, a construção serviria para a 

circulação mais eficiente das mercadorias, pois o Rodoanel interligará dez rodovias paulistas: 

Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo Tavares, Régis Bittencourt, Imigrantes, Anchieta, 

Ayrton Senna, Dutra e Fernão Dias.  A Rodovia está dividida em quatro trechos: sul (concluído), leste 

(concluído), oeste (concluído) e norte (inacabado). 
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das áreas dos parques, ou seja, traçaram o perfil socioeconômico da população que está 

ao redor desses equipamentos. Ao fim, as análises entenderam que: 

[...] a equipe de perfil socioeconômico defende o uso público dos 

parques, não apenas para contemplação dos elementos naturais neles 

presentes, mas para o uso efetivo. Nesse sentido a criação dos 

parques deve possibilitar o multiuso, de forma que além de áreas 

de preservação permanente e de estudo, parte dos futuros 

parques permita o uso da população para o lazer (com áreas 

recreativas, de encontro, permitindo pic-nics, jogos, etc), já que 

essa população se vê privada, como já demonstramos, dos 

benefícios da urbanização em seu sentido mais estrito que é o do 

acesso aos serviços e equipamentos urbanos e, mais ainda, está 

completamente privada da urbanização no seu sentido amplo que 

é do direito à cidade (Lefebvre, 1969), do direito à apropriação do 

tempo e do espaço. (SCARLATO, ALVES, ALVAREZ, SCIFONI, 

2011, p.55) 

Atualmente, os parques continuam fechados e os acessos continuam restritos para 

pesquisadores, técnicos ou educadores, mas sempre com visitas monitoradas. Além 

disso, é importante salientar, que todos os Parques de Parelheiros e Marsilac estão 

compondo os roteiros de visitação turística do Polo de Ecoturismo. Foi neste contexto 

que conseguimos uma visitação no Parque Itaim ao participarmos das atividades 

propostas pelo Centro Paulus66. Os Parques que compõe o Polo de Ecoturismo são 

seis67: Parque Estadual da Serra do Mar, Parque Natural Municipal Jaceguava, Parque 

Natural Municipal Bororé, Parque Natural Municipal Itaim, Parque Natural Municipal 

Varginha e Parque Natural Municipal da Cratera de Colônia. 

Portanto, trata-se aqui de tentar mostrar ao leitor que a produção espacial da 

natureza, ou dos espaços verdes não são investidos e tratados de maneira homogênea no 

espaço urbano. Nosso esforço buscou localizar distintos exemplos de como os agentes 

lidam com os espaços verdes no centro e como interferem quando se trata da periferia.  

De maneira geral, na periferia os espaços são protegidos, restritos, e cercados pela 

consolidação das atividades ligadas ao turismo, que também é uma maneira de não 

universalizar o acesso. Fato esse que infere, ou dimensiona, a racionalidade do 

planejamento ambiental principalmente se tratando dos distritos cuja composição 

                                                 
66 O Centro Paulus é um empreendimento privado, localizado em Parelheiros (que também faz parte do 

Polo de Ecoturismo) e que se destaca pela diferenciação na qualidade quando comparado aos demais 

estabelecimentos. Se diferencia pela estrutura de hospedagem, refeições, e a imensa área de floresta que 

compõem o cenário da pousada, que inclusive pela pousada se tem acesso ao Parque Natural Itaim. Nos 

anexos, no tópico “Relatos de Campo” descrevemos a esse respeito.  
67 http://www.cidadedesaopaulo.com/ecoturismo/parques/ 
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populacional, em sua maior parte vivem em condições extrema de precariedade, 

principalmente no que tange aos espaços públicos destinados ao lazer: inexistentes, 

como demonstramos com dados na introdução deste trabalho.  

Importante frisarmos que quando problematizamos as condições dos parques na 

Prefeitura Regional de Parelheiros, estamos mais uma vez tentando refletir sobre o 

horizonte que se coloca diante da preocupação destes espaços serem atingíveis apenas 

a consumidores, ou turistas. A efetivação dessas tendências abarcará o mais completo 

esvaziamento dos conteúdos que os espaços públicos cumprem no espaço urbano.  

 



 
 

 

 



 
 

 

Ao que tudo indica, os esforços estão comprometidos em desenvolver as políticas 

de preservação ambiental, contendo como pressupostos o desenvolver de 

empreendimentos privados ligados aos negócios da natureza. Desta forma, desde os 

primeiros anos do século XXI foram muitas as ações dos gestores locais para combater a 

urbanização periférica para os mananciais.  

As matérias de jornais a seguir sobre momentos distintos dos Distritos de 

Parelheiros e Marsilac são registros muito significativos pois demarcam processos. A 

primeira matéria de 2007 conversa com os leitores mostrando as belezas cênicas de 

Parelheiros, e ao mesmo tempo, os constantes desfazimento de construções irregulares 

com a Operação Defesa das Águas68 que ameaça a produção de água para o conjunto do 

município. 

A segunda reportagem de 2014 reverbera a sanção-  por parte do antigo prefeito 

Fernando Haddad- do Projeto de Lei que autoriza e legitima a implantação do Polo de 

Ecoturismo. Os gestores e empreendedores locais que estão na construção e no fomento 

dessas atividades presumem que o Polo será um instrumento que proverá 

desenvolvimento local em sintonia com a preservação ambiental. 

  

 

 

 

 

 

                                                 
68 A Operação Defesa das Águas de responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, esta 

por sua vez define: “A Operação Defesa das Águas (criada em 2007) é um conjunto de medidas da 

Prefeitura de São Paulo e do Governo do Estado para proteger, controlar e recuperar as áreas de interesse 

público, ambientais e de mananciais. As ações são coordenadas por um Grupo Executivo composto por 

órgãos do Governo do Estado (Secretarias do Meio Ambiente, Saneamento e Energia/Sabesp/EMAE, 

Habitação/CDHU e Segurança Pública) e da Prefeitura (Secretarias de Segurança Urbana, do Verde e Meio 

Ambiente, das Subprefeituras, da Habitação e do Governo). A operação tem Comitês Gestores constituídos 

nas Subprefeituras, com participação de vários órgãos estaduais e municipais, responsáveis pelo 

planejamento local e execução. Trata-se de um trabalho que prevê uma série de ações integradas, a partir 

da definição das regiões mais vulneráveis, para implementar medidas de controle de ocupação e expansão 

irregular. A atuação teve início em uma área extremamente sensível, que é a represa de Guarapiranga, na 

Zona Sul, expandindo-se para outros mananciais, Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e Áreas de 

Preservação Permanente (APPs). Em junho de 2009, essa atividade foi estendida também para as 

subprefeituras da região da Cantareira, na Zona Norte. E no fim do ano passado (2010) iniciou suas 

atividades na Zona Leste, em São Miguel e Itaquera. Nessa última frente de trabalho, a Operação começou 

por congelar áreas de preservação na várzea do Rio Tietê.” 
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Figura 1.6 O Jornal Zona Sul Notícias em janeiro de 2014, publica foto 

do ex-prefeito Fernando Haddad com vereador Alfredo Alves 

Cavalcante na ocasião em que foi sancionada a Lei n°15.953. Nessa 

matéria, tanto os políticos quanto os empresários locais preveem o 

investimento de 27 milhões de reais e a expectativa da geração de 12 

mil empregos.  
 

Figura 1.5 Boletim Informativo de 2007, ano II, n°8 

da Prefeitura Regional de Parelheiros, momento em 

que uma série de demolições ocorreriam nas áreas de 

proteção ambiental em decorrência da Operação 

Defesa das Águas, implantada na gestão Gilberto 

Kassab.  
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As funcionalidades que os espaços verdes passam a adquirir são resultado da 

racionalidade urbana. Projetam-se as cidades as dividindo entre os lugares para trabalhar, 

para comprar, para morar e para o lazer. É nessa perspectiva que as áreas protegidas estão 

sendo moldadas, ou melhor, produzidas. Constrói-se a ideia da necessidade da fuga do 

urbano caótico, estressante, sugador das energias, nesse mesmo sentido, tem se a 

produção e a oferta do espaço para acomodar os fadigados da vida urbana. Nesse sentido, 

ainda que Parelheiros e Marsilac não sejam, até esse momento, os destinos mais 

procurados de São Paulo, a tendência é consolidá-los enquanto tal. 

Em resumo, compreendemos esses espaços em Parelheiros, politicamente 

protegidos, como mito, pois ao passo que nega o urbano, o urbano é reafirmado enquanto 

racionalidade, e, além disso, esses espaços são vendidos como espaço de fuga. Em outras 

palavras, “venha descansar longe da cidade, respirando ar puro, fugindo da correria do 

dia a dia e das preocupações em espaços rodeados de verde e sossego”. Abaixo segue o 

chamado de uma matéria retratando a escolha de alguns casais que optaram em sair do 

centro de São Paulo para viverem perto da vegetação no extremo da zona sul de São 

Paulo. 

 

“CANSADOS DO URBANO, FAMÍLIAS 'FOGEM' PARA ÁREA RURAL DO  

 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO”69 

 

A racionalidade pela qual perpassa os projetos, as gestões e as administrações 

desses espaços estão ancoradas pela seletividade do acesso. A contemplação da natureza 

é controlada pelo Estado, dificultando e restringindo o acesso aos parques ou unidades de 

conservação, incentivando o turismo como uma via de desenvolvimento territorial, ou 

concedendo a iniciativa privada a gestão de parques. Todas essas dinâmicas tendem a 

operar pela ampliação da reprodução das relações sociais de produção, no limite, são 

dinâmicas que restringem, que selecionam, que dividem e que excluem, pois a tendência 

não é pela universalização do uso pelo acesso, ao contrário, são as relações de troca que 

estão postas no horizonte como mediação para acessar os “espaços verdes” da cidade. 

                                                 
69 Marina diz que está adaptada à vida na "floresta" e não cogita voltar para a região urbana. "Eu via minha 

vida passar pela janela do escritório. Sempre fui muito amiga dos animais e aqui fico em harmonia com 

eles." A coordenadora da Casa da Agricultura (órgão municipal que ajuda os produtores do bairro), Idee 

Francisca de Moraes, diz que mais de 30 famílias deixaram áreas urbanas para viver lá só no último ano.” 

Esta matéria está disponível no site da folha de São Paulo do dia 16/08/2015. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/08/1669305-cansados-da-vida-urbana-moradores-migram-

para-plantar-e-criar-animais.shtml 
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O processo de produção, que visa, num primeiro momento, buscar 

imediatamente o lucro, e dessa forma, contrarrestar a tendência à baixa 

da taxa de lucro, destruiu a natureza e, em grande parte, tornou-a rara. 

Na condição de raridade, a natureza transformara-se numa “mercadoria 

nova”, incorporada ao momento da reprodução, ou seja, se antes era 

recurso natural, que sob a forma de mercadoria participava como 

matéria-prima do processo produtivo, agora, é a própria natureza que se 

torna mercadoria cuja venda se realiza através do mercado imobiliário 

ou turístico. Assim, se a crise ecológica é produto da acumulação 

capitalista-da separação entre o tempo do processo de produção 

continuada do capital e do tempo dos processos de reprodução da 

própria natureza- o capital encontrou uma tática de efetivar lucros a 

partir dessa situação. (CARLOS, 2015, p.51) 

A conservação da natureza associada aos setores econômicos, ou capitalizada, só 

foi possível pela configuração de discursos difundidos por amplos setores da sociedade, 

inclusive mencionamos alguns deles, os próprios “cientistas da natureza”. É fato também 

que esse modelo de conservação da natureza tem atuado como condutor na reprodução 

do espaço, conferindo-lhe possíveis valorizações, porque como expomos, a representação 

da natureza nos espaços da metrópole tornou-se uma nova raridade. Assim, os discursos 

de proteção nos espaços periféricos aparecem embasados com o “proteger algo de 

alguém”. 

A natureza é espacial, e o espaço é político. Na obra Espaço e Política (2008), 

Henri Lefebvre desmistifica e critica os contínuos esforços que os urbanistas almejavam 

no desenvolvimento de uma ciência do espaço, tencionando até uma epistemologia 

própria. “Um postulado mais oculto era o seguinte: a objetividade e a “pureza” do espaço 

urbanístico, objeto de ciência, lhe conferem um caráter neutro. O espaço era considerado 

inocente, ou seja, como não- político”. (Lefebvre, 2008, p.59). Doravante, 

compreenderemos a “natureza” como espacial, de maneira que o termo “políticas 

ambientais” passará a significar em seus conteúdos como políticas espaciais, com isso, 

mais uma vez, partilharemos dos dizeres de Lefebvre: 

Ora, é evidente que o espaço é político. O espaço não é um objeto 

científico descartado pela ideologia ou pela política; ele sempre foi 

político e estratégico. [...] O espaço foi formado, modelado a partir de 

elementos históricos ou naturais, mas politicamente. O espaço é político 

e ideológico. Existe uma ideologia do espaço. [...] E, no entanto, 

existem relações entre a produção das coisas e a produção do espaço. 

Essa se vincula a grupos particulares que se apropriam do espaço para 

geri-lo, para explorá-lo. (2008, p.61-62) 

Estendendo a reflexão do autor, as políticas ambientais enquanto prática espacial 

se efetivará no urbano. Porque estas objetivam gerir processos contraditórios que foram 
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gestados no urbano, e que a saída que se coloca é a extensão do urbano para as áreas 

“protegidas”. Portanto, tratar o “meio ambiente” alheio ou contrário aos processos e 

conteúdo da urbanização é, no mínimo, um contrassenso.  

Os discursos oficiais provenientes do poder público e parte dos discursos 

científicos apregoam o afastamento desta suposta “natureza pura” de parte da sociedade. 

A questão ambiental posta nas agendas das políticas públicas está associada à ideia de 

bem comum, algo gerido para o futuro. Para Rodrigues, o deslocamento de discursos de 

classes para gerações está fundamentado na manutenção da divisão de classe, embora, tal 

fundamento seja escamoteado, na perspectiva da autora:  

A matriz discursiva relacionada à problemática ambiental desloca as 

análises da produção para o consumo e, principalmente, de conflitos e 

contradições de classe, para conflitos de gerações. A geração presente 

deve preservar o “bem comum” da humanidade para as gerações 

futuras. Para as gerações futuras ou para o capital? (RODRIGUES, 

2006, p.107) 

Tem se que a produção de consensos acaba fundamentando e orientando os 

projetos urbanos na metrópole. Isso para dizer que, tanto o urbanismo quanto o “meio 

ambiente” não são apolíticos e vazios de intenções. Tal fusão possibilitou o que iremos 

tratar nesse capítulo, as chamadas políticas ambientais. No âmbito dos discursos, é 

justamente o fato da “natureza” não ser obra humana, que lhe é atribuída status de 

“pureza” associada a “neutralidade”, e que, portanto, a criação de legislações ambientais 

irá resguardar esses lugares que precisam de proteção.  

Doravante, em outros momentos, propriamente nos processos de produção das 

cidades, as relações com as águas e os espaços naturais eram quase sinônimas de sujeira, 

portanto relegados aos não “bem vistos”. Em uma passagem de sua obra “A casa e a rua”, 

Damatta (1985) refere-se aos lugares periféricos ou escondidos por tapumes como locais 

de transição, opostos aos espaços permanentes, porém complementares. Os espaços 

permanentes como aqueles circunscritos ao poder, enquanto que aqueles caracterizados 

pela transitoriedade são designados as regiões pobres “[...] “as zonas”, “os brejos”, “os 

mangues”, “os alagados”. Locais liminares, onde a presença conjunta da terra e da água 

marca um espaço físico confuso e necessariamente ambíguo” (DAMATTA, 1985, p.39) 

 O autor expressa a relação entre formação e estruturação das cidades e sua 

significação para com os espaços “naturais”. Literaturas outras, mostram que esses 

lugares não possuíam a menor relevância para os desenhos das cidades e que deveriam 

ser sucumbidos diante a tecnificação do espaço urbano. Para Silva (2013, p.107): 
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O que tornou essas áreas desinteressantes aos agentes capitalistas foi, 

quase sempre, a presença de cursos d’água não submetidos a ação 

urbanizadora moderna, como a retificação, a canalização e a 

implantação de vias de fundos de vales, ou o fato de estarem 

interditadas legalmente a essas ações, pretensamente protegidas por 

estatutos especiais, como as áreas de cabeceiras. 

No entanto, face à crise ambiental (ou como aufere Rodrigues (2006), a crise 

ambiental não é crise do capital e sim “vitória do modo de produção capitalista”), outros 

significados foram se formando por meio da construção de noções um tanto suspensas, 

como “cidades sustentáveis”, “qualidade de vida”, “qualidade ambiental”. Ou seja, temas 

que reconstruíram os elementos naturais no urbano: 

Ocorre que, diante das evidencias da crise ambiental, esses territórios 

são, justamente, aqueles que exibem hoje qualidades que 

crescentemente são apercebidas pela sociedade como imprescindíveis a 

melhoria do ambiente urbano. Com não foram radicalmente alterados e 

desfigurados de seus traços originais, como na cidade formal, 

preservaram-se aí atributos naturais que marcam a paisagem e a vida 

cotidiana local, sobretudo os cursos d’água em leito natural, ainda que 

poluídos. (SILVA, 2013, p.108) 

4.2 Política de preservação ambiental em Parelheiros: o turismo como estratégia. 

 

Uma vez explanada as transformações da representação da natureza e como ela 

aparece no cotidiano e, reproduzindo desigualmente no espaço urbano, iremos esmiuçar 

quando e como esses espaços tornam-se “maleáveis” de acordo com as legislações 

ambientais.  No subtítulo 3.1, contextualizamos como os mananciais, que detêm uma 

legislação mais rígida, e somado a conjuntura de avanço da urbanização sobre as áreas de 

proteção, com o meio ambiente penetrando, internacionalmente como política pública, 

foram se transformando pelas implantações das APAs.   

Essas dinâmicas ambientais se transformam com a finalidade de se adequarem aos 

novos desígnios impostos as áreas de preservação ambiental assimilando-as as 

funcionalidades do urbano. O movimento que estamos pesquisando, desde a década de 

1970- conjuntura internacional dos eventos ambientais- até a reprodução desses discursos 

na produção dos espaços aqui analisados, a partir dos anos 2000, exige que capturemos o 

contexto e os instrumentos que estão paulatinamente transformando as áreas de proteção 

ambientais em extensão da reprodução das relações sociais de produção.  

Feito esse adendo, retomamos os meados de 1970 e toda a década de 1980, 

marcadas pela utopia, pela esperança, pelo sentimento de sujeitos da história, pela 
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participação dos debates e engajamentos políticos. Década em que o movimento operário 

retornava com força, e os movimentos sociais da periferia se organizavam em várias 

frentes para conquistar equipamentos elementares para a reprodução da vida humana.  A 

década de oitenta foi o período de consensos, de pactos, de auge das lutas e organização 

dos trabalhadores (no sentido amplo), ao mesmo tempo, a formatação da radicalidade, de 

manejo das contradições e da rebeldia da luta, e também, de acúmulo de experiências e 

de longos e profícuos debates para a elaboração da constituinte brasileira de 1988. 

Nesse contexto, uma frente de articulação que se formava era a frente pela reforma 

urbana. Em linhas gerais, foi um movimento de luta que trazia as discussões a respeito da 

estruturação desigual das cidades, a escandalosa diferença entre os núcleos centrais, as 

periferias e favelas das grandes cidades. Temas como a função da propriedade privada, a 

oferta de água encanada e energia elétrica, desconcentração de equipamentos urbanos 

para além das regiões centrais, acesso a lazer, esporte e equipamentos culturais faziam 

parte dos debates promovidos pelo Movimento Nacional pela Reforma Urbana. 

Nos anos que precederam a 1988 amplos setores dos movimentos populares 

ensejavam propostas de acordo com suas demandas individuais-coletivas para embasar e 

assegurar a garantia destas na constituição que estava por vir. Os movimentos e as 

entidades vinculadas às propostas da reforma urbana, promoviam encontros nacionais; às 

entidades de vários lugares do país acumulavam reflexões e debates para construírem uma 

emenda popular que fosse fruto das demandas da população que tinha acesso restrito às 

cidades. 

Termos como “justiça social das cidades”, “função social da propriedade privada”, 

“direito à moradia”, “condição de vida urbana digna” entre outros, compuseram a emenda 

popular. A nova Constituição Federal foi promulgada em outubro de 1988 com limites e 

conquistas, dentre as conquistas destacamos o usucapião e a obrigatoriedade de todo 

município com mais de 20 mil habitantes elaborar um plano diretor. São os artigos 182 e 

183 da Constituição Brasileira que dizem respeito a política urbana. No entanto, para a 

regulamentação desses artigos, uma outra normativa, hoje conhecida como Estatuto da 

Cidade, precisava ser elaborada contendo as definições e as complementariedades que 

cada artigo exigia.  

Dessa forma temos a seguinte sequência dos fatos: movimentação política para 

discutir a reforma urbana, por conseguinte foi elaborado um documento (a proposta 

popular de emenda) que sintetizava as ações que deveriam provir do Estado para diminuir 

as desigualdades acometidas ao longo da constituição do espaço urbano no país. Após 
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esse processo, a constituição de 1988 trouxe os artigos 182 e 183 incorrendo sobre a 

política urbana.  

Assim, em 2001 foi promulgada a Lei 10.257, conhecida como Estatuto da 

Cidade, após dez anos de inúmeros debates, modificações e resistências. Tal normativa 

tem como finalidade regular o uso da propriedade urbana, tocar nas questões concernentes 

a regularização fundiária, inferir sobre a participação popular em projetos, e possibilita a 

viabilidade de instrumentos que possam combater a especulação imobiliária com o 

objetivo de permitir que a cidade não seja apenas para usufruto de uma determinada 

parcela abastada da população. 

Seguindo as determinações do Estatuto da Cidade, e juntamente a todo o percurso 

dos movimentos sociais, em setembro de 2004 o Plano Diretor70 de São Paulo foi 

aprovado pela Lei Municipal 13.430, contendo 308 artigos. Traça diretrizes para dez anos 

seguidos, utilizando os instrumentos validados pelo Estatuto da Cidade. Também 

nomeado como Plano Diretor Estratégico, lhe é atribuído a função de ordenação e 

disciplinarização do solo urbano.  

 O Plano Diretor orienta o desenvolvimento do Município como um todo, 

estabelecendo diretrizes e objetivos gerais, no entanto, devido a imensidão e a 

heterogeneidade de cada região (ou zona) do município, foi elaborado, além do plano 

geral, o Plano Regional Estratégico para cada prefeitura regional71. Ao todo são trinta e 

                                                 
70 “Esse processo foi inédito na cidade. Nunca, em nosso município, um Plano Diretor foi aprovado uma 

ampla etapa de debate democrático e com a participação ativa da Câmara Municipal. O primeiro Plano 

Diretor de São Paulo foi praticamente imposto à cidade em 1971. Naquele período as liberdades 

democráticas estavam suspensas e o Legislativo não tinha nenhuma autonomia e legitimidade para interferir 

na proposta. Em 1988, quando se processava a transição para o regime democrático, um novo Plano Diretor 

foi submetido à Câmara sob o regime do decurso de prazo, expediente autoritário que possibilitou sua 

aprovação sem qualquer participação do Legislativo e da população, o que, inclusive, provocou contestação 

na justiça. Outras propostas de Plano Diretor, encaminhadas pelo Executivo em 1985, 1991 e 1998, não 

chegaram a ser votadas, de modo que a metrópole, malgrado o intenso crescimento e agravamento de seus 

problemas urbanos, não dispunha, até a recente aprovação do PDE, de instrumentos adequados para 

planejar seu desenvolvimento urbano e se valer do novo marco jurídico estabelecido pela Constituição de 

1988.” BONDUKI, Nabil. São Paulo: Plano Diretor Estratégico, cartilha de formação, 2° Edição, abril 

de 2003 
71 Em 2002 é implantada no Município de São Paulo a Lei nº 13.399, prevendo a criação de subprefeituras 

e suas providências, entre uma das atribuições previstas, no artigo 5° inciso IV, é: “coordenar o Plano 

Regional e Plano de Bairro, Distrital ou equivalente, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Plano 

Estratégico da Cidade”. Em 2002, nessa mesma Lei havia sido criada 31 subprefeituras, em 2013 passou 

para 32, com a criação da Subprefeitura de Sapopemba na zona leste. Em 2017, muda-se a nomenclatura 

das divisões, de Subprefeitura para Prefeitura Regional, sob alegação de que sub denota um aspecto de 

submissão, subpovo, suborçamento. Esse grande problema que o Munícipio enfrentava referente a 

nomenclatura, reflete a substituição uma política da ação, da produção para uma política da imagem, da 

representação. Aqueles da situação estão a destruir o espaço público (embora reservamos aqui todas as 

ressalvas possíveis a esse respeito devido a complicação de mencionar no Brasil termos como democracia 

e espaço público) em contrapartida, avançando na teatralidade, na encenação, na criação de personagens 
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duas. Dentro de cada Plano Regional estão contidas propostas de acordo com as 

demandas, com os problemas específicos e as ações a serem realizadas espacialmente 

para mitigar as desigualdades que estruturam o Município de São Paulo, inclusive 

articulando a segregação em escala metropolitana. 

Além disso, os Planos Regionais Estratégicos encarregam-se de incorporar as 

particularidades dos Distritos que compõe as prefeituras regionais, suas potencialidades, 

o que as diferencia, e, por conseguinte, atuar e fomentar políticas territoriais ou quando 

não setoriais para cada lugar. Especificamente na periferia, os PREs contêm em si essas 

duas vias: de um lado, colocar em prática instrumentos que atuem na diminuição da 

precarização do espaço urbano, promovendo melhorias na vida da população local; de 

outro, atuar na promoção das particularidades desses espaços, de maneira que possam ser 

incorporadas na reprodução do espaço urbano. A esse respeito, seja construindo uma 

rodovia, seja promovendo Operações Urbanas, seja na implantação de projetos 

habitacionais de interesse social vinculado ao capital financeiro, implantando Parques, ou 

áreas protegidas pela legislação ambiental.  

Contudo, é importante ressalvar que geralmente quando esses instrumentos estão 

articulados com a reprodução do espaço urbano, inclusive articulando outras escalas 

espaciais (a exemplo do rodoanel trecho sul) não necessariamente leva em consideração 

a vida cotidiana, plano espacial da reprodução da vida. Esses objetos ou equipamentos 

que se impõem aos lugares periféricos não estão conectados aos usos das pessoas que 

moram ao redor, de maneira que essas possam usufruir ou trazendo benefícios em suas 

vidas cotidianas, como chegar mais rápido no trabalho, sem precisar acordar três horas 

antes.   

O espaço- tempo vai conformando-se como um dos fatores singulares de nosso 

tempo, aprofundando os novos conteúdos da cidade contemporânea. Portanto, presencia-

se cada vez mais que esses objetos na periferia acabam apartando a população, 

promovendo uma sobre camada de segregação e estigma. Tal situação se torna mais 

evidente quando existe a justificativa de usos seletivos para determinado equipamento ou 

infraestrutura. Em síntese, os instrumentos do planejamento urbano são em sua totalidade 

contraditórios, pois, ao mesmo tempo que podem atuar na facilitação de acesso aos 

equipamentos urbanos, também atuam na reprodução da segregação. Em vista disso, 

                                                 
trabalhadores, e empresários milionários autônomos que acordam de madrugada par pegar pesado no 

batente. 
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iremos traçar nossa investigação a respeito desses instrumentos, que, como 

contextualizamos emergiram do bojo dos movimentos sociais. 

Por assim dizer, pretendemos compreender por meio do Plano Diretor, quais são 

os fundamentos que o planejamento urbano carrega neste momento histórico e em qual 

contexto o planejamento estratégico desponta no espaço urbano. Não se trata de descartar 

os preceitos desses instrumentos atuarem em processos que visam amenizar as acentuadas 

desigualdades no espaço urbano por meio da tal “disputa (ou acordos) política”. Porém, 

estamos a presenciar em São Paulo uma avalanche da política de privatização e, por 

conseguinte, da privação completa do espaço urbano.  

A pretensão é também localizar como os espaços que ainda contém remanescentes 

de vegetação mudam de orientação ao longo desses planos. Como já dissemos 

anteriormente no capítulo três, os mananciais enquanto uma política estadual que 

abrangia uma grande área foi incluído nos primeiros planos urbanos adotando-lhe 

restrições múltiplas, pois lhe era reservado a função de recursos naturais para a geração 

de energia, posteriormente o abastecimento hídrico da cidade.  

Com os Planos Diretores dos anos seguintes de 2004 e 2014 houvera mudanças 

para salvaguardar a vegetação existente nos extremos do município, novas 

funcionalidades foram atribuídas, articuladas à discursos cujos conteúdos perpassam a 

mundialidade, ampliando as possibilidades que a preservação da natureza oferece. 

Aproveitamento econômico, empreendedorismo, geração de renda, desenvolvimento 

sustentável, turismo social, entre outros termos que estão a tomar conta dos vocabulários 

dos planos, projetos e agendas políticas.  

Dizendo de outro modo, esses termos não faziam parte do escopo dos 

instrumentos de planejamento urbano, tão pouco eram referenciados em projetos urbanos; 

a natureza, transformada em questão ambiental aglutinou tais termos e as transformou em 

desdobramento das políticas ambientais.  

Em síntese, a discussão ambiental foi sendo inserida nos debates políticos e 

desdobrando-se como política ambiental urbana; de tal forma, devemos compreender 

essas transformações como parte de um discurso, de uma “agenda” mundial, que irá se 

adequar as políticas propostas para os lugares. Tendo isso em vista, as políticas urbanas 

incorporaram o meio ambiente e a proteção da natureza como pontos importantes na 

perspectiva do planejamento urbano. Portanto, as propostas recentes para as áreas 

protegidas localizadas na periferia seguem os horizontes de uma ordem mundial. 
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São cada vez maiores as articulações entre os pequenos e micros empresários 

locais, produtores rurais locais, movimentos ambientalistas e parte de alguns moradores 

que buscam a interferência do Estado para que este induza políticas ambientais urbanas. 

A finalidade é moldar este espaço e formatá-lo de modo que seja possível este fragmento 

da metrópole possibilitar condições de ser procurado como uma “instância turística” 

dentro de São Paulo. Euclydes entende que 

Na atual fase ecológica do capitalismo, muitos governos têm buscado 

construir imagens vinculadas a temas ambientais, aliando 

modernização ecológica e empreendedorismo urbano. Na associação 

com o capital, esse processo pode repercutir no planejamento 

estratégico de determinadas regiões da cidade, cuja 

incorporação/construção se reverta lucrativa para o capital. (2014, p.44) 

Faz necessário localizarmos as novas perspectivas ambientais (ligada ao 

desenvolvimento sustentável) dentro dos Planos Diretores para que possamos 

compreender as atuais dinâmicas do extremo da zona sul, Parelheiros e Marsilac. Assim, 

comecemos pelo Plano Diretor de 2004. A partir dessa normatização São Paulo deixa de 

ser dividida em urbana e rural, e é estabelecido duas grandes áreas: as Macrozonas de 

Proteção Ambiental e as Macrozonas de Estruturação e qualificação urbana.  

Como podemos ver nos quadros seguintes as Macrozonas de Proteção Ambiental 

se aproximam dos modelos das propostas dos Sistema Nacional de Conservação, 

evidenciando que a proteção da natureza deixa a restrição extrema como núcleo central e 

a transforma em extensão do urbano. Isso acontece à medida que a natureza foi 

estabelecendo-se como um dos segmentos do turismo, que foi se consolidando como setor 

econômico bastante promissor na atualidade. Mas, como bem colocamos no subtítulo 4.1, 

o culto à natureza e a raridade como desdobramento de sua produção foi incorporada a 

outras dimensões do urbano. 

As questões concernentes à proteção da natureza são inseridas como política 

urbana.  Em outras palavras, existe um deslocamento de funcionalidade a respeito da 

proteção da natureza que em determinado momento na sociedade industrial era entendida 

como recurso, e na sociedade urbana é associada à produção do espaço, ressaltando o 

urbano enquanto um setor importante da economia brasileira e mundial72.  

 

                                                 
72 Ainda que seja difícil precisar os números e as receitas que o turismo produz direta e 

indiretamente devido a capilaridade que aglutina de outros setores, a atividade é considerada um 

setor, ligada aos serviços, assunto que debateremos mais adiante.  
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Divisão territorial do Plano Diretor de 2004 

 

 

Estruturação Territorial do Plano Diretor de 2014 

MACROZONAS MACROÁREAS 

Proteção e Recuperação Ambiental 

 
(Território ambientalmente frágil devido às suas 

características geológicas e geotécnicas, à presença de 

mananciais de abastecimento hídrico e à significativa 

biodiversidade, demandando cuidados especiais para sua 

conservação.) 

Redução da Vulnerabilidade e Recuperação 

Ambiental 

Controle Qualificação Urbana e Ambiental 

Macroárea de Contenção Urbana e Uso 

Sustentável 

Macroárea de Preservação de Ecossistemas 

Naturais 

Macrozona de Estruturação e Qualificação 

Urbana 

 
(Situada integralmente na Zona Urbana, apresenta grande 

diversidade de padrões de uso e ocupação do solo, 

desigualdade sociespacial, padrões diferenciados de 

urbanização[...]) 

Estruturação Metropolitana 

Urbanização Consolidada 

Qualificação da Urbanização 

Redução da Vulnerabilidade Urbana 

 

MACROZONAS MACROÁREAS 

Proteção ambiental 

(destinada à preservação e conservação 

ambiental) 

Proteção integral 

Proteção sustentável 

Conservação e recuperação 

Estruturação e qualificação urbana 

(destinada a concentrar o adensamento 

urbano, povoando as regiões dotadas de 

infra-estrutura e emprego e estruturando 

as regiões precárias) 

Reestruturação e requalificação urbana 

Urbanização consolidada 

Urbanização em consolidação 

Urbanização e qualificação 

Fonte: Plano Diretor Estratégico, Cartilha de formação de 2003, 2°Edição 



 
 

Quadro resumo das Macroáreas de Proteção Ambiental de 2004 e 2014 do Plano Diretor Estratégico de São Paulo 
 

MACROZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PDE 2004 
MACROZONA DE RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO 

AMBIENTAL PDE DE 2014 

MACROÁREAS 

Distritos incluídos total 

ou parcialmente em cada 

macroárea 

Objetivos que o Plano Diretor quer 

alcançar nessas áreas 

MACROÁREAS 

  

Objetivos 

Redução da 

vulnerabilidade 

urbana e 

recuperação 

ambiental 

Proteção da Biodiversidade, 

compatibilização de usos, contenção da 

expansão urbana, regularização e garantias 

de moradia digna, etc. 

Proteção Integral 

 

Preservar a natureza. Para tanto serão 

permitidos apenas os usos voltados à 

pesquisa, ao ecoturismo e a educação 

ambiental. 

Controle e 

Qualificação 

Urbana e 

Ambiental 

Incentivos a usos não residenciais, 

urbanização e regularização, incentivo à 

agricultura e atividades minerárias, 

contenção demográfica etc. 

Uso Sustentável  

 

Compatibilizar a conservação da natureza 

com o uso sustentável de parcela dos 

recursos naturais existentes. São 

permitidos usos econômicos como a 

agricultura, o turismo e lazer e mesmo 

parcelamento destinados a chácaras, desde 

que compatíveis com a proteção ambiental. 

Contenção 

Urbana e Uso 

Sustentável 

Contenção demográfica, proteção das 

paisagem rural, conservação e recuperação 

dos fragmentos florestais, desenvolvimento 

rural com sustentabilidade ambiental etc. 

Preservação dos 

Ecossistemas 

Naturais 

Manutenção das condições naturais dos 

elementos, criação de novas unidades de 

conservação, atividades ligadas ao turismo, 

pesquisa e educação ambiental etc. 

Conservação e 

Recuperação 

 

 

O objetivo principal é qualificar os assentamentos existentes, de forma a minimizar os impactos ambientais 

decorrentes da ocupação indevida do território e também não permitir mais ocupações.  

Fonte: Plano Diretor Estratégico, Cartilha de formação de 2003 

Plano Diretor de Município de São Paulo de 2014 



 
 

 Analisando o quadro da página anterior, as Macroáreas trazem terminologias 

atribuindo maior flexibilidade quanto aos usos dos espaços protegidos. Trazer a ideia de 

desenvolvimento sustentável possibilitou a compatibilidade de usos e ocupação do solo. 

Fato novo, pois apenas a legislação de 1975 regulava os mananciais conferindo-lhe 

irregularidade para quaisquer usos – neste caso vinculado ao turismo- devido a extrema 

restrição das Leis de 1975/1976. Ao passo que o tempo foi passando e os usos foram 

sendo ampliados, e regulamentados73, compatíveis com a preservação da natureza. 

 O Plano Diretor Estratégico de 2014 sancionado pela Lei n° 16.050 do dia 31 de 

julho do mesmo ano, manteve estruturada a ordenação territorial em Macrozonas e 

Macroáreas.  De um plano para o outro foi acrescentado mais uma Macroárea na 

Macrozona de proteção ambiental. O meio ambiente neste plano transita entre todas as 

divisões de zonas e áreas, não ficando demarcado apenas as áreas de proteção ambiental, 

ou seja, a agenda ambiental foi incorporada com peso, pelo menos no que tange as 

projeções futuras.  

 Outra mudança que o Plano de 2014 traz é o retorno da zona rural no Município 

de São Paulo, os urbanistas apostam em um aspecto multifuncional da zona, 

possibilitando assim a implementação de atividades que estejam associadas a preservação 

ambiental, a contenção da expansão urbana, incentivo a usos sustentáveis, à agricultura 

orgânica e a preservação dos ecossistemas naturais.  

 O PDE de 2014 trata o urbano e o ambiental como setores integrantes da política 

de desenvolvimento urbano e devem estar relacionadas as questões de ordenamento 

territorial, assim definido no “Título III -Da Política e dos Sistemas Urbanos e 

Ambientais”. 

O Título III do PRE é dividido em 8 (oito) capítulos74, dentre esses, os capítulos 

I, II, IV e VI tratam das políticas ambientais no Município. Especialmente no capítulo I 

“Da política de desenvolvimento econômico e sustentável”, define-se os objetivos de uma 

economia que seja sustentável, ao que parece a sustentabilidade nessa passagem está 

ligada a atividades que promovam os lugares de acordo com sua “vocação” ou 

                                                 
73  Podemos citar, as legislações que inferem sobre as APAs ligada ao Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (esfera federal), o Plano de Manejo da APA Capivari Monos (esfera municipal), os Planos 

Diretores,( esfera municipal)  as Legislações Específicas da Guarapiranga e Billings ( esfera Estadual).  
74 Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, texto da lei ilustrado, 2014. Título III- Da Política 

e dos Sistemas Urbanos e Ambientais: Capítulo I- Da Política de Desenvolvimento Econômico Sustentável; 

Capitulo II- Da Política Ambiental; Capítulo III-Do Sistema de Infraestrutura; Capítulo IV-  Da Política  e 

do Sistema de Saneamento Ambiental; Capítulo V- Da política e do Sistema de Mobilidade; Capítulo VI- 

Do Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres; Capítulo VII- Da Política de Habitação 

Social; Capítulo VIII- Do Desenvolvimento Social e do Sistema de Equipamentos Urbanos e Sociais, p.99. 
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“potencialidade”. Nesse caso, a possibilidade de se “autosustentar”, geração própria de 

recursos com ações empreendedoras, o PRE objetiva criar mecanismos para que 

determinado setor consiga estar em condições de ofertar serviços, promover atividades 

locais com a finalidade de gerar renda e emprego. Segue alguns objetivos da Política de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável, 

 

I- Induzir uma distribuição mais equitativa do emprego, 

desconcentrando as atividades econômicas; 

V- Potencializar a capacidade criativa, o conhecimento científico e 

tecnológico e a inovação existente no Município para gerar atividades 

econômicas de alto valor agregado e ambientalmente sustentáveis,  

VI- Promover o desenvolvimento sustentável da zona rural com apoio 

à agricultura familiar, em especial a orgânica, e ao turismo sustentável, 

em especial de base comunitária; 

VII- Promover a infraestrutura necessária ao desenvolvimento 

sustentável, incluindo obras, empreendimentos e serviços de utilidade 

pública, na zona urbana e rural; 

VIII- reforçar a posição da cidade como polo de eventos, ampliando a 

infraestrutura e os espaços destinados a exposições e congressos 

IX- Criar condições para o desenvolvimento do turismo apropriado as 

características do Município, gerando sinergias entre eventos, negócios, 

cultura, gastronomia, compras e agroecoturismo para aumentar a 

permanência do visitante no Município. (PREFEITURA DE SÃO 

PAULO, 2014, p.100-101) 

 

A Lei prevê algumas estratégias para alcançar esses objetivos que estejam de 

acordo com o ordenamento territorial. Foram 6 (seis) estratégias definidas, baseadas em 

polos e parques de desenvolvimento econômico. Segundo o PRE os polos teriam a função 

de criar sinergias que compatibilizem geração de emprego, renda, autonomia, 

desenvolvimento para o lugar, principalmente para os lugares com população elevada e 

pouca oferta de emprego. Dentre essas seis estratégias, três delas são implantações de 

polos de desenvolvimento, com alguns discursos e objetivos semelhantes previstos para 

cada polo, como plano específico para cada um, incentivos fiscais, geração de renda, 

assistência e orientação técnica para produtores locais, fomento ao empreendedorismo 

entre outros. 

A partir da instituição da Seção V referente ao “Polo de Desenvolvimento 

Econômico Rural e Sustentável”, o artigo 190 pressupõe doze ações para alcançar a 

implementação do Polo, dentre essas a prevista criação do Polo de Turismo de 

Parelheiros. Concomitante ao longo processo de elaboração do PRE de 2014, estava 

sendo discutida as diretrizes e o projeto de lei para a posterior criação deste Polo de 

Turismo, nos termos legislativos em 2014 a Lei n° 15.953 criou o Polo de Ecoturismo da 



122 
 

Cidade de São Paulo, formado pela Prefeitura Regional de Parelheiros: Parelheiros e 

Marsilac, junto com a Prefeitura Regional Capela do Socorro, abrangendo a Ilha do 

Bororé.  

Analisando o que expomos, é possível localizar que os projetos para o extremo da 

zona sul estão estruturados em conter a expansão demográfica, e ao mesmo tempo, reunir 

estratégias e políticas públicas que fomentem o turismo e as atividades ligadas a 

agricultura orgânica. As reuniões na Prefeitura Regional também indicaram o quão 

positivo são as novas normativas territoriais, trazendo a possibilidade em compatibilizar 

atividades turísticas e preservação ambiental, e a reboque barrar o parcelamento e os 

novos loteamentos de terras em áreas protegidas.  

Desde o Plano Diretor Estratégico de 2004 já estava como horizonte trazer 

atividades turísticas para os Distritos, estabelecendo o meio ambiente como carro chefe 

no planejamento urbano, ou seja, conferindo-lhe uma função (lazer) pelas relações de 

troca. Em 2014 o PRE coroa esse processo trazendo os polos de desenvolvimento, em 

especial o de ecoturismo de São Paulo pertencente as áreas de proteção ambiental e a zona 

rural. Nesse sentido, o que parece estar posto é a construção de mecanismos que 

possibilitem abrir caminhos para a valorização dos espaços preservados, dentro dos 

circuitos dos setores de serviços, no caso o “turismo sustentável”.  

Nos Distritos de Parelheiros e Marsilac, as dinâmicas espaciais são promovidas 

por duas forças. Uma pelo ordenamento urbanístico local que é lastreado pela preservação 

ambiental junto as políticas territoriais para o turismo. E a outra por meio do adensamento 

dos assentamentos já existentes e via expansão da metrópole, que em seu processo de 

reprodução alija a população de ter acesso aos espaços urbanos estruturados, 

direcionando-as para as áreas de preservação.  Nesse bojo entra o discurso ambiental 

como substância que visa orientar a “nova vocação” para a região, e, ao mesmo tempo, 

chamando atenção para a “alarmante” situação do desmatamento promovida pela 

população pobre e periférica.  

Entende-se que a discussão referente a produção da lógica da propriedade privada 

indutora da reprodução do espaço urbano não é tocada, a saída ofertada é promover a 

natureza como produto na dinâmica de reprodução espacial. Para isso, as mudanças nas 

normas de uso e ocupação do solo vão amparar as novas diretrizes mundiais acerca da 

questão ambiental, por isso mesmo a execução de políticas territoriais específicas para as 

áreas protegidas. Assim, é de se presumir que as sucessivas acomodações de ordenamento 
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do solo e nas legislações ambientais são formas de representação de interesses (em maior 

ou menor grau) de uma futura orientação política urbanística.  

Os novos rumos do planejando impõe fomentar políticas que visem a articulação 

de atividades empreendedoras, incorporando-as ao cotidiano da metrópole, são esses os 

novos conteúdos do planejamento nas periferias pobres e periféricas do Município de São 

Paulo, associada às políticas ambientais. Abaixo a fala da ex-prefeita de São Paulo, Marta 

Suplicy (que esteve à frente na gestão municipal de 2001 a 2004), marcava a assinatura 

da criação da APA Capivari Monos em 2001: 

A lei não visa somente a proteger os ecossistemas da Mata Atlântica, 

mas trazer o desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de 

vida da população e que não adianta deixar estas pessoas largadas aqui. 

É preciso promover uma exploração criativa. A principal forma de 

incrementar a economia local, preservando o meio ambiente, será 

através do turismo, incentivando a abertura de pousadas e investindo na 

recuperação de potenciais recursos turísticos. Turista não vem onde está 

feio75. 

Como já exposto a consagração das Unidades de Conservação, as APAs, trouxe 

uma flexibilidade maior decorrente da possibilidade de uso do espaço, diferentemente da 

rigidez que a Lei dos Mananciais estruturava. O discurso proferido pela ex-prefeita joga 

luz nos projetos que estariam por vir no extremo Sul.  

Esse processo foi acontecendo paulatinamente, com a criação de associações, 

conselhos, cursos e orientações técnicas para a população local, mapeamento dos 

atributos do espaço, quer dizer das cachoeiras, parques, trilhas, rios, e monitoramento da 

fauna. Isso não quer dizer que antes de transformá-los em roteiro turísticos as pessoas 

moradoras da região não acessavam esses lugares. Ao contrário, iam e frequentavam 

como campistas, aventureiras, usavam o espaço sem a intermediação da troca. 

Contudo, acompanhando esse processo, foi possível perceber que houve um salto 

no contexto dos grandes eventos esportivos que iriam ocorrer no país, especialmente a 

Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. Ocorreu que muitas cidades sede da Copa correram 

para ajeitar seus empreendimentos e negócios pois haveria uma injeção de dinheiro 

público e privado circulando, turistas chegando e, por sua vez, o Estado corria com as 

obras e projetos no espaço urbano, pois as cidades que receberiam os jogos seriam a 

“vitrine” do país, o mundo inteiro estaria voltado para o Brasil. 

                                                 
75 Matéria do Jornal o Estadão, do dia 10/06/2001, caderno Cidade, p.3. 
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Assim, treze anos depois do discurso da ex-prefeita durante o evento da criação 

da APA Capivari Monos, o Polo de Ecoturismo de São Paulo é implantando. Analisando 

o Projeto de Lei proposto pelo vereador Alfredo Alves Cavalcante, conhecido como 

Alfredinho, o documento foi enviado à Câmara dos Vereadores em 2013, com 51 páginas. 

Os relatores do projeto apresentaram uma espécie de dossiê com todos os processos 

organizativos ao longo do tempo, juntamente com dados bastante pormenorizados 

referente as potencialidades do lugar. Além disso, o projeto de lei expõe alguns dados do 

trabalho realizado pela Empresa de Consultoria a Ruschmann Consulting especializada 

em produzir inventários, planos de manejo, diagnósticos entre outros documentos de 

pesquisa que estejam relacionados a capacidade de um espaço receber o turismo como 

atividade econômica.  

Em 2009 a Ruschmann Consulting, fez este trabalho em Parelheiros, Marsilac e 

Ilha do Bororé (Distrito do Grajaú, administrado pela Prefeitura Regional Capela do 

Socorro) encomendado pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. O objetivo do 

trabalho consistia em estudar a viabilidade desses extremos da metrópole estarem 

inseridos na rota turística de São Paulo, principalmente relacionado a demandas e ao perfil 

da população que visita os atrativos turísticos. Conjuntamente a pesquisa de demanda, o 

estudo realizou levantamento de quais lugares estariam aptos para serem aproveitados na 

formação desse que viria a se constituir como o Polo de Ecoturismo. Desse modo, foi-se 

costurando e mapeando os futuros atrativos da região com o intuito desses se adequarem 

as normas que estariam por vir. 

Na primeira parte da justificativa do Projeto de Lei, estava registrado os anseios 

em aprovar o Polo de Ecoturismo de São Paulo Parelheiros/Marsilac/llha do Bororé e 

realizar as devidas conformações no espaço, pois era preciso “projetá-los” na conjuntura 

da Copa de 2014.  Reiterando, em 2001 é sancionada a Lei de criação da APA Capivari 

Monos, em 2010 é realizado um estudo por uma empresa de consultoria sobre a 

viabilidade da atividade, em 5 de dezembro de 2013 o Projeto de Lei é realizado, por fim, 

em janeiro de 2014 o Polo é aprovado pela Lei Municipal 15.95376, sancionada pelo ex-

Prefeito do Município de São Paulo Fernando Haddad (2013-2017). 

                                                 
76 A Lei encontra-se no endereço: 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=08012014

L%20159530000. O Artigo 6° institui os seguintes bairros como turísticos: Vargem Grande, Colônia, 

Barragem, Ilha do Bororé, Bairro de Parelheiros, Embura, Bairro de Engenheiro Marsilac, Vila Evangelista 

de Souza, Gramado, Jardim dos Eucaliptos, Embura do Alto, Bairro do Mambu, Jaceguava, Nova América, 

Chácara Santo Amaro.  



125 
 

Deste modo, sucessivos dispositivos e equipamentos foram sendo construídos e 

incorporados ao Polo, fato esse representado pela reelaboração do conselho de turismo, 

agora chamado de CONGETUR77 (Conselho Gestor do Polo de Ecoturismo de São 

Paulo). Temos que a institucionalização do turismo como uma atividade econômica 

passará a orientar o espaço, o espaço rumo a especialização de um setor, dessa forma, 

passa paulatinamente a integrar-se a determinadas normas e protocolos exigidos pela 

atividade, protocolos esses que ultrapassam a escala municipal, principalmente quando 

se trata de áreas de proteção ambiental. O artigo 3° da Lei 15.953 diz, 

O Poder Executivo envidará esforços para que o Polo possa receber 

incentivo e benefícios fiscais destinados a estimular o desenvolvimento 

econômico e social das áreas atingidas, na forma prevista nesta lei, 

visando em especial às microempresas de hotelaria, pousada, 

artesanato, comércio, operadoras de turismo, agências receptivas, 

empresas de eventos, associações de guias e monitores, cooperativas, 

comércio e serviços voltados ao turismo em geral, instaladas ou que 

venham a se instalar nas localidades abrangidas por esta lei. (Lei 

Municipal, Polo de Ecoturismo de São Paulo, de 2014) 

Segue que, com a implantação do Polo exige-se a criação de um plano turístico, 

baseado em pesquisas de campo, levantamento de dados, inventários a respeito das 

condições dos equipamentos para que possam comporem o Polo, e a consequente 

adequação daqueles para integrar-se a este. Por conseguinte, em parceria com a SP 

Turismo, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS)78 junto a 

CONGETUR elaboraram o Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Polo 

de Ecoturismo de São Paulo. 

                                                 
77  A Portaria 17/14 - SP/PA/SMSP expedida pelo ex-Prefeito Regional de Parelheiros Nilton Aparecido de 

Oliveira alterou a nomeação da CONRETUR-PA como bem sua reestruturação aumentando o número de 

Conselheiros representantes de órgãos de importância no território do Polo de Ecoturismo 

Parelheiros/Marsilac/Ilha do Bororé. Assim foi determinado que: Conselho Regional de Eventos e Turismo 

de Parelheiros – CONRETUR-PA, passe a ser denominado Conselho Gestor do Polo de Ecoturismo de São 

Paulo - CONGETUR, respeitando-se as eleições realizadas para o biênio 2013/2015. Lei disponível 

em:http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadlem/secretarias/negocios_juridicos/cadlem/integra.asp?alt=07082

014P%20000172014SMSP%20%20SP/PA. 
78  A empresa IABS é especializada em formular planos para determinado lugar que tenha potencial para 

desenvolver o ecoturismo, entre outras ações, que segundo a empresa esteja ligada as questões da 

sustentabilidade, portanto, os trabalhos levam a bandeira da sustentabilidade como tema central, ou seja, 

meio ambiente e geração de renda, nas palavras da empresa: “Núcleo de Inserção Socioprodutiva e 

Negócios Socioambientais”. As informações a seguir foram retiradas da página na internet da empresa: 

“Criado em 2003, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade (IABS) é uma Organização 

da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Seu objetivo permanente é contribuir para o bem-estar 

social, o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades em níveis local, regional, nacional e 

internacional. Para suas ações, considera a integridade e qualidade socioambiental, o desenvolvimento e o 

fortalecimento institucional, a defesa do patrimônio natural e cultural, a melhoria da qualidade de vida e a 

garantia do acesso a tais benefícios às gerações presentes e futuras.” Acessado em http://iabs.org.br/oiabs/ 

dia 07/09/2017 as 20:00. 
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Dentro dessa empreitada, prosseguiram com a construção do Plano por meio de 

cinco produtos (denominação esta concedida no site do Polo):  plano de trabalho, 

inventário turístico do Polo de Ecoturismo de São Paulo, análise da demanda turística real 

e potencial, diagnóstico da oferta turística e propostas, elaboração, formatação e 

apresentação do plano de desenvolvimento do turismo sustentável do Polo de Ecoturismo 

de São Paulo.  

Esses produtos finais contém informações pormenorizadas de todas as empresas 

e agentes de turismo da região, os pesqueiros, as chácaras, sítios, as propriedades que 

possuem cachoeiras, algumas hospedagens, acampamento escolar, borboletário, templos 

religiosos, inclusive as aldeias indígenas presentes na região. Conta também os 

empreendimentos que estão sendo construídos, como hostels e pousadas. E o mais 

surpreendente, a catalogação de cachoeiras ainda desconhecidas pelo público, constando 

no documento como recurso.  

Paralelamente ao plano turístico, entre os anos de 2014, 2015 e 2016 houve 

inúmeras ações e eventos que marcaram a consolidação do Polo de Ecoturismo de São 

Paulo. Foram distribuídas placas de sinalização para indicar a localização dos atrativos 

turísticos, houve a reformulação do PAT (Posto de Apoio ao Turista), adquiriu-se um 

ônibus turístico para o Polo, intitulado de “Jardineira”. Dessa forma, as agências de 

turismo local realizam as rotas turísticas planejadas pelos órgãos que estão empenhados 

na formalização e formatação da atividade nos espaços que integram o Polo. Neste 

contexto, também em 2016, houvera a inclusão do evento “Festival de Inverno do Polo 

de Ecoturismo Parelheiros/ Marsilac/ Ilha do Bororé” no calendário de eventos da Cidade 

de São Paulo, alterando, portanto, o artigo 7° da Lei 14.485 de 01 de julho de 200779. 

Assim, está sendo formada uma sinergia de esforços para que haja, 

simultaneamente, marketing, publicidade, tanto nas mídias locais como nos grandes 

veículos de informações. E ao mesmo tempo, ir costurando uma rede de empreendedores, 

que sejam capazes de receber e acomodar os turistas. Destarte, é bem entendido que o 

Estado é o grande agente promotor e fomentador das atividades empreendedoras nos 

espaços componentes do Polo.  

 

                                                 
79 http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16579-de-21-de-novembro-de-2016/ 
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Foto 1.4 Posto de Atendimento ao Turista, localizado na Av. Teotônio Vilela em frente ao 

Terminal de ônibus Varginha. Crédito: Léia Chrif de Almeida em 17/06/2017. 

Foto 1.5 Placa de Inauguração do PAT e abaixo a placa do 

Polo de Ecoturismo de São Paulo de 2014.Créditos: Léia 

Chrif de Almeida em 17/06/2017 
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 Até o momento estamos a apresentar ao leitor como está se estruturando a 

atividade turística nos espaços que estamos pesquisando. Principalmente, por serem 

projetos e planos relativamente recentes e que envolve uma série de ambiguidades 

envoltas por cortina de fumaça. Sendo assim, nossas análises partilharão algumas 

considerações que vão no sentido de desvelarmos os conteúdos implícitos nesses projetos 

que, insistimos, são interfaces das políticas ambientais iniciada em 2001 nos distritos 

Parelheiros e Marsilac. Dito isto, é preciso localizarmos como a ideia do 

empreendedorismo que era essencialmente vinculada ao plano pessoal e individual, de 

pessoa física, torna-se uma política urbana adentrando o Estado em forma de 

Planejamento Urbano. 

  

Foto 1.6 Placa de sinalização em frente ao PAT. Crédito: Léia Chrif de 

Almeida   em 17/06/2017 

Foto 1.7   Ônibus Turístico chamado de “Jardineira”, fica estacionado 

no PAT. Crédito da foto: Léia Chrif de Almeida, 01/06/2017 
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4.3 O empreendedorismo urbano e o planejamento estratégico. 

 

As formações das áreas protegidas na metrópole de São Paulo são extensão do 

urbano, por esse motivo compreender a produção destes espaços demanda 

contextualizações de distintos momentos históricos. Analisando temporalmente como as 

áreas de proteção ambiental foi mudando, é possível inferir que o que muda é a relação 

destas áreas no processo de reprodução do capital no espaço urbano. De Balneário tornou-

se mananciais, a partir disto estruturou as APAs com o objetivo de conciliar e adequar 

também aos projetos ligados ao Polo de Ecoturismo . Todas as questões que permeiam o 

“meio ambiente” dentro do urbanismo, trataremos como políticas ambientais. Por 

conseguinte, a natureza não pode mais ser entendida como uma forma a-espacial e ou a-

intencional, mais uma vez citando Lefebvre (2008, p.67): 

Desde agora, assim como o espaço, a natureza encontra-se politizada, 

porque está inserida em estratégias conscientes ou inconscientes. O 

ordenamento de parques nacionais etc. já é uma estratégia, embora uma 

pequena estratégia, talvez uma tática. Mas seria preciso ver muito mais 

longe.  

Baseada nos ideais de conservação, reservas, resguardar e proteger, os atributos 

naturais entraram para as agendas das políticas públicas. Agora não apenas para 

garantirem a eficiência em exploração, mas também como e onde rentabilizar a 

“preservação”. Nesse sentido, o planejamento sob os moldes capitalistas possibilitou os 

caminhos possíveis para conciliar exploração e conservação, e ambos dinamizados pela 

perspectiva do lucro. Nesse caso, conferindo-lhe outras funções para espaços 

sumariamente tipificados como perigosos, desprezíveis, depósitos de mão de obra barata, 

na atual conjuntura, passa a obter novos significados. 

As implantações das normas urbanísticas estão inseridas em contextos políticos 

de uma determinada época, sobretudo a maneira e as bases pela qual o Estado orientava 

as políticas de planejamento. A nós o resgate das três últimas décadas do século XX é 

absolutamente central, pois é imposto em escala mundial novos rearranjos econômicos e 

políticos para a economias de mercado. Nesse caso, o planejamento como política pública 

de Estado para propiciar um projeto mínimo de nação foi completamente esgotado a partir 

dos anos noventa do século passado.  
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 Pontuando as devidas ressalvas a esse respeito, é importante dizer ainda que com 

todas as contradições e postulados para amparar os capitais dos países desenvolvidos 

houve alguma tentativa de criar uma base técnica com amplas infraestruturas para as 

indústrias de médio a grande porte que vieram se instalar no Brasil, processo esse que se 

inicia com Getúlio Vargas. Articulou-se pelo território a produção, circulação, 

mobilização da mão de obra, a base energética e algumas condições, mesmo que fosse 

mínima, para a reprodução da força de trabalho. 

O planejamento, que se configurou da segunda metade até os anos oitenta do 

século XX no Brasil era lastreado pelo capital industrial e coordenado espacialmente pelo 

Estado. A produção e a coordenação espacial das grandes infraestruturas eram a garantia 

da realização da mais valia, que se efetivou como planejamento regional.  Foram muitas 

as teorias que buscavam os caminhos ideais para se obter um equilíbrio no território por 

meio das dispersões das atividades industriais, numa suposta idealização de pulverização 

do progresso e do desenvolvimento: 

Como afirmábamos entonces los investigadores críticos, las políticas 

urbanas y la planeacíon urbana indicativa, respondían a dos 

determinaciones fundamentales: sometidas a los limites estructurales y 

coyunturales de su acción, debían garantizar las condiciones materiales 

generales, territoriales y políticas para que la acumulación de capital se 

mantuviera; y tenían que aportar las condiciones mínimas para que se 

reprodujera la fuerza laboral necessária a esa acumulación, incluyendo 

la subsistência mínima del ejercito de desempleados. (COBOS,2009, 

p.295) 

O projeto neoliberal dos anos noventa – a pleno vapor no Brasil ainda hoje, 

trouxera outras perspectivas de planejamento urbano, agora não mais nucleado na 

indústria e no urbano como apêndice da industrialização. O planejamento centrava-se na 

acomodação dos objetos técnicos e em alguns raros casos na reprodução da força de 

trabalho, atuando como extensão do processo produtivo. Contudo, temos hoje que outros 

setores econômicos irão compor as novas diretrizes do planejamento urbano, e o 

neoliberalismo será a base dos planos e projetos para o espaço urbano. 

No Brasil, principalmente após a construção da constituinte, tivemos um contexto 

um tanto específico, pois ao mesmo tempo que o regime militar estava sendo esgotado, 

passávamos por uma crise inflacionária devido à crise dos anos setenta e nesse mesmo 

contexto, vivia-se grande movimentação política para a nova constituinte. Foram muitos 

os movimentos que já se organizavam pela sobrevivência no espaço urbano, desde a luta 

por transporte, por creche, fazendo mutirões para a construção de escolas, contra os 
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sucessivos aumentos dos preços da comida. As periferias foram assim se formando, 

lugares originalmente de resistência. 

Em síntese, o plano diretor de 2004, pós Estatuto da Cidade, foi idealizado para 

diminuir ou amenizar as desigualdades do espaço urbano, além disso, os PREs teriam 

como fundamento atuar nas especificidades de cada prefeitura regional. De maneira a 

compilar as carências, as demandas da população, traçando estratégias para tornarem a 

vida das pessoas que residem nos Distritos menos dura e menos vulneráveis em direção 

à algumas determinantes presentes em espaços de múltiplas escassezes. Todavia, o que 

estamos a presenciar nos Planos Regionais é a alavancada das “vocações” que cada 

Distrito possuiu, de maneira a tornarem-se utilitários no conjunto da metrópole.  

A esse respeito, Parelheiros e Marsilac enquanto espaços protegidos pela 

legislação ambiental estão a fazer parte, ainda que seja um processo recente, da inclusão 

e consolidação das atividades ligadas ao lazer, especificamente vinculado ao ecoturismo 

ou turismo sustentável. A preservação da natureza encontrou maneiras para ser rentável 

e a esse fenômeno dá-se o nome de sustentabilidade; segundo o discurso oficial há aqui a 

garantia da geração de renda, do empreendedorismo, da geração de emprego, benesses do 

turismo sustentável.  

Observamos, portanto, uma tendência mundial se reproduzindo no objeto 

estudado, os planos diretores estratégicos ligados ao empreendedorismo urbano, 

permitem a mercantilização da natureza. Assim, os espaços sob a tutela ambiental são 

incorporados nas relações de troca, isso porque o turismo e a preservação ambiental 

fundiram-se. Essa fusão se naturaliza pela busca da funcionalidade, ou seja, de acordo 

com os preceitos neoliberais, é preciso atribuir uma função rentável, desonerar e enxugar 

o Estado. Construir equipamentos urbanos, ligados a saúde, ao transporte público, e a 

educação e indutores da produção cultural na periferia está na contramão do planejamento 

urbano de cunho neoliberal.  

Dito isto, se torna possível afirmar que a implantação do Polo de Ecoturismo entra 

nesta perspectiva do planejamento estratégico acoplado ao neoliberalismo.  Descrevendo 

todas as etapas que foram sendo articuladas, pelos agentes privados, públicos, pelas 

instituições vinculadas ao terceiro setor, associações e cooperativas, torna-se exequível 

auferir os sentidos desses novos projetos e quais os pilares que os estruturam no plano 

econômico e social. 

 Existe, portanto, um modelo de planejamento incorrendo pelos espaços urbanos 

metropolitanos, configurando-se como a tradução do planejamento empresarial, 
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reformulado para o planejamento estratégico. Essa é a tendência imposta e incorporada 

pelos governos locais enquanto políticas urbanas a serem adotadas e impulsionadas. Pois, 

como já foi contextualizado anteriormente, as ações políticas baseadas na indústria e no 

emprego vinculado a produção foram desmontadas.   

Assim, é imposto as cidades as mesmas estratégias tais qual uma empresa possui 

na elaboração de captação de recursos, de investimento de capital, de associação de parte 

dos empreendimentos em bolsa de valores, de competição e de flexibilidade. No tocante 

a tais discussões Vainer (2000) nos elucida localizando o planejamento estratégico, 

instrumento do urbanismo que se difundira a partir das empresas de consultoria de 

Barcelona desde a década de 1990.  Segundo Vainer (2000), Castells e Borja80, são os 

grandes representantes e difusores desta associação entre planejamento urbano e as 

premissas empresariais. 

Um dos pontos centrais desse tipo de planejamento é a cidade como mercadoria, 

pautada na competição intraurbana embalada pelo marketing, no sentido de convencer os 

investidores e empreendedores locais a aplicarem seus capitais ou recursos monetários 

lastreado nas amplas garantias de retorno financeiro. No entanto, a cidade não é vendida 

por inteira, a cidade é vendida por parcelas, por frações, ou seja, o que está configurando-

se como tendência é a especialização de frações da cidade. E isso vem combinado com o 

que cada lugar tem a oferecer de diferencial para determinado nicho de mercado. 

Ou seja, o planejamento acaba atuando como orientador de projetos que 

instrumentalizam o espaço. Desta forma, o urbanismo respalda a produção do espaço 

fragmentado. É importante dizer que o processo ainda em construção do Polo de 

Ecoturismo não angaria diretamente o grande capital ou grandes investimentos, no 

entanto, o que estamos acompanhando e analisando é a consolidação da apropriação da 

natureza, que aqui entendemos como produção espacial da natureza.  

A produção espacial da natureza se expressa sob a forma de empreendimentos 

urbanos respaldados pela política ambiental e categorizados no setor denominado de 

turismo ambiental, que também se encaixa como ecoturismo. Isso quer dizer que os 

extremos periféricos, ou a periferia da periferia está se incorporando aos circuitos das 

trocas, ou ao uso produtivo em um eminente processo de valorização desses espaços. 

                                                 
80  A Agência Habitat das Nações unidas, Banco Mundial e PNUD financiaram pesquisas e estudo a respeito 

da experiência e do “sucesso” de Barcelona nas “reformulações” urbanas, a partir disso foi desenvolvido 

um documento, encomendado pela Agência Habitat em que contivessem análises, propostas operacionais 

e instrumentais para serem aplicáveis as cidades mundiais; e esse documento foi realizado por Jordi Borja 

e Manuel Castells no final dos anos noventa do século XX, (Vainer, 2000) 
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O que se verifica, de um lado, é uma tendência geral de 

“desregulamentação da cidade”, com a flexibilização de leis de 

zoneamento, de potencial construtivo, no sentido de torna-la mais 

plástica e fluida para as possíveis inversões, empreendidas em 

fragmentos, abrindo fronteiras à valorização; de outro, premissa da 

participação do setor privado (as chamadas parcerias público-privadas) 

nas transformações. Assim, o que parece estar posto vem a ser o 

domínio quase absoluto do mercado, em busca de efetivar a cidade 

como valor de troca, a partir de usos produtivos, mas direcionando 

seletivamente os investimentos, uma vez que a lógica é que a produção 

do “novo” na cidade, ou a sua reprodução, constitua, antes de tudo, 

reprodução do capital. (ALVAREZ, 2013, p.119-120) 

Não por acaso que em diversos momentos da análise constitutiva do Polo de 

Ecoturismo, reconhecemos as semelhanças dos discursos que sustentam a consolidação 

desses projetos: o marketing dos atrativos do lugar, os incentivos fiscais, a geração de 

emprego e a chegada do desenvolvimento. Quer dizer, esses discursos agem enquanto 

estratégias junto a iniciativa privada e governos locais abrindo caminhos com a finalidade 

de mobilizar consensos. Em nosso caso específico, o discurso da proteção ambiental foi 

incorporado ao mercado, naturalizou-se manter a vegetação, e os espaços verdes pelo viés 

monetário.  

 

 

 

 

 

Figura 1.8 Ex-Prefeito assina o projeto de Lei para criar 

incentivos fiscais para o Polo. 

Disponívelhttp://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/infrae

strutura/noticias/?p=204935 

 

Figura 1.7 Folder da proposta de incentivo fiscal, 

adquirida no PAT em trabalho de campo. 
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As políticas públicas na Prefeitura Regional de Parelheiros articulada com as 

Secretarias Municipais do Verde e do Turismo, buscam propagar o potencial turístico na 

Prefeitura Regional. E para isso uma das estratégias é desenvolver a criação de eventos, 

festas, festivais e feiras para atraírem turistas e moradores locais e consequentemente 

projetar os atrativos turísticos do Polo. Notadamente que tais estratégias, fazem parte do 

rol de ações táticas para promoverem o lugar, originada no mundo coorporativo e 

acomodado na produção do espaço mercadoria, por meio das intervenções de marketing 

no espaço. 

Os eventos objetivam promover a paisagem junto a construção de um calendário 

turístico, dar visibilidade aos lugares (pois ainda é visto com bastante receio pela classe 

média, visto) e, ao mesmo tempo, impulsionar as visitas para os empreendimentos que 

compõe o Polo. Por muitos anos, por repetidas vezes Parelheiros, Marsilac e Grajaú 

tiveram suas imagens associadas a pobreza, criminalidade, represas poluídas, abandono 

e isolamento. E para fortalecer, ou melhor, refazer essa imagem e trazer pessoas dispostas 

a visitarem os atrativos do Polo, um grande plano de marketing foi elaborado para 

conquistar a confiança da classe média. E uma das estratégias aconselhadas pelas equipes 

que atuam na área do marketing turístico é a construção de um calendário anual de 

eventos, na perspectiva de divulgar o lugar e o que ele oferece de singular.  

É nessa perspectiva que passamos a compreender os inúmeros eventos que 

passaram a ocorrer na região administrativa da Prefeitura de Parelheiros e Marsilac. Tanto 

a empresa que assessorou a investigação do potencial turístico nas Apas, quanto a que 

atuou na construção do Plano de turismo do Polo, apontaram os eventos como parte 

importante nas estratégias para impulsionar o turismo dentro das Apas. A ideia de 

transformar as APAs em uma marca exige fortalecimento de identidade, formação de 

credibilidade e uma maneira eficiente de divulgação do lugar.  

Os eventos e festividades que compõe o Polo são: Carnaval de Parelheiros, o 

Aniversário de Parelheiros, Aniversário do bairro de Vargem Grande, o Festival de 

Inverno do Polo de Ecoturismo de São Paulo, festa do bairro Colônia a chamada Colônia 

Fest e a Festa das APAs Capivari Monos e Bororé Colônia.  A festa das APAs e o Festival 

são eventos contemporâneos ao Polo. Com programação que se estende de durante os 

meses de junho a julho o Festival de Inverno está na sua terceira edição. Segundo os dados 

divulgados pelo empresário local Roberto Carlos- junto a Rede Ecoturismo Solidário 
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SP81- o festival traz números bastante positivos, e a cada ano tem crescido mais o número 

de visitantes e os ganhos financeiros. Segundo os dados82 em 2015 foram 37 eventos 

durante o festival e em 2016 o número subiu para 54. Em 2015, foram 55 o número de 

empreendimentos diretamente envolvidos com o evento, e em 2016, 150. O balanço da 

renda gerada entre 2015 e 2016, consecutivamente são R$ 675.090,00 e R$ 892.086,00. 

 

 

. 

 

 

                                                 
81 A Rede Solidária de Ecoturismo de SP é constituída por empreendedores locais de Parelheiros, Marsilac 

e Ilha do Bororé. Segundo informações obtidas no site, o objetivo era juntar e reunir todos que trabalham e 

possuem negócios e comércios nas imediações do Polo, e que tinham interesse em ter seus 

empreendimentos associados ao projeto. Decorre que em 2015, 30 empreendedores junto a Secretaria de 

Desenvolvimento do Trabalho e Empreendedorismo desenharam 3 frentes de trabalho, formalização, 

hospitalidade e eventos, é partir desse contexto que o Festival começa a ser produzido. “Hoje, julho de 

2017, nós estamos com 120 empreendimentos na REDE ECOTURISMO SOLIDÁRIO SP, participando 

ativamente dessas atividades, e nossa perspectiva no final do projeto é de termos entre 100 a 150 

empreendimentos se movimentando dentro dessa metodologia da Economia Solidária.” Fragmento retirado 

da página de Rede, disponível em: http://www.ecoturismosolidariosp.com.br/quem-somos/. 
82 Esses dados foram solicitados pela pesquisadora a um dos membros da Rede Solidária de Ecoturismo, 

portanto, faz parte do relatório interno realizado a cada ano pelo grupo.  
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Figuras 1.9 Folders de divulgação dos eventos e comemorações no Polo de Ecoturismo. 
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Figura 1.10 Calendário de eventos do Polo de Ecoturismo de São Paulo, material que faz parte do 

roteiro turístico, p.54 e 55, disponível em: http://imprensa.spturis.com.br/wp-

content/uploads/downloads/2016/11/Polo_ING_Site.pdf 
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 Analisando os relatórios, percebemos que nessa empreitada de fortalecimento da 

imagem buscou-se, como dissemos acima, resgatar o potencial desses espaços hoje 

periféricos, mas que outrora foram desfrutados como espaços para o lazer de uma camada 

abastada da sociedade paulistana. Santo Amaro era o limite sul da cidade, a paisagem 

pitoresca da época atraia visitantes, e investimentos para a implantação de grandes 

projetos, alguns foram completamente abandonados, outros inacabados e outros 

destoantes com a paisagem ao redor.  

Acontece que hoje alguns desses objetos construídos, para o deleite da elite 

paulistana da primeira metade do século XX perderam sua funcionalidade inicial. A 

paisagem campestre e bucólica foi descaracterizada, e o isolamento para com o centro de 

São Paulo esfacelou-se, pois, a expansão da periferia nas três últimas décadas do século 

XX foram bastante intensas para o extremo sul.  

Um exemplo desses equipamentos é o Sítio Paiquerê localizado na Ilha do Bororé, 

no Distrito do Grajaú, atrativo turístico do Polo de Ecoturismo Parelheiros/ Grajaú/ Ilha 

do Bororé. A propriedade pertencia ao italiano José Milani, fundador da marca Gessy 

produtos de higiene pessoal, que em 1960 Milani teve a ideia de construir um monumental 

cassino onde hoje funciona o Sítio. Em visita de campo, logo que entramos percebemos 

uma estrutura de construção muito atípica daquelas que estamos acostumadas a visualizar 

na periferia dos extremos. O projeto do cassino foi desenhado por um dos discípulos do 

arquiteto Burle Marx, portanto, a forma e a estrutura das construções são marcadas pela 

arquitetura modernista; há também a presença de obras de arte de artistas plásticos 

renomados distribuídas pela propriedade. Hoje, parte do Sítio é alugado para eventos 

associado a curso de formação vinculados a sustentabilidade, e a outra parte é dedicada 

ao cultivo de agricultura orgânica83.  

                                                 
83 Em 2011 oito famílias no extremo sul receberam um selo, uma espécie de certificado que legitima a 

produção desses alimentos como “orgânicos”. Isso quer dizer que esses alimentos não são produzidos a 

base de pesticidas, agrotóxicos, sem sementes transgênicas e adubos químicos. Isso porque existem muitos 

estudos associando a presença desses elementos químicos nos alimentos e a tendência causarem sérios 

danos à saúde humana, inclusive no sistema nervoso. Além disso altamente contaminadores dos Lençóis 

freáticos, rios e nascentes. Esses produtores foram os primeiros a receberem o “selo” dentro do município 

de São Paulo; os alimentos são distribuídos em feiras no Parque do Ibirapuera, no Parque Burle Marx, 

Parque da Agua Branca, Casa da Agricultura na Vila Madalena, venda direta para alguns renomados 

restaurantes da Cidade entre outros postos de distribuição. Essas práticas ainda que circunscritas a um nicho 

de mercado, são importantes, pois, se contrapõem ao modo convencional (uso de agrotóxicos) de produzir 

alimentos. 
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Foto 1.9 Casa de vidro onde funcionaria os jogos do cassino, hoje é destinada a formação, cursos, 

pesquisas, tudo que envolva sustentabilidade, agricultura, turismo social. etc.Crédito: Léia Chrif de 

Almeida em 14/10/2017 

Foto 1.8 Área da piscina da estrutura do sítio Paiquerê, onde era para ser área de lazer do cassino. 

Ao fundo um painel pintado pelo artista plástico Gershan Knispel, Crédito: Léia Chrif de Almeida, 

14/10/2017 
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Foto 1.10 Corredor típico da arquitetura modernista que leva até a piscina. Crédito: Léia Chrif de 

Almeida, 14/10/2017 

Foto 1.11 Painel que conta a trajetória de José Milane desde a sua saída da Itália até sua chegada ao 

Brasil. Crédito: Léia Chrif de Almeida, 14/10/2017 
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Foto 1.12 Agricultura orgânica cultivada no Sítio Paiquerê. Créditos: Léia Chrif de Almeida em 

14/10/2017 

Foto 1.13 Uma das vistas do Sítio, a porção continental do Grajaú, urbanização chegou até os 

limites da epresa. Crédito: Léia Chrif de Almeida em 14/10/2017. 
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  O sítio, faz parte dos atrativos divulgados na página do Polo de Ecoturismo, as 

práticas atualmente desenvolvidas na propriedade é a produção de alimentos orgânicos, 

junto a recepção de atividade e encontros de formação vinculadas as questões da 

sustentabilidade e da proteção ambiental. Ou seja, não mais destinado para o lazer da elite 

paulistana devido à expansão periférica da metrópole, mas como estamos tentando expor 

ao longo de todo o texto, todas as dimensões que orbitam em torno da sustentabilidade 

são destinadas as camadas da classe detentoras de informações.  

São muitos os exemplos desses clubes no extremo da zona sul, áreas grandiosas, 

muitas delas hoje estão à venda e abandonadas, outras foram vendidas e estão sendo 

loteadas irregularmente, e há aquelas que permanecem em funcionamento. Além disso, 

era comum também as empresas terem um espaço físico para seus funcionários 

frequentarem aos finais de semana com a família em áreas de recreação ou clubes de 

campo.  

Em Parelheiros e Marsilac, alguns desses espaços estão presentes à espera de 

compradores. Contudo, existe a manifestação, principalmente do corpo técnico de 

funcionários que estão à frente da construção do Polo, em incorporar essas áreas aos 

projetos turísticos e ambientais. Os anseios é que áreas de lazer “abandonadas” de antigas 

empresas como, por exemplo, da Kibon, banco Sudameris, da indústria Metal Leve, 

façam parte desses projetos. Essa última área está em vias de consolidar-se como Parque 

Nascente do Ribeirão Vermelho no bairro da Colônia em Parelheiros, antigo clube de 

campo dos funcionários das industrias Metal Leve. 

É interessante analisarmos esses objetos ou equipamentos no espaço como 

pertencente de um momento da industrialização, são objetos que datam de 1950/1960 e 

alguns entraram em decadência na década de 1990. Ao fazer uma conexão com o capítulo 

três, retomamos, portanto, que, a década de cinquenta é o momento da industrialização 

de São Paulo. Santo Amaro, Socorro e Jurubatuba foram Distritos industriais, e algumas 

indústrias alocavam as áreas de recreação para seus funcionários nos extremos da zona 

sul. A entrada do neoliberalismo, abertura de mercados e a reestruturação produtiva 

logrou a retirada de parte das empresas do município de São Paulo para outros da região 

metropolitana ou para o interior do Estado.  

A transformação desses espaços e dos usos desses objetos no extremo da zona sul 

apontam para um outro momento. Em alguns casos podemos afirmar que não foram 

apenas os espaços industriais que foram liberados, a saída dessas indústrias liberou 
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também espaços na periferia das áreas de proteção ambiental. Há a sinalização da 

possibilidade de refuncionalizá-las, pois a urbanização agora sem indústria evidencia 

objetos e equipamentos no espaço desconexo com o tempo presente, mas que remonta a 

processos anteriores da produção do espaço urbano. Portanto, uma vez disponíveis para 

o mercado imobiliário, essas grandes áreas alude a disponibilidade de espaços para 

incorporação da periferia aos projetos turísticos da metrópole paulistana. 

Esse processo contínuo de transformação do espaço, projeta outras camadas 

temporais, outros significados nos objetos e que, pela prerrogativa do capital, os 

significados são perdidos. São outros elementos que irão compor esses espaços 

refuncionalizados. Não mais o trabalho produtivo da indústria que orientará a produção 

do espaço, e sim o urbano como indutor e a mercadoria como fim último. Existe, portanto, 

um deslocamento de tempo, um esvaziamento de sentido e a produção de outros 

conteúdos. 

A empresa Ruschman Consulting já com os trabalhos concluídos em 2009 

apresentou84 os resultados que obtive durante um ano de trabalho a respeito daquilo que 

viria a se constituir o Polo, ou a viabilidade de existir turismo em Parelheiros e Marsilac.  

Na reunião de apresentação do diagnostico um dos apontamentos da Ruschmann consistia 

em incorporar essas áreas desativadas ao território, reestruturá-las como possibilidade das 

atividades turísticas. Segundo a empresa essas ações iriam trazer emprego e renda para 

os lugares, visto que muitas pessoas demoraram de 3 a 4 horas para chegarem em seus 

trabalhos.  

Em síntese, podemos afirmar que o Polo entra em consonância com os objetivos 

do planejamento estratégico, cuja a finalidade é produzir espaços especializados 

detentores de serviços com grande capacidade de liquidez. Queremos com isso dizer que 

projetos como esses fazem parte do processo de produção e reprodução do espaço urbano, 

inserido como estratégia do processo de acumulação. Assim, os fragmentos da cidade vão 

se ancorando no projeto maior que é a cidade como negócio, os fragmentos do espaço 

urbano são mobilizados de acordo com as estratégias pertencentes a cada espaço. O fio 

condutor estratégico para a constituição do Polo de Ecoturismo Parelheiros/ Marsilac/ 

                                                 
84 A apresentação deste trabalho elaborado pela empresa Ruschmann Consulting ocorreu no dia 21/05/2009 

na 113° Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável – CADES. Essas informações foram extraídas da leitura da ATA desta reunião, e para 

aprofundar-se nas análises que a empresa de consultoria realizou no extremo sul, os trabalhos completos 

encontram-se no arquivo geral do município, são dois volumes com 400 páginas cada um.   
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Ilha do Bororé são as políticas de proteção ambiental, coroada pela constituição das 

APAs.  

As empresas de consultorias encarregaram-se de reconhecer as minuciosas 

informações espaciais que seriam possíveis de serem incorporadas como atividade 

turísticas. Seguindo isso, foi- se constituindo uma nova territorialidade para esses espaços 

periféricos da metrópole. Implantação de portal de boas-vindas, distribuição de placas, 

sinalização da entrada das áreas de preservação ambiental, implantação de base das 

polícias militar e da ambiental, recuperação de estradas. 

Um plano para impulsionar a demanda, criar ações, fortalecer a confiança e 

divulgar os atributos espaciais. As ações que se desdobram no espaço pelas instituições 

de consultoria são intervenções estratégicas que transpõem os princípios das empresas 

privadas para o espaço urbano. Dessa forma, os objetivos circunscreveram-se em buscar 

consumidor, atrair investimentos, padronização estética, ou seja, prerrogativas do 

mercado transpostas para a cidade.  

Percorrendo as análises dos roteiros e prerrogativas a respeito do processo de 

construção do Polo de Ecoturismo, reconhecemos a inserção da periferia nas estratégias 

do planejamento urbano. Contudo, para além do reconhecimento inferimos que a inserção 

da periferia no processo de reprodução do espaço urbano metropolitano não acontece em 

sua totalidade. Nesse caso, entendemos que são as frações da periferia aqui analisadas 

que estão sendo integradas no processo de reprodução da metrópole. 

Essas frações foram demarcadas espacialmente pela criação das Áreas de Proteção 

Ambiental (Capivari Monos e Bororé Colônia) e apropriadas pelo “empresariamento” 

local da natureza. Em outras palavras, e usando o termo de Rizek (2012), o 

“empresariamento” da natureza se traduz pela apropriação da natureza pelos agentes 

locais ligados ao empreendedorismo urbano. Buscando, desta forma, articular a proteção 

da natureza à lógica do mercado modulada pelas atividades turísticas denominada pelos 

agentes locais de sustentáveis. 

4.4 Notas a respeito do Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Polo 

de Ecoturismo de São Paulo. 

  

 O Plano Turístico para o Polo de Ecoturismo Parelheiros/Marsilac/Ilha do Bororé, 

ficou pronto no segundo semestre de 2017. Este trabalho foi realizado pela IABS, empresa 

especializada na implantação de planos e projetos turísticos cujo fio condutor são os 

termos que permeiam a sustentabilidade e o meio ambiente. A empresa é composta por 
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um corpo técnico de funcionários de variadas formações e universidades, inclusive de 

Barcelona.  A empresa foi licitada pela SPTuris (São Paulo Turismo)85, e é importante 

dizer que, além do plano, como parte da composição do projeto para o aprimoramento 

das atividades, houve a elaboração de um caderno de roteiros temáticos para distribuir 

aos turistas que chegarem ao PAT e nos eventos que fazem parte do calendário do Polo. 

 Sublinhamos, portanto, que este Plano de Turismo está dividido em cinco 

produtos, ou cinco volumes, iremos apresentar ao leitor, em linhas gerais os conteúdos 

pelos quais estão fundamentados esses projetos previstos para as periferias do extremo 

Sul. É importante deixar claro que quando  propomos a pesquisar um projeto local que 

está sendo baseado a partir de uma lógica distante, e aqui estamos pensando nos novos 

pressupostos do planejamento estratégico, as narrativas gestadas por esses planos visam 

criar uma nova territorialidade. Queremos dizer com isso, que a periferia não desapareceu, 

a lógica pela qual o processo de urbanização opera e fomenta a reprodução do espaço 

urbano estão eminentemente expressos pela periferia. Desde o início dessa pesquisa, 

foram poucas as vezes que se ouviu a palavra periferia advinda dos projetos institucionais.  

 Nas análises dos inúmeros planos, projetos de lei, atas de reuniões, cursos de 

formação e a presença em reuniões, quando o assunto é a pobreza e a segregação que os 

Distritos estão imersos, fala-se em índices, números e vulnerabilidades. Ou seja, toda uma 

narrativa baseada em números e estatísticas que escamoteiam os mecanismos que operam 

na produção e manutenção desses espaços periféricos. Existe assim a tentativa de recortar 

o espaço por meio de um projeto vinculado ao setor do turismo, seguindo os espaços 

verdes que já foram preliminarmente protegidos pelas APAs, articulando uma “nova 

territorialidade denominado” denominada de Polo de Ecoturismo. 

  Sobre esse aspecto é interessante compreendermos a maneira como os planos 

foram fundamentados, utilizando argumentos a respeito do desempenho do setor em 

                                                 
85 A São Paulo Turismo S.A (SPTURIS) é a empresa oficial responsável pela execução das políticas 

públicas de turismo em São Paulo, conforme o decreto Municipal n°46.649-05 que regulamentou a Lei n° 

11.192/92. A empresa que é de capital aberto possuiu parte de seus capitais na bolsa valores, sendo que 

97% das ações estão nas mãos da prefeitura de São Paulo. também é a responsável por administrar o 

Anhembi, o Autódromo de Interlagos, e promover eventos na Cidade (Carnaval, Virada Cultural, Shows, 

Réveillon na Paulista etc.).  A COMTUR é o Conselho Municipal de Turismo responsável por discutir as 

questões financeiras, e avaliar os investimentos e a promoção das atividades, projetos e ações a serem 

formuladas pela Cidade. É de responsabilidade do conselho, gerir o FUTUR (Fundo para o turismo) e 

construir o PLATUM (Plano de Turismo Municipal de Turismo). O FUTUR tem como objetivo angariar 

recursos para serem aplicados nas ações do PLATUM e prestar contas ao Município.  Neste ano de 2017 a 

nova Gestão da prefeitura personificada pelo Prefeito João Doria, enviou um projeto à Câmara conhecido 

como pacote de “desestatização”, esse projeto foi aprovado no dia 27/09/2017, portanto, o Anhembi e a 

SPTURIS serão concedidos para a iniciativa privada. 
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escala mundial. Isso porque, ainda que diversos países do mundo estejam atravessando 

recessões financeiras, o turismo é um dos setores que mais se destaca,  

O turismo hoje surpreende enquanto atividade econômica e 

desempenha um protagonismo fundamental no comércio internacional, 

enquanto representa, ao mesmo tempo, uma das principais fontes de 

renda para muitos países em desenvolvimento. O total de negócios 

gerados a partir deste setor já iguala ou supera o de petróleo, produtos 

alimentícios e até o do setor automobilístico. Cresceu 4% no ano de 

2016 superando a marca de 1 bilhão de viagens por ano em todo o 

Mundo e em 2030 este número deve chegar a 1,8 bilhão. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2017, p.6) 

No Brasil não é diferente, o turismo é um dos setores que mais tem se destacado 

e alavancado os números econômicos, o contexto da Copa do Mundo e dos jogos 

Olímpicos influenciaram diretamente o desempenho do país nesse setor. Segundo os 

dados do Ministério do Turismo “Os Jogos Olímpicos Rio 2016 impulsionaram a receita 

cambial do turismo, que corresponde ao volume de gastos do turista estrangeiro no Brasil. 

Em agosto, mês de realização do evento, a receita cresceu 38,14% na comparação com o 

mesmo período do ano passado, alcançando a marca de US$ 602 milhões.” (Ministério 

do Turismo). É importante trazer essas informações para sublinhar que foi dentro desse 

contexto o maior impulso para a constituição do Polo de Ecoturismo. Segundo Molina: 

 

Megaeventos como os Jogos Olímpicos e mesmo os Jogos Pan-

Americanos implicam, entre outros fatores, o uso e na produção 

de lugares relacionados ao turismo e ao entretenimento (como 

hotéis, restaurantes, museus, casas noturnas) e impulsionam 

novas oportunidades comerciais. É mister notar que há, 

sobretudo, uma seletividade espacial no espaço interno da cidade, 

fazendo com que somente alguns lugares sejam eleitos a inserir-

se nesse processo, em que o uso da cultura e do tempo-livre cada 

vez mais se associa a práticas de consumo. Verifica-se também 

uma distribuição desigual dos investimentos e ganhos obtidos 

com os megaeventos nas cidades-sede: intervenções urbanas 

pontuais, contemplando determinados fragmentos da cidade (e 

sua valorização, atendendo a interesses específicos), são 

normalmente tratadas como de interesse da cidade como um todo.  

(MOLINA, 2014, p.66) 

 

Tendo isso em vista, como bem coloca Molina, o volume de investimentos 

mobilizados e viabilizados no Brasil foram seletivos, ou aplicados em lugares que já 

estavam inseridos e rodeados de infraestruturas, mas que precisavam se remodelar para 

receber os eventos e os turistas. Porém, nos interstícios desses investimentos não apenas 
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os espaços densamente concentrados de infraestruturas receberam apoio financeiro do 

Estado, algumas outras frações da cidade com vocações específicas e passível de se 

inserirem no rol dos negócios urbanos também se derivaram do contexto grandes eventos.  

As espacializações dessas políticas serão expressas pela dinâmica da urbanização, 

induzidas pelos processos globais, substanciados pelas normas de ordem política e 

econômica. As questões ambientais foram internacionalizadas, compartilhadas como 

eixos comuns entre diversos países, portanto, o meio ambiente foi inserido como uma 

questão de importância mundial.  

Sendo assim, os espaços de vegetação e paisagens naturais resguardados por 

parques e unidades de conservação serão estratégicos, receberão políticas específicas e 

terão prioridades diferentes, atuando enquanto mecanismos estratégicos no processo de 

produção e reprodução do espaço. Em síntese, a fragmentação do espaço mediante as 

ações das agendas globais é produto das dinâmicas atuais na urbanização.   

A fragmentação do espaço advém de dinâmicas que visam homogeneizar as 

parcelas do espaço que estão sob ações e estratégias dos agentes vinculados ao 

empreendedorismo urbano. Um aspecto crucial nesse movimento é entender que a 

fragmentação é seletiva. Essa parcela que tende a ser transformada em mercadoria 

certamente disponibiliza de algum atributo diferencial. Em Parelheiros e Marsilac é a 

natureza, as cachoeiras, os parques, os remanescentes de vegetação, são esses os quesitos 

propulsores por alçar os espaços periféricos no movimento de reprodução do espaço 

urbano. 

 Com efeito, o espaço da sociedade capitalista pretende-se racional 

quando, na prática, é comercializado, despedaçado, vendido em 

parcelas. Assim, ele é simultaneamente global e pulverizado. Ele parece 

lógico e é absurdamente recortado. Essas contradições explodem no 

plano institucional. (LEFEBVRE, 2008, p.57) 

Observamos que, com todo esse panorama de números, crescimento, e desempenho 

bastante frisado pela empresa, é notável a constante reinvenção do setor. Entendemos que 

essa mutabilidade se realiza porque o turismo vai se infiltrando e se apropriando de 

atividades antes corriqueiras, integradas aos hábitos de pessoas ou grupos comuns que 

moram em determinados locais e reproduzem suas culturas (pescar, plantar uva, produzir 

vinhos, andar de barco, produzir cachaça, queijo); e que aos poucos estas atividades são 

canalizadas, e as relações transformadas.  
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A aglutinação desses hábitos culturais pelo turismo transforma-se em segmento de 

oferta. A segmentação seria as tipologias de turismo, atividades que foram apropriadas e 

associadas em experiências e vivências, cada lugar uma emoção, e sempre baseada no 

discurso do diferente, do único, do singular. Então temos, o turismo da pesca, o 

ecoturismo, o turismo gastronômico, o turismo religioso, o turismo de aventura, o turismo 

náutico, turismo de sol e praia, turismo de observação, o turismo cultural, o turismo rural 

entre outras tantas infinidades de turismo. 

A nós nos interessa compreender com mais de profundidade o que seria o 

Ecoturismo, porque é este o segmento implantado em Parelheiros/Marsilac/Ilha do 

Bororé.  O Ministério do Turismo conceitua o Ecoturismo como “atividade turística que 

utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e 

busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do 

ambiente, promovendo o bem-estar das populações.” (BRASIL, 2010, p.17). Segundo a 

cartilha do Ministério, o Ecoturismo possuiu correspondência com outros segmentos, o 

rural, a pesca, a aventura, o cultural etc., podendo assim abranger uma série de outros 

atrativos dentro desse segmento. 

Nesta perspectiva, o turismo abarcou a natureza como nicho de mercado, por meio 

do ecoturismo, possibilitando outras novas intencionalidades naquele espaço portador de 

remanescentes de vegetação. Santana sintetiza com bastante clareza a redefinição da 

natureza mediante o consumo do espaço 

O turismo significa a reprodução de um modo de vida fundado no 

consumo que, por sua vez, é a reprodução do modo de acumulação 

capitalista baseado na circulação de mercadorias. O processo de 

acumulação do capital ganhou todos os tempos da vida. O turismo é 

uma prática do não trabalho, portanto, que se realiza fora da fábrica com 

o ato de consumir. O ecoturismo aparece como um produto da formação 

de uma chamada consciência ecológica. O consumo da natureza 

explorada como o ecoturismo é visto através da valorização da 

“paisagem natural intocada”. (1999, p. 177) 

O Ecoturismo surge do bojo das discussões para o meio ambiente da década de 

1970, como bem mencionamos nas notas das páginas 74 e 99, e no Brasil a Rio 92 

demarca as discussões ambientais no âmbito institucional.  Como desdobramento da 

agenda 21, ou seja, a questão ambiental foi inserida no Brasil em várias dimensões, 

principalmente no que diz respeito a espacialização dessas políticas pela produção e 

reprodução do espaço urbano. E foi a partir também desse documento que se ampliou as 
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discussões a respeito do ecoturismo como atividade importante para a construção de um 

desenvolvimento mais humanitário mais equilibrado. 

O setor turístico, incorporando explicitamente as premissas da 

sustentabilidade e com o objetivo principal de proteger os recursos 

naturais, culturais e sociais que o constituem, por meio da Organização 

Mundial do Turismo (OMT), do Conselho Mundial de Turismo e 

Viagens (WTTC) e do Conselho da Terra (Earth Council), lançou em 

1996 um programa setorial de desenvolvimento sustentável intitulado 

Agenda 21 para a Indústria de Viagens e Turismo para o 

Desenvolvimento Sustentável (Agenda 21 for the Travel & Tourism 

Industry: Towards Environmentally Sustainable Development). 

(BRASIL, 2010, p.15). 

As ideias, os parâmetros e os caminhos para se desenvolver sustentavelmente as 

economias entraram em comunhão com a natureza. E, a partir desses eventos mundiais, 

foi-se aprimorando cada vez mais a associação entre natureza, patrimônios naturais86 e 

turismo. Segundo a cartilha, o Ecoturismo tem sido responsável por inserir práticas 

sustentáveis ao turismo, e cada vez mais, essas práticas entram em conformidade com a 

sustentabilidade, garantindo assim, além da preservação ambiental, a inserção da 

sustentabilidade na maneira de gerir a atividade em todos os segmentos do setor. 

 O elemento de diferenciação do Ecoturismo reside no enfoque da 

sustentabilidade evidenciado na conservação, interpretação e vivência 

com a natureza como fator de atratividade. Confirma-se, desse modo, 

como um segmento da oferta turística que, afora o social, institui-se e 

se caracteriza fundamentalmente em dois pilares da sustentabilidade – 

o ambiental e o econômico, carregando como premissas o cultural e o 

político no sentido da complementaridade. (BRASIL, 2010, p.20) 

O destaque adquirido pela produção da natureza protegida , se refletiu nos números 

apresentados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, em 

conjunto com o Ministério do Meio Ambiente87; somente no ano de 2015, brasileiros e 

estrangeiros gastaram cerca de 1,1 bilhões nos municípios que possuem unidades de 

conservação, frente a esse resultado o ICMBIO, apresentou o estudo “Contribuições do 

                                                 
86 “O Patrimônio Natural de um país reúne áreas de importância preservacionista e histórica. São áreas que 

transmitem a importância do ambiente natural para que possamos lembrar do passado, de onde viemos, o 

que estamos fazendo com o ambiente e para onde vamos. Fazem parte do Patrimônio Natural formações 

geológicas e regiões que constituem habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas, com valor universal 

excepcional do ponto de vista da ciência ou da conservação. No Brasil, existem sete sítios do Patrimônio 

Mundial Natural. Além de benefícios à natureza, os territórios geram lucros com a exploração e 

desenvolvimento do ecoturismo.” Fonte: http://www.brasil.gov.br/cultura/2010/01/brasil-tem-sete-sitios-

do-patrimonio-mundial-natural, acessado em: 18/10/2017. 
87 http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/9262-icmbio-lanca-publicacao-sobre-

turismo-nas-unidades-de-conservacao, acessado em 05/11/2017 
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Turismo em Unidades de Conservação Federais para a Economia Brasileira – Efeitos dos 

gastos dos visitantes em 2015”, que segundo a Instituição, o objetivo é fortalecer esse 

segmento no país. 

[...] o ICMBio apresenta seu primeiro relatório de contribuições 

econômicas do turismo em unidades de conservação (UCs) federais. O 

relatório que aqui publicamos  quantifica a importância econômica para 

o Brasil desse serviço ambiental promovido pelas UCs. A análise prova 

com números que as áreas protegidas são motores do desenvolvimento 

econômico, uma vez que as despesas com conservação e recreação 

investidas nas UCs resultam em geração de empregos, renda e PIB para 

o Brasil. Além disso, muitas UCs estão localizadas em regiões rurais e 

remotas onde os impactos econômicos dos gastos de visitantes geram 

fontes alternativas de renda e redução da pobreza para as comunidades 

locais. (SOUZA; THAPA; RODRIGUES; IMORI, 2017, p.6) 

Portanto, o relatório tive como propósito demonstrar o quão vantajoso e sustentável 

a produção da natureza protegida pode ser. Os números apresentados demonstraram que 

a cada $ 1(um) real investido no ICMBIO $ 7(sete) voltaram em benefícios econômicos 

para o Brasil. Assim, desde de 2000 a visitação de 1,9 milhões foi para 8 milhões em 

2015. Esses números, segundo as estimativas internacionais e nacionais só tendem a 

crescer nos próximos anos, dessa forma, as questões ambientais, nesse caso a proteção da 

natureza, também tendem cada vez mais a serem colocadas em um outro patamar, em 

outro lugar, que é o caráter estratégico, utilizada como álibi pelas políticas ambientais na 

dinâmica de produção e reprodução do espaço urbano. 

Interessante notar que os discursos relacionados aos usos da natureza são 

embasados pela universalidade, como bem comum e que todos possuem o direito de 

usufruí-la. No entanto, o que se tem colocado na prática é o processo de privatização 

dessa natureza protegida, se naturaliza a ideia de que cuidar das áreas verdes, dos parques 

públicos, das áreas de lazer como cachoeiras e rios são onerosos para o Estado.88 

Nos casos em que a população adjacente a essas áreas seja pobre e periférica, cria-

se o terrorismo da culpabilização para com os moradores, esses são responsabilizados 

pelo descuido e pela falta de cuidado para com a vegetação. Desta forma os discursos 

oficiais, justificam que a partir do momento que a troca intercede as relações, as pessoas 

passam a dar mais valor, pois estão valorizando o dinheiro que investiram e querem o 

                                                 
88 A atual gestão da prefeitura de São Paulo, personificada pelo prefeito João Dória, pretende privatizar os 

107 parques de São Paulo. Em meados de 2017 a gestão anunciou a primeira parte da privatização, serão 

14 os parques que entrarão nesse primeiro pacote. https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2017/07/26/gestao-doria-ainda-nao-sabe-se-conseguira-privatizar-todos-os-107-parques-de-

sp.htm 
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melhor. Esse tipo de discurso foi ouvido inúmeras vezes durante os trabalhos de campo, 

ora como pesquisadora, ora como turista.  

Cria-se, portanto, uma série de fatos que acabam contribuindo e fortalecendo o 

projeto final, a consolidação de empreendimentos privados para turistas solventes, 

aqueles que podem consumir no lugar e o lugar. Os Planos são construídos para esse fim, 

para o outro, para o de fora, haja vista que a própria população local terá dificuldade de 

acessar esses espaços, pois os Distritos são compostos por populações de baixa renda. Por 

fim, compreendemos que as empresas de consultoria traçam estratégias na busca de 

turistas, elaboram o espaço para recebê-los e o planejamento estratégico e as políticas dos 

PREs, que estabelecem o zoneamento dos Distritos, se voltam para conformar os espaços 

para as atividades turísticas e para o turista.  

A esse respeito, a IABS realizou, em uma das etapas de seus produtos, um 

diagnóstico relativo aos perfis ideais, que melhor atendesse as propostas do Polo. Para a 

realização dessa caracterização, a empresa fez um extenso trabalho de pesquisa com todos 

os donos de atrativos turísticos, perguntando-lhes se estavam satisfeitos com os turistas 

que visitavam seus empreendimentos.  

[...] abaixo [...] os resultados obtidos por meio das entrevistas junto aos 

profissionais, que apontaram principalmente a necessidade de aumento 

do fluxo, especialmente do mercado de São Paulo, onde sentem que há 

bom potencial a um melhor custo x benefício. Em menor escala 

aparecem turistas do entorno e turistas de outras cidades, estados e 

países em visita a cidade, que podem ser mobilizados a medida que a 

oferta do Polo se agrega a oferta turística e a agenda da cidade. Em 

relação ao perfil, a aposta é de um público mais qualificado em dois 

sentidos: de maiores propensões de gasto e de maiores níveis de 

interesse e engajamento com a proposta de experiência proporcionada 

pelo Polo, seja cultural ou de natureza, embora os interesses específicos 

sejam diversos e variados. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

PAULO, 2017, 46-47) 

Dessa forma a empresa de consultoria traçou o que se chama de demanda de perfil 

do público que se almeja atingir a partir dos nichos de mercado. Nesse sentido, traçaram 

perfis fictícios de possíveis consumidores do Polo. O primeiro perfil seria de um homem 

chamado de Marco. Possui 39 anos, mora no bairro do Paraíso, trabalha com comércio 

exterior e é praticante de corridas de montanhas e yoga; seus valores: liberdade, equilíbrio 

corpo e mente, e empatia para a transformação do mundo. O segundo perfil fictício, é o 

do João, estudante de economia da USP, possui 19 anos, mora no bairro da Santa Cecília, 

vive com os pais e toca instrumentos; também gosta de ajudar os menos favorecidos e é 
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cool. O próximo perfil é o da Fabi, casada, mãe de dois filhos, é arquiteta, possuiu uma 

renda alta, e mora em Cotia num bairro de chácaras; seus valores estão ligados a 

valorização das coisas simples da vida. (PMSP, 2017) 

Resumidamente, além dessas caracterizações outras foram formuladas, mas o fato 

é que a partir dos perfis traçados pela empresa, podemos visualizar também, pelo nível 

de instrução e os bairros onde moram, a quem, futuramente, se destinará o Polo de 

Ecoturismo de São Paulo. 

O excerto abaixo também vai ao encontro dessas considerações apontadas, que no 

limite é a reprodução de um espaço não para o bem comum, mas que caminha para 

consolidar outros usos, por outros perfis socioeconômicos, a partir da perspectiva do 

lucro. A nota abaixo faz parte da cobertura de imprensa que acompanha a agendas do 

governo do Estado. Nesse caso, a divulgação da entrega de um trecho da Estrada da Ponte 

Alta (Marsilac) recuperada para facilitar os acessos às rotas turísticas do Polo.  

Obras importantes para o estímulo do turismo paulista foram entregues 

nesta sexta-feira (12) pelo governador Geraldo Alckmin. As obras de 

recuperação das estradas rurais Ponte Alta e Bela Vista, em Parelheiros, 

facilitarão o acesso às rotas turísticas da região. [...] A perenização das 

estradas rurais aqui estimulará o turismo e vai melhorar o acesso, que 

gera bastante emprego, fortalece a economia da região, melhora o 

entretenimento, o ecoturismo e a agricultura orgânica”, disse Alckmin. 
A ação possibilitou a recuperação de 12,94 quilômetros de vias, com o 

cuidado de manter as características rurais, otimizando o escoamento 

da água de chuva e evitando a erosão do solo. A estrada liga os bairros 

Marsilac e Embura, situados no Parque Estadual da Serra do Mar, na 

divisa com Itanhaém. (Portal do Governo do Estado de São Paulo, 

2016)89 

A fala do ex-prefeito Fernando Haddad também vai no sentido de pensar o espaço 

urbano para as atividades e serviços decorrentes do turismo. Recordando que os Distritos 

juntos aqui pesquisados possuem 200 mil habitantes e não existe nenhum leito hospitalar 

dentro dos limites da Prefeitura Regional de Parelheiros, ou seja, a prioridade não é a 

população local. Abaixo a transcrição de seu discurso para a respeito das obras do futuro 

Hospital de Parelheiros: 

“Porque Parelheiros e Marsilac vão se transformar na Brotas da Capital 

com corredeiras, cachoeiras, tudo com manejo, tudo bem organizado, 

para que possamos desenvolver a região. E o hospital é essencial para 

que a pessoa possa vir com segurança, pode acontecer um pequeno 

acidente, as vezes você está em um arvorismo, fazendo um rapel, você 

                                                 
89 http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/recuperacao-de-estrada-rural-em-

parelheiros-estimula-o-turismo-na-regiao/ acessado em 16/11/2017 
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está fazendo né? E aí pode acontecer um acidente, aí você vai ter o 

melhor hospital da Cidade, inclusive premiado, um projeto 

arquitetônico já premiado, você vai ter aqui a poucos quilômetros um 

hospital com o que tem de mais avançado em termos de equipamento 

[...]” (HADDAD, 2016)90 

 Devido as inúmeras carências de serviços públicos nesses distritos reconhecemos 

a importância e a urgência desses equipamentos, e tantos outros, como descrevemos na 

primeira parte deste trabalho. No entanto, esses dois trechos que colocamos acima, mais 

o perfil fictício traçado pela empresa de consultoria, reforçam a normatização do espaço 

sendo definido pela lógica do mercado. 

 Lógica esta que vem sendo traçada pelo planejamento urbano desde o final da 

década de noventa. Ao que parece, os parâmetros para atuar nas mitigações da pobreza 

intrínseca a segregação espacial se esgotaram profundamente. O que se coloca como 

horizonte são as precedências vinculadas, ao econômico, a projetos empreendedoristas 

para o retorno único e exclusivamente privado. Atua pela hierarquização de prioridades 

(pauta das agendas internacionais, a questão ambiental) na destinação de recursos 

públicos.  

Os investimentos em determinados espaços aparecem quando existe o atrelamento 

a projetos privados, quando a iniciativa privada sinaliza interesse, e, por conseguinte o 

Estado como intermediador dos negócios. Nesse atual momento histórico, o Estado deixa 

de atuar como responsável por administrar e gerir atividades e serviços púbicos, para atuar 

como promotor de estruturas destinada aos negócios e empreendimentos urbanos. Além 

disso, um dos trechos também expressa as aspirações de tornar o Polo de Ecoturismo 

como a “Brotas da Capital”, reconhecida pelo consolidado turismo de aventura e as 

infinidades de hotéis, resorts e pousadas. 

 Sendo assim, a Prefeitura Regional de Parelheiros é inserida no planejamento 

estratégico embasado pelos princípios empreendedores da cidade de São Paulo. Com 

efeito, são intervenções pontuais que visam costurar essa nova “territorialidade” que é o 

Polo de ecoturismo. Integrando -o aos projetos em escala municipal realizados pela 

SPTuris, como bem atesta a fala do ex-Prefeito: “Brotas da Capital”. Essa anedota é 

central porque inclusive vai na contramão de todos os discursos e menções midiáticas 

demonstradas ao longo deste capítulo, que professa a respeito da chegada do 

desenvolvimento na periferia com a consolidação e aprimoramento do Polo.  

                                                 
90 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xFgkwR9CmMM, acessado em 08/10/2017 
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O processo de urbanização no contexto recente, marcado pela 

globalização (ou período técnico-científico-informacional), acentua os 

processos que induzem à fragmentação espacial. Nesse contexto, a 

fragmentação se revela também na exacerbação da reprodução do 

idêntico e do repetitivo e na tendência à multiplicação de áreas de 

centralidade em oposição à cidade marcada, no passado, por um centro 

único e periferia esparsa. (MOLINA,2014, p.65) 

A declaração do ex-prefeito de São Paulo está em comunhão com a pesquisa de 

demanda realizada pela empresa. Segundo o que consta no Plano, e pensando na 

configuração das metrópoles hoje (espaço para o trabalho, trânsito, stress, poluição 

sonora, pressão por produtividade, criminalidade entre tantas outras características que 

conformam os espaços metropolitanos), existe uma tendência no mercado de turismo em 

realizar viagens rápidas. Ou seja, são viagens curtas, geralmente aos finais de semana, em 

que não se exige grandes deslocamentos (levando em consideração os gastos com 

pedágios e combustíveis). Para fundamentar essa inclinação de comportamento dos 

moradores das metrópoles, a IABS cita o exemplo de Nova York (EUA), que adotara as 

adjacências metropolitana como destino de lazer para os citadinos de sua capital. 

Um exemplo a ser citado, justamente pela proximidade a um dos 

maiores centros urbanos do mundo, é o Delaware Water Gap National 

Recretation Area, área de preservação administrada pelo serviço 

nacional de parques do governo federal americano, e reduto de “fuga de 

fim de semana” favorito entre os nova-iorquinos. (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO PAULO, 2017, p.9) 

Em suma, nossas análises visam ressaltar a que servem esses projetos. Até o 

momento nossa exposição caminha no sentido de demonstrar os conteúdos, ou as 

composições que estão sendo construídas, hoje, pelas políticas ambientais. Pois, estamos 

fundamentando que não é a proteção ambiental pela proteção em si. Em outras palavras, 

as políticas de proteção ambiental em toda sua forma, parques, APAs, reservas etc., não 

acontecem pela via da democratização de acessos. Ao contrário, elas estão se valendo 

enquanto relações de troca, baseadas entre oferta de serviços e mercado consumidor, ou 

seja, pelo turismo. De forma mais direta, se você possuir dinheiro para pagar, poderá 

desfrutar dos atributos naturais e todos os outros serviços, caso não, está cerceado de 

contemplar as belas paisagens que a natureza proporciona. 
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Desde o início o Polo de Ecoturismo de Parelheiros/ Marsilac/ Bororé teve sua 

implantação ligada à cidade91 de São Paulo, sendo ele um dos produtos turísticos da 

cidade. A SPTuris, empresa responsável por planejar e administrar a atividade, elaborou 

um dossiê92 em parceria com a Paulo Convention & Visitors Bureau (SPCVB), intitulado 

“São Paulo Cidade do Mundo: dados e fatos do setor de negócios, eventos, viagens e 

turismo na capital paulista”. Segundo a pesquisa, em 2016, 14,9 milhões de pessoas 

visitaram São Paulo e 11,4 bilhões em movimentações turísticas, São Paulo é o destino 

mais procurado do Brasil. Dessa forma, o marketing urbano atua para projetá-la, 

compilando e formatando vários aspectos da vida da cidade em negócio, impulsionada 

para ser ela própria um negócio. 

A compra e venda de fragmentos do espaço urbano tomam a dianteira 

no rol de estratégias dos setores privados para uma recuperação das 

taxas de lucro e a cidade contemporânea deixa assim de servir ao capital 

somente a partir da função de espaço de circulação propício à realização 

da mais-valia para se tornar, ela mesma, o objeto dessa valorização 

capitalista, parte do capital empregado em processo de valorização, a 

partir da valorização do espaço (SANTOS, 2006, p.111). 

Em vista disso, as equipes de marketing atuantes na construção da imagem da 

cidade buscam utilizar como estratégia palavras como: “grandiosa”, “diversa”, “caldeirão 

efervescente”, “mistura cultural”, a “cidade do mundo”, ou seja, constrói-se um 

imaginário baseado numa narrativa de convivência, amistosidade e contrastes. Assim, se 

revela uma tentativa de escamotear a fragmentação espacial, a desigualdade, a crueza para 

com os moradores de rua, entre tantas outras violações que compõem o espaço urbano. 

Toda uma ilusão de ótica é construída para que o espaço seja reduzido a imagem e ao 

espetáculo. Abaixo, uma descrição sobre São Paulo encontrada no site da SPturis. 

Fascinante, São Paulo é uma metrópole superlativa em tudo, inclusive 

na diversidade. Efervescente caldeirão de estilos e culturas onde 

convivem pessoas de mais de 190 nacionalidades, também é um grande 

centro de entretenimento: são mais de 140 teatros, 115 centros culturais 

e 158 museus, além de inúmeras casas noturnas dos mais diversos 

estilos para uma das noites mais agitadas do planeta. Sem falar nas 

compras – com cerca de 53 shoppings e dezenas de ruas de comércio 

especializado. E na gastronomia – há mais de 20 mil restaurantes, com 

52 tipos de cozinha de todas as partes do mundo. Por motivos assim, 

                                                 
91 Fazemos um adendo para explicar que não analisamos São Paulo mais como uma Cidade, e sim como 

uma metrópole. No entanto, estamos utilizando as denominações das secretarias municipais, nesse caso do 

turismo. Portanto, a Cidade de São Paulo é conformada para ser vendida como a “Cidade dos negócios”, a 

“Cidade da diversidade cultural”, a “Cidade dos eventos “e tantas outras nomenclaturas que a SPTURIS 

evoca para São Paulo. 
92 http://www.observatoriodoturismo.com.br/pdf/DADOS_E_FATOS.pdf 
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vale muito a pena descobrir esta cidade global, repleta de 

conhecimento, tendências, cheiros e cores. Seja qual for o estilo, a 

cidade tem muito a oferecer. São Paulo feita sob medida para você. 

Experimente, descubra, aguce seus sentidos e surpreenda-se nesta 

cidade que é do mundo!93 

 O turismo em São Paulo se reformulou no contexto dos grandes eventos 

esportivos, postos de informações turísticas foram distribuídos, comunicação em outros 

idiomas nos transportes, e a sistematização das informações a respeito dos atrativos que 

a cidade tem a oferecer. Nesse contexto os roteiros foram produzidos para possibilitar um 

leque de opções aos turistas que chegariam dispostos a consumir o que a cidade tem a 

oferecer 94. 

 

 

                                                 
93 http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/guiadeviagem 
94 Além disso, diversos equipamentos urbanos estão sendo concedido a iniciativa privada, ou, pelas 

parcerias público privada, estádios, autódromo, parques, centros de eventos, terminais de ônibus, mercados 

e cemitérios. Notadamente, que passado o evento, as atividades turísticas continuaram, inclusive foram 

ampliadas, haja vista o Polo de Ecoturismo que a cada ano demonstra seu desempenho num crescente. Mas 

é de ser mencionar também que um dos legados que estes eventos trazem para os espaços é atrair 

investidores estrangeiros, ou seja, os eventos também são utilizados como plataforma propagandística para 

pulverizar confiança nos capitais que se interessam pela administração desses equipamentos públicos. 

Nesse sentido, hoje São Paulo está a passar pelo plano de desestatização, que significa a concessão de até 

trinta anos para a iniciativa privada gerir e obter lucros. 

Figura 1.11 Na parte de cima da figura a propaganda do Polo de Ecoturismo, na verdade este é o link para se direcionar a 

página do Polo, que contém todas as atrações e roteiros. Diferentemente dos outros 14 roteiros, disponível em:  

http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/ 
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Dentre os 14 roteiros temáticos95 oferecidos pela São Paulo Turismo, dois 

abarcam a periferia do extremo da zona sul, o Polo de Ecoturismo e o Ecorural. Os dois 

roteiros convergem em vários atrativos, porém, no segundo, há a ênfase aos produtores 

rurais da região, e nele, também, se encontram os parques municipais como atrativos 

turísticos.   

Esses roteiros estão disponíveis em PDF no site da “Cidade de São Paulo” e nos 

Postos de informações turísticas. Todos eles estão em dois idiomas português-inglês, e 

organizados por tipos de atrativos turísticos.  Especificamente o roteiro do Polo está 

dividido em: atrativos naturais, patrimônio histórico, arte e cultura, religiosidade, lazer e 

recreação. Foram sistematizados pelas empresas de consultorias 26 atrativos turísticos.  

Assim, entendemos que esses projetos não se resumem somente a passeios, a perspectiva 

é que promovam as devidas configurações espaciais, ou seja, a ideia é reproduzir, intervir 

e transformar o espaço, não ele todo, mas sim de maneira pontual, contornando os espaços 

protegidos. 

                                                 
95 São eles: Fé e Espiritualidade, Arquitetura pelo Centro Histórico, Afro, Independência do Brasil, 

Mirantes, Ecorrural, Futebol, Arte Urbana, Cidade Criativa, o Café e a História da Cidade, São Paulo Geek, 

Zona Leste, Polo de Ecoturismo de São Paulo, Faces. 
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 Figuras1.12 É parte do material que compõem o roteiro, uma espécie de livreto com 60 

páginas, contendo todas as informações dos atrativos do Polo, capa do roteiro e página 

três, consecutivamente. Existe duas versões desse roteiro uma inglês-português e a outra 

espanhol-português. 

http://imprensa.spturis.com.br/wpcontent/uploads/downloads/2016/11/Polo_ING_Site.pd 



 
 



 
 

Partindo já para as considerações finais, entendemos que o turismo incide no 

espaço na perspectiva de calcar uma certa “territorialidade” a partir das particularidades 

que cada espaço tende a oferecer, sobrepondo inclusive outras denominações e 

identidades.  No entanto, interpretamos essas ações enquanto um processo de 

aprofundamento da fragmentação espacial, de tal maneira o espaço passa a ser 

considerado apenas pela perspectiva daquilo que pode ser absorvido pelo mercado. Dessa 

forma, essas vinculações, que são selecionadas pontualmente, realizando quase que uma 

incisão no espaço com a finalidade de acoplarem aos roteiros turísticos, estão integradas 

ao projeto maior que é a cidade como negócio. 

Assim, o espaço urbano aparece como fragmento, como parte, e aos pedaços. 

Nesse sentido, as estratégias aparecem para conferir uma aparente coesão deflagrada e 

articulada pelo Estado.  Tais práticas aparecem nas mais diversas esferas do cotidiano, 

difundem nebulosidades com a finalidade de armar consensos, capturando corações e 

mentes. Assim, a proteção da natureza em associação as políticas ambientais inundaram 

o plano da vida.   

Dessa forma, os fragmentos do espaço vão sendo articulados com os centros de 

decisão. Contudo, não é todo o espaço periférico de Parelheiros e Marsilac que está sendo 

incorporado as políticas públicas. Ao contrário, o que se presencia é o interesse pelos 

remanescentes de vegetação, e outros elementos contemplativos próprio da natureza 

protegida, e potencialmente absorvidos no mercado. Portanto, o que se coloca como 

horizonte é o partilhamento de um espaço já fragmentado. 

Significa, na prática, a justaposição de pedaços do espaço, em um verdadeiro 

recorte, que por sua vez, são unidos pelo fio condutor do Estado, em associação ao 

empresariamento urbano. Quer dizer, se a periferia surge enquanto fragmento do processo 

de centralização do capital industrial (discussão realizada no capítulo 2), agora, essa 

dinâmica que estamos tentando desvelar no extremo da zona sul de São Paulo depreende-

se do movimento mais geral de reestruturação do capital, assentado na hegemonia do 

momento de financeirização da economia.  

 Veja, é importante dizermos que, não existe atuação direta do capital financeiro 

incidindo nos lugares sob responsabilidade administrativa da Prefeitura Regional de 

Parelheiros. Contudo, este espaço é produto da reprodução do espaço metropolitano de 

São Paulo. Sendo assim, o entendemos como parte elementar de um processo 

contraditório. E que nesse momento histórico, os equipamentos públicos ofertados e 

administrados pela municipalidade estão todos sendo rifados, concedidos a iniciativa 
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privada, portanto, a implantação do Polo de Ecoturismo é parte e produto do 

aprofundamento da cidade como mercadoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu 

pretendia comprar um par de sapatos para ela. Mas 

os custos dos gêneros alimentícios nos impede a 

realizar nossos desejos. Atualmente somos escravos 

dos custos de vida.” 

Carolina Maria de Jesus. Quarto de despejo: diário de uma favelada 
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5- Considerações finais 

 

O último trabalho de campo realizado para a presente pesquisa aconteceu em um 

sábado ensolarado, de aproximadamente 33°. Fomos às margens da Represa Billings, na 

verdade até parte dela, na Ilha do Bororé. A ideia era poder visitar e observar a 

movimentação durante o final de semana, dia em que muitas pessoas atravessam a balsa 

para visitarem a Ilha, parte mais preservada do distrito do Grajaú. 

Nos caminhos para se chegar a Ilha, a paisagem é composta por bairros 

extremamente precários, chegando alguns às margens da represa, revelando a 

materialidade do processo de reprodução da expansão urbana na metrópole. Durante todo 

esse dia de campo, foram muitas as reflexões que nos ajudaram a compreender, com um 

pouco mais de realidade, os desdobramentos do que significa um espaço reprodutível. No 

sentido da repetição, da imitação, aliada a um projeto de pleno esvaziamento dos 

conteúdos sociais. 

 

 

Foto 1.14 Paisagem no fim da Avenida Dona Belmira Marin, próximo ao embarque 

para quem chega do Grajaú. Crédito: Léia Chrif de Almeida em 14/10/2017 
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Reproduzir é um movimento de ampliação das coisas, dos objetos e do modo de 

vida pelo espaço. Nesse caso é o espaço que está sendo transformado em produto das 

relações sociais de produção. Nessa realização, os agentes locais e o Estado consolidam 

suas práticas sobre o espaço, práticas que são mediadas pelas estratégias do urbanismo.  

Assim, as ações urbanísticas se constituem por meio das políticas urbanas ambientais em 

consonância com o planejamento estratégico.  

 

 

 

Figura 1.13 Matéria da Revista Apartes de maio de 2014, matéria completa 

disponível em: http://www.camara.sp.gov.br/apartes/revista-apartes/numero-6-

marco-abril2014/selva-de-perto/ 

Foto 1.15 Mulher pescando na Beira a Represa Billings. Crédito: Léia Chrif de 

Almeida em 14/10/2017 
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As fotos e a figura da página anterior retratam a mais profunda contradição, a 

pauperização da vida, revelando a segregação no seu sentido mais profundo, expressando 

os conteúdos da produção do espaço pela reprodução da metrópole. Em uma das fotos, 

uma senhora negra, em baixo de um sol escaldante, tentando garantir a alimentação a 

espera de um peixe. Durante todo o percurso de campo ela permaneceu ali imóvel, por 

horas. Há de se destacar também que esta margem onde ela se encontra é a parte mais 

preservada e, portanto, integrada ao Polo de Ecoturismo. A matéria acima traduz o 

marketing promovido pelos agentes locais e do Estado a respeito da suposta paz e 

tranquilidade que as áreas protegidas na periferia proporcionam. Nesse sentido como diz 

a autora: 

 A produção da metrópole, em sua monumentalidade, evidencia-se 

como espaço de constrangimentos, interditos, regras e normas. No 

plano da pratica socioespacial, ela é vivida como estranhamento, 

revelando a pobreza do mundo humano, na medida em que sua 

produção como valor de troca orienta e define todos os momentos da 

vida, privando o indivíduo de seu conteúdo social. Nesse processo, a 

metrópole aparece como uma potência estranha (sua produção, apesar 

de social, é exterior ao homem), o cidadão destituído da atividade 

criativa constitutiva do humano. (CARLOS, 2013, p.97-97) 

Assim, nega-se a possibilidade de transformar os espaços de fato em públicos, 

oferecer o lúdico, o educativo, espaço para criar. Distribuir os espaços contemplativos 

pela periferia, ou seja, atribuir a função pública, social e gratuita, pactuando no sentido 

da construção da humanidade em suas diferentes formas.  Movimento esse que vai além 

das agendas políticas ambientais que promovem a “proteção da natureza” para o negócio. 

As dinâmicas dos discursos da preservação ambiental são mobilizadas e respaldadas pelo 

imaginário construído a partir das gerações futuras, preservar para que essas possam ter 

o “direito a natureza”. Em contrapartida, nas periferias empobrecidas, o que se tem na 

prática é a sistematização de projetos que isolam os moradores  das áreas verdes, seja de 

maneira direta ou indiretamente, pois o turismo, como bem disse um empreendedor: “não 

é para o público de Parelheiros”, ver anexo dos trabalhos de campo, a partir da página 

173. 

 O horizonte que se impõem em diferentes frentes para a periferia do extremo sul 

está ligado ao ecoturismo, esporte de aventura, atividades de baixo impacto, turismo 

sustentável, são múltiplas as variações de terminologia de atividades vinculadas aos 

negócios provenientes da natureza, ou a produção espacial da natureza. Seja por meio das 
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associações dos microempreendedores, vendendo a visitação das cachoeiras em suas 

propriedades, seja a construção de grandes equipamentos de lazer privado, restaurantes, 

piscinas e estadias (pousadas, alojamentos), seja privatizando parques públicos. 

Esses projetos esvaziam os sentidos do espaço urbano como sociabilidade, como 

ampliação das forças criativas, do processo de reconhecimento com o outro e com o 

mundo. São projetos urbanos que partilham o tempo da vida cotidiana pelos discursos 

ambientais e seus derivados: qualidade de vida, desenvolvimento sustentável e gerações 

futuras, ecoturismo, tempo do consumo produtivo da natureza. Como pontua Alves 

(2011), é preciso refletir o momento que determinado espaço é incorporado pelas 

estratégias de reprodução do espaço urbano. 

Desse modo, criam-se espaços para moradia, lazer e turismo a partir da 

exploração da proximidade às áreas verdes e/ou aos parques 

contemplativos e às unidades de conservação ambiental, atribuindo à 

natureza a condição de mercadoria, junto à qual se vendem 

características e um ritmo de vida que tende ao desaparecimento na 

metrópole: a tranquilidade, o ar puro (agora um bem raro), a segurança 

e a beleza, todos postos em oposição à vida metropolitana (ALVES, 

2011, p.119) 

 Em contrapartida, as inúmeras demandas de serviços públicos que atuariam no 

sentido de diminuir as desigualdades de acesso estão cada vez mais distantes. Pois o 

discurso de que o Estado não é provedor de direitos e serviços básicos está 

exponencialmente se reproduzindo, tomando forma e conteúdo nas periferias. As ações 

que se impõem chegam por meio do empreendedorismo, este é marcado enquanto 

construção de um projeto individual e como política urbana. 

 Os dados quantitativos apresentados na introdução desta pesquisa nos revelam 

(em parte) como vive a população que ali reside, qual a classe, a origem e a cor. Os 

números de equipamentos urbanos contidos naquele espaço também contribuem para 

entendermos qual a função deste lugar dentro da reprodução da metrópole. Um espaço 

extremamente pobre, de condições precaríssimas e habitada pela população de baixa 

renda. Por essa via é possível sem muitos esforços analíticos e teóricos apontar 

minimamente quais seriam as demandas dessa população. Diminuição do tempo de 

deslocamento casa-trabalho? Hospital? A presença de ônibus nos bairros? Equipamentos 

públicos culturais e de esportes? Saneamento básico? Água encanada? 

 Na contramão dessas demandas o que se tem visto é a consolidação e o 

fortalecimento de negócios ligados a natureza, como o Polo de Ecoturismo da Cidade de 
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São Paulo e a criação de laços empresariais vinculados ao setor do turismo.  As relações 

vislumbradas pelos empreendedores e empresários são lastreadas pelos negócios, oferecer 

serviços privados vinculado ao ecoturismo. Os Distritos possuem demandas por 

equipamento de lazer, esportivos e culturais que sejam gratuitos, pois a maior parte da 

população tem renda incompatível com os preços para se ter acesso ao lazer.  

Parelheiros e Marsilac não deixaram de ser periféricos, ainda que a narrativa 

construída e a vocação forçada tentem mediante Planos de Turismo em querer suprimi-

la. Ao contrário, estão cada vez mais distantes de projetos que possam oferecer a 

mitigação da insalubridade, saneamento básico com redes e tratamento de esgoto, 

creches, acesso a transporte e equipamentos de lazer. Tais ações estão fora das ditas 

“agendas políticas”. A inversão desse processo deveria partir rumo a ampliação de 

acessos, ao invés de restringi-los sob as determinações do mercado e da propriedade 

privada. 

 A Iniciativa do Polo de Ecoturismo carrega a funcionalidade em atuar como 

extensão e ampliação da fragmentação do espaço, isto porque a propriedade privada, junto 

as relações de troca se realizam na vida cotidiana. Tal iniciativa amplia e aprofunda a 

segregação socioespacial, visto que a população dos distritos analisados carrega 

cotidianamente os resultados da espoliação urbana. As relações de troca, de dominação, 

de individualismos, e privilégios são reproduzidas no e pelo espaço. A produção social 

do espaço e sua apropriação privada estão materializadas pelo acesso desigual aos objetos 

e aos serviços disponíveis sobre o espaço. 

 A multiplicação e o aprofundamento da pobreza são redefinidos à medida que se 

retira direitos e se coloca a força do Estado para conter as imanentes revoltas populares 

do cotidiano. Diante da violência que se conformou nos transportes privados (brutalmente 

caros), nos hospitais, no encarecimento dos aluguéis e na impossibilidade da casa própria. 

Nesse sentido, o Estado aparece pela via da militarização, a polícia militar nas periferias 

atua como se estivesse em uma guerra96, em um combate, em que o “inimigo precisa ser 

abatido”. Esse inimigo, fundamentalmente é negro e pobre, como nos indica o Atlas97 da 

Violência de 2017 lançado pelo IPEA (Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada) em 

                                                 
96 http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-07/mortes-em-acoes-policiais-em-sp-bate-recorde-

especialistas-criticam-omissao 
97 http://ipea.gov.br/atlasviolencia/ 
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parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revelando que entre 2005 a 2015 

70% dos jovens que morreram no Brasil são negros. 

  Entendemos que o Polo acaba contribuindo para dois movimentos. O primeiro é 

o de aprofundamento da segregação espacial nos extremos da zona sul de São Paulo. O 

outro é de ampliação da divisão do tempo da vida, apropriada por meio da promoção do 

espaço enquanto produto. O espaço programado, funcional e destituído de referência é 

posto como modelo a ser seguido. A cidade, como acúmulo histórico da produção social, 

da experiência histórica, congregando por essência o encontro, a experiência coletiva e a 

troca, cede para o lugar da individualização. 

 Uma vez que se prioriza o meio ambiente em detrimento da população pobre, 

periférica e cotidianamente espoliada no e pelo espaço urbano, somada as todas as 

privações que isso possa significar, entendemos que o Polo de Ecoturismo tende a ampliar 

e reproduzir a segregação socioespacial por meio das novas estratégias ofertadas pelo 

“discurso ambiental”, sem, contudo, tocar nas questões fundamentais, como a 

propriedade privada que alija a vida dos mais pobres, que, em um eterno deslocamento, 

foram para os mananciais da cidade, tido como refúgio de uma metrópole partida e 

profundamente fragmentada. 

 Traçar política pública, juntar esforços para alavancar um lugar a partir do outro, 

do que está fora, ou ainda, trazer as pessoas de fora para consumirem o lugar e, ao mesmo 

tempo, privando quem nele mora de acessá-lo, ao nosso entender, é construir espaço 

alienado, um espaço estranho. É mudar a dinâmica do espaço, e consequentemente 

transformar o plano da vida, impossibilitando o urbano para todos. 
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7.Anexos 

 7.1 Relatos de Campo 

 

Fazendo turismo em Parelheiros (PAT (Posto de Atendimento ao Turista) / Parque 

Estadual da Serra do Mar núcleo Curucutu/ Cachoeira do Sagui/ Centro Paulus). 

 

Entre os dias 17 e 18 de junho (sábado e domingo) de 2017, realizamos um dos trabalhos 

de campo previstos para a continuidade da elaboração da pesquisa, esses relatos a seguir 

constituem parte dos nossos levantamentos de dados. Ainda que não seja muito 

convencional, buscamos parte das informações percorrendo como turistas as atrações 

incorporadas ao Polo, percepções, participação de atividades com outros turistas, 

observações, conversas e até vivências, todas essas maneiras foram usadas como fonte de 

dados para a elaboração desta pesquisa nas áreas turísticas do Polo de Ecoturismo de 

Parelheiros e Marsilac. 

 

“Sentindo-se no interior sem sair da Cidade de São Paulo” 
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“Para que ir viajar para longe? Pagar pedágio? Gastar combustível se temos aqui na nossa 

região essas belezas e esse clima maravilhoso?” 

 

São falas como essas que permeiam toda a narrativa das propagandas que 

objetivam impulsionar o turismo na Prefeitura regional de Parelheiros. Cada vez mais 

busca-se explorar essa distância (e ao mesmo tempo proximidade) de São Paulo, 

associada ao trânsito, ao stress, a poluição, ao ritmo acelerado, a falta de tempo e tantas 

outras características e sintomas explorados pelos agentes promotores dos discursos 

oficiais, nos empreendimentos privados e públicos. Oferecem a sintonia com a natureza, 

a similaridade e a sensação de estar em cidades do interior paulista (Brotas, Campos do 

Jordão, Paranabiacaba, Juquitiba) detentoras de público e destinos turísticos 

consolidados. 

Para poder compreender mais de perto a dinâmica das atividades ligadas ao 

turismo na região, quais as rotas oferecidas por algumas agências (ainda que incipientes, 

mas presentes) e empreendimentos, o público que frequenta, e também poder conhecer 

os motivos que trazem as pessoas para Parelheiros e Marsilac, escolhemos participar de 

uma das atividades previstas no terceiro festival de inverno promovido pelo “Polo de 

Ecoturismo de São Paulo”. Assim, além de conhecer o evento, achei pertinente incluir 

visitas a outros lugares localizados em Parelheiros e em Marsilac, que já faziam parte dos 

atrativos do Polo de ecoturismo. 

 

Traçando o perfil urbano de norte ao extremo sul de São Paulo (17/06/2017) 

 

 Saio da zona norte de São Paulo as 06:30 da manhã de carro em direção ao 

Marsilac, especificamente no Parque Estadual da Serra do Mar núcleo Curucutu. Para 

visitar o Parque é necessário efetuar o agendamento com uma semana de antecedência, 

preencher um formulário, enviá-lo por mail, com dados de todos os visitantes. Assim que 

o gestor do Parque, o biólogo Marcelo José Gonçalves respondeu estabelecendo o horário 

de nossa chegada, marcada junto a outros grupos que estariam presentes, assim 

organizamos nossa partida conciliando-a com as demais visitas ao longo do dia. Ao fazer 

o percurso zona norte (bairro de Santana) ao extremo da zona sul, um dos aspectos mais 

ricos é a transformação da paisagem, da verticalização ao espraiamento da periferia. Neste 

percurso a paisagem expressa de forma bastante marcada processos que por ali passaram, 

no sentido bairro, da Avenida Vinte e Três de Maio/Washington Luis/Avenida Interlagos/ 

Teotônio Vilela/ Sadamu Inoe/ Estrada Engenheiro Marsilac/ até a Estrada da Ponte Alta. 
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As percepções que vão se estabelecendo ao longo do percurso permite dizer que o ponto 

de ruptura na paisagem começa no final da Avenida Interlagos sentido bairro. O 

entroncamento de avenidas, repletos de semáforos e corredores de ônibus formou um 

ponto de estadia e aglomeração de usuários de Crack, exatamente no cruzamento da 

Avenida Robert Kennedy (que margeia a Represa Guarapiranga) com a Avenida Teotônio 

Vilela. No interior dos ligeiros segundos enquanto passávamos de carro, barracos de lona 

preta, cadeirantes, mulheres grávidas descalças, com cachimbo na boca, atravessado a 

avenida entorpecida, troca de carinhos, desespero e fissura.  

 A partir desse cruzamento, seguimos, e nos deparamos com placas informativas 

sinalizando que estávamos sob áreas de preservação ambiental, e de fato, na transição das 

Avenidas Teotônio Vilela e a Sadamu Inue vai se revelando outra paisagem. A 

intercalação das construções inacabadas, focos de vegetação, alta densidade demográfica 

em alguns momentos da avenida, o famoso “puxadinho” (subir a casa conforme a família 

cresce), possibilita compreender que a periferia do extremo sul não está apenas se 

expandindo em extensão, mas também se densificando, processo visível pelas edificações 

das casas. Chegando nas proximidades do Terminal de ônibus Varginha, foi implantado 

um arco desejando boas-vindas aos turistas e informando que estávamos entrando no 

portal das águas. Dali a uns 20 metros à frente avistava -se o Posto de Apoio ao Turista 

(PAT). Entro no posto para usar o banheiro e perguntar a quanto tempo estamos do Parque 

Estadual, o atendente responde que estamos a uma hora e meia, pergunto sobre o 

movimento de turistas, troco mais algumas palavras e saio. 

Uma observação importante a se fazer é o notável processo de edificações 

próximo ao terminal de ônibus Varginha, com alguns comércios, lanchonete da rede 

Habbis, loja de bolos, casa de materiais de construção, posto de gasolina,  hipermercados 

conhecidos por vender em atacado, empresa de médio porte, mais depósitos de 

construções, agência da caixa econômica e mais um supermercado Extra, uma nova 

pequena centralidade está formando-se nesse extremo da metrópole.  

 O ritmo e a velocidade são perceptivelmente outros, mais lentos, menos 

automóveis, no o caminho sentido Estrada do Marsilac aparece a Igreja de Santa Cruz 

localizada na praça de Parelheiros, foi construída em 1935 e onde também é a maior 

concentração de comércios. Percorrendo a já então Estrada do Marsilac vamos nos 

deparando com muito verde, em seguida o trânsito fica mais lento, caminhões na via 

carregando terra avermelhada, em seguida mais aglomerações, casas construídas ou em 

construções vão surgindo, porém de maneira mais rarefeita. O relevo já bastante 
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movimentado, construções bem rarefeitas, trechos sem aparição de casas ou comércios, 

intensa sinuosidade conhecido como as sete curvas do Marsilac vão modelando a 

paisagem, e desenhando um ar “pitoresco” ao bairro. Assim que acaba o zigui zague das 

curvas já nos deparamos com o terreno plano por uns poucos instantes; ao lado esquerdo 

um enorme campo escrito SUDAMERIS, segundo informações essa era o antigo clube 

de campo do Banco Sudameris, já era 08:30 da manhã quando chegamos no bairro Jardim 

Embura. Um bairro com características bem rurais, com uma ínfima concentração de 

equipamentos, que consistia em um posto da polícia militar, uma UBS, um ponto de 

ônibus em frente a praça, um mercadinho ao lado da sorveteria, a frente do posto policial. 

Subimos uma ladeira e caimos na estrada de terra, a da Ponte Alta, por cerca de trinta a 

quarenta minutos. Nessa estrada apenas sítios e chácaras, empreendimentos de lazer, as 

vezes nos deparávamos com alguns carros grandes provavelmente donos de 

empreendimentos ou turistas.  

  

 

Foto 1.16 As placas localizam-se na Estrada da Ponte Alta, informando a localização dos equipamentos. A Primeira 

informando que estamos em Área de Preservação Ambiental; a segunda informando a distância ao Borboletário 

(situado no Empreendimento Águias da Serra); e a terceira informando sobre a cachoeira do Sagui, o Mirante da Ponte 

Alta e a Igrejinha. Crédito: Léia Chrif de Almeida em 17/06/2017 
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Chegando ao Parque fomos monitorados pelo Erivelton (monitor a 17 anos). O espaço 

possuiu uma ótima estrutura, e super bem cuidado. Durante o percurso da trilha ele conta 

que o Parque recebe alunos de várias escolas e universidades, segundo o próprio Erivelton 

em momentos anteriores já chegaram a receber cerca de 600 alunos por semana. Porém 

devido os cortes de monitores, as visitas diminuíram drasticamente. A trilha dura cerca 

de duas horas, e a entrada é gratuita. O Parque era uma fazenda que produzia carvão, por 

isso encontramos tantos Pinus dentro da reserva, que teve sua desapropriação em 1958 

Foto 1.17 Trilha do Parque Estadual da Serra do Mar Núcleo Curucutu. Créditos: Léia Chrif de Almeida 

em 17/06/2017. 

 

Foto 1.18 Mirante do Parque Estadual da Serra do Mar núcleo Curucutu. Ao fundo é possível 

ver o mar, as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande. Créditos: Léia Chrif de 

Almeida, 17/06/2017 
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pelo Governo do Estado. Além da trilha, da belíssima paisagem, da imensidão dos relevos 

e da vegetação, é surpreendente a beleza cênica da vista para o oceano. É possível 

visualizar as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande. Na volta da trilha passamos 

por uma bica, Erivelton informa que aquela era a nascente do rio Embu Guaçu principal 

afluente do rio Guarapiranga. Chegando na sede do Parque Estadual fizemos um lanche 

e fomos rumo a outra visita. 

 

Roteiro 2: Cachoeira do Sagui 

 

A cachoeira do Sagui fica próximo ao Parque Estadual da Serra do Mar, localiza-se na 

fazenda maravilha, ela faz parte do roteiro do Polo de Ecoturismo, tanto que está presente 

nas sinalizações verticais dos atrativos turísticos. Chegando na propriedade fomos 

recebidos pela Dona Mara, a proprietária do empreendimento. A intenção era almoçar e 

visitar as cachoeiras que estivessem liberadas para visitação. Conversei um pouco com a 

D. Mara, ela explicou o preço do almoço e como estava funcionando as visitas para as 

cachoeiras. O lugar é bem simples, ela mora junto com a família e os netos, com uma 

estrutura bem inicial, composta com duas mesas grandes coletivas, dois banheiros 

minúsculos de aproximadamente 1m², e um lavabo entre os dois sanitários, um fogão a 

lenha que já é parte da sua casa. Na parte externa, fora da área onde realizamos as 

refeições, existe uma ampla área, com lago, um amplo estacionamento, algumas galinhas 

soltas no quintal e muitas plantas, muitas árvores, e uma outra parte plana onde ela reserva 

para os adeptos do camping (R$ 20,00 reais por pessoas). Na área onde se realiza as 

refeições, tem um banner com várias fotos dos atrativos localizados na sua propriedade, 

fotos dela, de alguns clientes e inclusive foto do ex Prefeito do Município de São Paulo, 

Fernando Haddad, que segundo ela, esteve no local junto com a família e comitiva para 

conhecer o potencial turístico da região. Para almoçar paga-se um valor de 20 a 25 reais 

dependendo do cardápio. Pagamos R$ 20,00, pois já estava no fim, um copo de suco custa 

R$ 6,00, para ter acesso à cachoeira do Sagui custa R$ 10,00. Mara explicou que na sua 

propriedade existem mais cachoeiras, no entanto, é necessário o acompanhamento de um 

guia, que custa na faixa de uns R$ 160,00, podendo ir uma turma de até 10 pessoas. 

Explicou-nos também que para almoçar e fazer as demais trilhas era necessário agendar, 

visto que não era todos os dias que servia almoço, e a movimentação maior era aos finais 

de semana. Ainda durante a refeição perguntei quando ela adquiriu a propriedade, e 

quando o negócio dela começou. Em 1987 adquiriu a fazenda, começou a receber gente 
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em sua propriedade a partir dos anos 2000 quando o SEBRAE a procurou oferecendo a 

incorporação do empreendimento dela no livro de guia turístico da instituição. Antes do 

SEBRAE cobrava-se R$ 2,00 reais para acessar a cachoeira, depois foi para R$ 5,00 e 

agora é 10,00. Porém, a exigência era que construísse dois banheiros, e assim ela o fez, 

anos depois sua propriedade foi inserida no Polo de Ecoturismo de São Paulo, sendo 

bastante procurada, principalmente no verão. Relata que ainda não consegue viver apenas 

do turismo, por isso ainda mantem seu salão de cabelereira no Município do Cipó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotos 1.19 Cachoeira do Sagui localizada na Fazenda Maravilha. Crédito: Léia Chrif de 

Almeida em 17/06/2017. 
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Roteiro 3: Centro Paulus 

A decisão de vivenciar e compreender por dentro essa inserção de Parelheiros e Marsilac 

na rota turística do Município de São Paulo aconteceu pela confluência de vários fatores, 

o primeiro deles o agendamento da visita ao Parque ter coincidido com o feriado, 

juntamente a isso, uma das programações do festival de inverno do Polo de Ecoturismo 

acontecer nesse mesmo final de semana. Dentre a programação do festival de inverno 

ocorreria o evento “Para Todos”, previsto para ocorrer no Centro Paulus. Antes de 

descrever como foi o evento, é importante contextualizar o empreendimento. Isso porque 

o Centro Paulus é um dos poucos lugares na Prefeitura Regional que oferece uma 

consolidada estrutura de hospedagem, recebendo variados grupos para diversos objetivos. 

Dentre eles, empresas em busca de um lugar para oferecer cursos aos funcionários, 

exposição artística, eventos, celebrações (réveillon, festa junina etc.), formações e 

imersões. Ou como descreve a agência de turismo Infinity (presente no evento “Para 

Todos”). 

  

Figura 1.14 Folder Cachoeira do Sagui, fazenda Maravilha, material adquirido em trabalho de campo 

no próprio estabelecimento. 
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“Quando a intenção é despertar o desejo de conhecer vamos 

gravar onde o turismo e o turista estará, por isso ouvirá ruídos de 

fundo mas garanto que será presenteado com um cast e 

principalmente um local mágico de desenvolvimento chamado 

Centro Paulus, que inicia com a Antroposofia mas se desponta 

como ser o melhor hotel verde para se comer na capital paulista. 

Uma hospedaria singular na zona sul de São Paulo, distando 50 

minutos do Aeroporto de Congonhas e 30 minutos do Autódromo 

de Interlagos. Ambiente aprazível em meio à natureza que alinha 

simplicidade, arte e conceito num só espaço. Criado em 1981 pela 

Associação Tobias especificamente para a formação do Ser 

Humano e da sua ação no mundo com base na Antroposofia. O 

Centro Paulus hoje vai mais além, abriga um hotel, um albergue 

e uma galeria de arte, promovendo através da atividade turística 

e de forma sustentável o desenvolvimento local. A estrutura do 

Centro Paulus é simples, mas bem aconchegante. Possui vasta 

área ajardinada, cantinhos especiais, refeitório descontraído, 

cozinha personalizada (para vegetarianos e celíacos) e 73 leitos 

distribuídos no Hotel e num pequeno Albergue. O Centro Paulus 

disponibiliza para cursos: 2 salões, sendo um com capacidade 

para 35 participantes e outro para até 80 participantes, 3 salas de 

apoio e atelier.”98 

 

Uma das justificativas para participar do evento “ParaTodos”, se baseia pela própria 

sugestão do nome, que aparentemente tinha a finalidade de trazer uma diversidade de 

pessoas para aquele lugar, achei interessante a possibilidade de poder observar quem eram 

as pessoas que iriam naquele evento, e quais delas tinham o conhecimento da existência 

do Centro Paulus. 

 

. 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Fragmento extraído da página: http://despachados.com.br/tourcast-37-centro-paulus/. Esta página é 

organizada pela Agência Infinity, uma das agências que organiza visitas e passeios para as APAS. 

Pesquisando mais sobre a Infinity, em umas de suas páginas em rede social constava o valor cobrado pela 

agência por três noites no Centro Paulus e a programação/roteiro programada pela agência nos dias de 

feriado prolongado (15/16/17/18 de junho de 2017), variando entre R$ 530,00 à R$ 660,00. 

O site da agência é: http://infinity.tur.br/. 
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Chego ao Centro Paulus era mais ou menos 18:00 da tarde do dia 17, a intenção era 

participar da programação prevista para esse dia. Assim que fiz o Check-in, me dirigi até 

o quarto que havia reservado. Paguei 286,00 reais (incluído café da manhã e jantar, 

excepcionalmente naquela data não haveria jantar, pois haveria a festa junina, assim nos 

entregaram fichas para gastarmos com os comes e bebes da festa).  Uma festa com 

fogueira, música brasileira e regional tocando, barracas com caldos, decoração de São 

João, Sarau e a abertura da Galeria (de arte popular) do Rosário faziam parte do Evento. 

Observando o evento e as pessoas que estavam no Centro Paulus, uma das coisas que 

mais chamaram a atenção é a rede de pessoas que estão ligadas de alguma maneira com 

a proteção ambiental sejam elas: Coletivos da cultura, agência de turismo, turistas (muitos 

moram em São Paulo e não conheciam a região), assessores de vereadores locais e 

funcionários ligados à secretária do verde e do meio ambiente. A grande massa não se 

encontrava naquele espaço, não foi divulgado com carro de som pelos bairros dos 

Distritos, pelo contrário, foi divulgada pela página do Centro Paulus, que também é um 

Figura 1.15 Folder Evento “Para Todos” realizado 

no empreendimento Centro Paulus. 
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espaço pouquíssimo conhecido entre a população de Parelheiros. No dia seguinte quando 

participei de uma atividade prevista na programação isso ficou bastante evidente, quando 

as várias pessoas que iam fazer a caminhada dentro do Parque Itaim, tiveram que se 

apresentar dizendo os nomes e de onde eram. Algumas eram lideranças de bairros, duas 

senhoras do Grajaú, com aproximadamente 65 anos, ambas nunca ouviram falar do 

Centro Paulus e muito menos do Parque Municipal do Itaim99. Outras três meninas de 

aproximadamente 25-27 anos que moravam no bairro vizinho (Silveira) também nunca 

ouviram falar daquele local, diferentemente dos turistas que moravam mais próximos ao 

centro de São Paulo e que já ouviram falar e estavam visitando o lugar pela primeira vez. 

Por sinal, a agência de turismo que mencionamos no início estava presente, mencionaram 

que com frequência traziam turistas para realizarem os roteiros da APAs, e naquele 

momento um grupo de turistas foi passar o feriado na região. Para acessar o Parque 

Municipal do Itaim existe uma entrada pelo Centro Paulus, uma porteira de madeira dá 

acesso, um segurança  terceirizado toma conta do local, e o mesmo é aberto apenas para 

visitas agendadas de pesquisadores. Nossa trilha terminou pela entrada principal do 

Parque (foto) e seguimos para o almoço. O Centro Paulus oferece almoço, porém é 

necessário um agendamento, a refeição é R$ 40,00, e o café da manhã 32,00.  

 

 

Foto 1.20  Placa informando a Casa do Rosário, galeria de arte popular localizada 

dentro do Centro Paulus. Crédito: Léia Chrif de Almeida em 17/06/2017. 

                                                 
99 Esse Parque é um dos parques que foram previstos como compensação depois da construção do Rodoanel 

trecho sul, atualmente ele está fechado para o público. Mas, para o evento foi liberada a visita monitorada.  
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  Foto 1.21 Entrada principal do Parque do Itaim. Crédito: Léia Chrif, 17/06/2017 
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7.2 Descrição da visita ao Acampamento Águias da Serra. 

 

No dia 15 de março de 2017 realizamos uma visita no empreendimento 

Acampamento Águias da Serra localizado no Marsilac, abrange uma área de 250.000 

metros quadrados, o Águias antes de tudo é um espaço destinado ao lazer, principalmente 

ao acampamento de férias, inclui atividades ligadas ao ecoturismo, ao lúdico, e também 

a retiros de cunho religiosos. Juntamente com as atividades citadas que o empreendimento 

recebe, também foi construído e inaugurado dentro do empreendimento, o primeiro 

borboletário de São Paulo, inaugurado em fevereiro de 2015, é o maior borboletário 

privado do país.  

Como já apresentamos anteriormente, o Águias da Serra é conhecido por 

consolidar-se como um acampamento escolar bastante renomado, frequentado por escolas 

de alto padrão de São Paulo, é o único dentro do Município de São Paulo, e um dos poucos 

empreendimentos da região liberado pela CETESB, pois está situado dentro da Área de 

Preservação Ambiental Capivari Monos.  

Em visita ao lugar, como parte de um dos trabalhos de campo, um dos donos nos 

recebeu, e entre várias informações, uma que nos chamou atenção foi referente ao 

público, ou, para ser mais exata a faixa de renda dos clientes que usufruíam do espaço. 

Miguel nos esclareceu que o público alvo do acampamento compõe a faixa de renda A e 

B, e que o foco do empreendimento não é a população de Parelheiros. Ainda que, o 

Borboletário seja aberto ao público, paga-se 39,00 reais para entrar, e esta taxa não inclui 

as refeições, portanto, como afirmou Miguel “uma família (com duas crianças) que vier 

passar o final de semana, não deixará menos que 200,00 reais caso realizem as refeições 

aqui”.  

A partir das informações que colhemos neste dia, foi possível compreender que 

existe, ainda que não seja um dado institucional, dois tipos de visitantes a região, porque 

existem dois tipos de empreendimentos. Aqueles menos estruturados, mais simples, que 

não faz o recorte explícito da renda, e outros que focam a população com maior poder 

aquisitivo. É importante frisarmos isso porque antes do trabalho de campo tínhamos a 

ideia de homogeneidade tanto nos equipamentos, quanto no perfil dos turistas. Visto que 

a criação do Polo de Ecoturismo é bastante recente, no entanto, isso não quer dizer que 

não existia uma articulação política anterior. Muito pelo contrário, como nos esclarece 

Miguel, houvera antes da implantação do Polo organização, associações, reuniões para 
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discutir interesses comuns dentro da perspectiva ambiental e econômica, ou seja, é um 

processo que não começa em 2014.  

Nas palavras de muitos desses proprietários, quando projetam a região para daqui 

10, 20 anos, é consenso o otimismo, as mudanças, as transformações para o Polo. “Muitos 

apontam como era a precariedade das estradas, da falta de sinalização, de segurança, etc., 

portanto, a perspectiva é que “A Parelheiros” de hoje seja “a Brotas” de amanhã.” Outro 

questionamento que realizamos estaria em relação à mão de obra, como que aquele 

empreendimento, daquele porte recrutava e selecionava a mão de obra. E essa questão é 

fundamental, porque o Águias da Serra se destaca muitos de outros equipamentos de lazer 

existente na região, e, além disso, está em constante expansão. Prontamente, um dos 

diretores nos responde que parte, significativa da mão de obra era de fora de Prefeitura 

Regional de Parelheiros, e a outra parte, residente na região, e que um dos diferenciais 

estava na maneira de organizar e gerir seu negócio, ou seja, nas palavras dele a “gestão e 

a participação política era o que o colocava a frente no quesito qualidade”.  

Miguel revela que, trouxe para dentro de seu empreendimento a racionalidade das 

empresas multinacionais que trabalhara organizando os funcionários em equipes, 

estimulando a competição entre eles, para que no fim a equipe com o melhor desempenho 

e melhor pontuação adquirisse um bônus. Assim, colocara ritmo e disciplina nos 

funcionários, pois, nas palavras dele, esse era um dos obstáculos que enfrenta com alguns 

jovens que iniciam no trabalho. Isso porque, como Marsilac é um lugar de chácaras e 

sítios, é bastante comum os jovens fazerem os trabalhos que os pais faziam ou fazem, que 

é ser “caseiro”.  

Basicamente a função do “caseiro” é cuidar da propriedade de outra pessoa, 

realizando atividades de manutenção, jardinagem, limpeza etc. Existem aqueles que 

moram dentro da propriedade que cuidam, e outros que possuem a sua habitação fora, o 

que diferencia essa atividade de outras, seria a apropriação do tempo. Nessa função, o 

“caseiro” vai gerir ou realizar as atividades de acordo com seu tempo, ou seja, não existe 

um ritmo de trabalho, um horário para entrar, para sair, para almoçar e ninguém para 

monitorar seu dia de trabalho, exceto quando os donos da propriedade aparecem. Sendo 

assim, quando um jovem iniciava a trabalhar no Águias, acabava tendo dificuldades para 

seguir disciplina e o ritmo do labor, mas com o tempo acostumava-se. 

O empreendimento possuiu 250 acomodações, destacando-se assim, pela 

grandiosidade, clientela e administração. Pudemos observar também a incorporação de 

determinados designíos e exigências que a vida urbana impõe na propriedade. Exemplo 
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disso, é o restaurante, não servem frituras, as comidas são saudáveis, orgânicas e quase 

não trabalham com produtos industrializados. Há de se destacar também, que existe uma 

proposta pedagógica para as crianças que usufruem do acampamento. No próprio site da 

empresa, e na conversa com Miguel, a ideia é que a criança tenha um momento de estar 

em contato com a natureza e desacelerar, para isso o acampamento oferece uma porção 

de atividades que preencha o dia da criança, sempre respeitando autonomia dela, de 

maneira que ela possa escolher o que fazer.  

Dentre as atividades estão: Vôlei na Areia, Trilha na Reserva, Tribyke, Teia de 

Escalada, Piscina Natural, Tênis de Mesa, Pesca Esportiva, Pebolim, Parede de Escalada 

Indoor, Oficina de Teatro, Oficina de Sobrevivência na Selva, Oficina de Música, Oficina 

Foguete da NASA, Oficina de Circo, Oficina cientista, Oficina Agente Secreto, Mesa 

ping pong para 6 pessoas, Mini Casinha, Marcenaria Infantil, Jogos Recreativos, Jogos 

Tradicionais, Gaga, Fogueira com Marshmallow, Arena de Lama, Fazendinha, Piscinas 

Recreativas, Estudo Compostagem, Circuito Militar, Carpetball, Cenário Filme 

Carrossel, Campos de Futebol, Caiaques, Cama Elástica, Borboletário, Basquete Indoor, 

Cancha de Bocha,  Balada Profissional, Atelier de Artes, Badminton, Guerra Bexiga com 

Água e Tirolesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.16 Empreendimento Águias da Serra, imagem aérea, retirada no site da 

empresa http://www.acampamento.aguiasdaserra.com.br/acampamento/tour-virtual-

acampamento/ 
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7.4 Entrevista 
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