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Este Capítulo está organizado em seis módulos: 
 
 

2- O distrito de Brasilândia (pág.39 a pág.43). Apresenta aspectos da área de estudo.  
2.1- Desvelar paisagens através da história  (pág.43 a pág.54). Discute a importância de 

conhecer os dramas de vida das pessoas, como um dos possíveis olhares sobre a paisagem.   
2.2- Aspectos gerais da urbanização da cidade de São Paulo que influenciaram o início de 

ocupação do distrito (pág.54 a pág.60).  
2.3 - Ocupação do Distrito de Brasilândia  de 1940 - 1970 (pág.60  a pág.81).  

2.4 - Ocupação do Distrito de 1970 - 1990 (pág.81 a pág.104).  
2.5 - Ocupação do Distrito a partir de 1990 (pág.104 a pág.123) 

 
Protagonistas: 

Waldir dos Santos, Iolanda, Débora Costa Paiva, Luzia Pimenta, Dante Coiro, Lídia Yamasaki, 
Geralda Luiza Galdino, Laudelino da Conceição, Euribia Horacio Neto, Sandra Regina e Rosa 

Maria da Silva Araújo. 
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Chão, História e Memória Viva 

O Distrito de Brasilândia 

O distrito de Brasilândia, por estar localizado em uma zona de 

expansão urbana sobre a Serra da Cantareira (zona norte do município de 

São Paulo), abre uma gama de questionamentos e inquietações que 

ultrapassam a precariedade e a violência - viés pelo qual a mídia privilegia 

seu enfoque de periferia. Quanto à  precariedade  e à violência, é preciso 

dizer que não são  estigmas, representam um estado real e visível. No 

entanto não se pode reduzir a área ocupada do distrito a um grande tecido 

autoconstruído homogêneo, no qual se estabelecem os mesmos conflitos, ou 

as mesmas formas de produção e valorização do espaço.  

A Brasilândia cresce, e muito. Desenha-se sobre a Serra uma 

sobreposição de casas. Tão juntas que parecem sufocar uma às outras. Esse 

adensamento  revela-se em números: em 14km² de ocupação urbana estão 

distribuídos 65.800 domicílios, por 47 bairros, que abrigam uma população 

total de 247.000 pessoas. Cerca de 51% desses domicílios são irregulares e 

estão distribuídos por 38 loteamentos irregulares  e  93 favelas. Os 7km² 

restantes do distrito pertencem à Reserva Florestal da Cantareira, 

perfazendo um total de 21km² (GTA, 2003). A taxa de crescimento 

populacional é bastante significativa, se comparada à taxa de crescimento 

do município, no período de 1991 a 2000. Nesse período, a população do 
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Fonte: Mapa RMSP LUME  2006 
Mapa Base Município de São Paulo LUME  2006 
Mapa Base Região Noroeste GTA 2003  
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distrito cresceu 2,30%, enquanto a taxa de crescimento da população da 

cidade de São Paulo foi de 0,88%. Ainda nesse período, a região ganhou 

cerca de 17.000 novos domicílios, 46.000 novos habitantes, paralelamente ao 

desmatamento de 115 ha na região denominada Zona de Fronteira1. Ou seja, 

esse incremento populacional  refletiu na expansão urbana local sobre a pré-

Serra da Cantareira, que até então, era uma barreira física que condicionava 

o crescimento da região.  

A baixa qualidade de vida, bem como a necessidade de ter uma 

moradia, mesmo que em área de risco, dá a Serra um outro valor. Um 

processo acelerado pela baixa renda dos moradores que encontram, na 

Serra, a possibilidade de parar de pagar aluguel. Os responsáveis pelos 

domicílios no distrito têm uma renda média mensal de R$ 663,13,  enquanto 

no município de São Paulo esse valor é de R$1.310,00.  Além disso, as 

oportunidades de emprego são poucas, devido ao número reduzido de 

comércios e serviços (setor que é a principal fonte geradora de empregos da 

região), o que caracteriza o bairro como um bairro dormitório (GTA, 2003). 

O baixo nível educacional  da população contribui para o grande 

número de desempregados na região: cerca de 9% dos chefes de família não 

são alfabetizados, 25% têm até três anos de estudo e 38% têm de 4 a 7 anos 

de estudo, ou seja, a maior parte dos chefes de família ou não tem instrução 

ou esta é precária (GTA, 2003).   

Com relação à violência2, o distrito destaca-se negativamente, sendo  

o segundo com maior número de homicídios no município de São Paulo. De 

acordo com dados do PRO-AIM (Secretaria  Municipal de Saúde), 

                                                         
1 Esta região  foi criada no final do século XIX, objetivando proteger os mananciais com o afastamento da área urbana, 
segundo a ótica sanitarista (HERLING,2002).  
2 “ Segundo Marcos Drumond Jr. , a cada semana morrem assassinadas mais de 100 pessoas na cidade de São Paulo, 
correspondendo a cerca de 15 homicídios por dia, sendo 12 deles praticados na periferia. Coloca em seu estudo que se 
apresentou uma razão de 58,5 vezes entre o risco de morrer assassinado por residir na Brasilândia, numa comparação 
com o Distrito da Consolação”(GTA,2003).  
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ocorreram cerca de 1005 homicídios no período de 2000 a 2005, no distrito, 

dos quais, 413 mortos  tinham entre 15 e 24 anos. O homicídio é o “pico” da 

violência cotidiana a que estes moradores estão submetidos.  KOWARICK 

(2000:10)  entende que a partir disso se constrói uma condição 

discriminatória no imaginário social, o que reforça a condição de 

subcidadãos desses moradores, já que pesa sobre eles o estigma da  

“marginalização” decorrente dessa violência.  

“Aqui antes era terra de bandido, ninguém vinha trabalhar aqui, 

nem professor , nem médico. Se matavam alguém em qualquer 

lugar perto do distrito, já falavam que  tinha acontecido na 

Brasilândia” WALDIR DOS SANTOS, jornalista e morador da 

região. 

No relatório do Projeto Agente Jovem, desenvolvido pela entidade 

Nossa Sra. de Fátima, no Jardim Elisa Maria (localizado no distrito de 

Brasilândia), é possível encontrar  outros exemplos dessa discriminação, 

que parte dos moradores da área consolidada do distrito, com relação aos 

moradores das favelas e loteamentos clandestinos. 

“Um dos exemplos é o dia em que um grupo de Agentes Jovens 

saiu para deixar currículos e procurar emprego. Em uma loja havia 

uma placa com os dizeres: ADMITE-SE VENDEDORAS. Uma 

jovem se  apresentou para fazer a entrevista, e no diálogo,  a 

responsável deu a entender que ela seria a pessoa escolhida para o 

trabalho, apresentando todos os requisitos necessários. Quando 

perguntou o endereço, ela respondeu: “Bairro Elisa Maria”. A 

responsável interrompeu a ficha, olhou para a jovem e disse: “Não 

há vaga para você”. 
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Um outro exemplo também apresentado no relatório, deflagra ainda 

mais esse ideário de “marginalização e incapacidade”, que se faz dos 

moradores da periferia. 

“Os Agentes Jovens foram até a Regional, apresentar algumas 

reivindicações e propostas de trabalho em conjunto. A 

administradora se emocionou vendo o grupo, e disse: ”Eu não sabia 

que nesses bairros existiam jovens com ideais e com disposição de 

transformar a sociedade”. 

Esse processo discriminatório  mantém-se ao caracterizarmos o 

distrito por suas precariedades e pela violência. Constitui-se, como uma 

leitura distanciada da paisagem reduzindo-a a um estereotipo de paisagem 

periférica. Assim, nesta Dissertação, entende-se que por esses números não 

se revela essa paisagem, mostra-se somente, as condições de vida dos 

moradores.  

2.1 Desvelar Paisagens através da história 

Qual a importância de tentar desvelar a paisagem? Não me refiro a 

paisagens-espetáculo, consideradas belas pelo nosso condicionamento 

sociocultural; refiro-me a todas, inclusive às que não têm valor de mercado 

e que causam sofrimento.  

Essas paisagens que aqui chamo de “periféricas” não estão mais 

escondidas, estão na mídia. Só no distrito de Brasilândia foram rodados oito 

filmes de longa metragem. Mas o que buscavam nessa paisagem? 

“Eles Não Usam Black Tie”, de Leon Hirszman; “O Invasor”, de 

Beto Brant; “De Passagem”, de Ricardo Elias; “Noites 

Paraguaias”, de Aloysio Raolino (assistência de produção); 
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“Antônia”, de Tata Amaral; “Cidade dos Homens”, de Fernando 

Meireles; “Carandiru Doc”, de Rita Buzzar (direção de produção) 

e “Na garupa de Deus”, de Rogério Correa - todos estes, filmados 

em território “brasilandiense” , desde a década de 80 até os dias de 

hoje” (DSS Produções, 2006) 

Essa paisagem, mesmo com sua especificidade, revela um modelo 

de periferia, um mar de morros ocupados pela autoconstrução. Um modelo 

no qual se reproduz, através do sensacionalismo, “a miséria e a violência”, 

ou “a criatividade e a música, o rap”. 

A paisagem periférica é muito complexa para ser reduzida a um 

desses clichês. Revelar suas peculiaridades, suas vozes, é um exercício de 

ultrapassar as formas e estigmas e chegar a seus significados. A paisagem 

deixa de ser uma inspiração e passa a ser um laboratório social, que precisa 

e deve ser investigado. Assim, a pergunta fundamental não seria sobre a 

importância da paisagem, mas sobre a nossa capacidade de reconhecer e 

respeitar suas formas próprias e seu universo de significados e valores.  

Estudar a paisagem do distrito de Brasilândia, neste sentido, 

permite avançar em uma discussão sobre ocupações irregulares em áreas de 

importância ambiental. Traz à tona outras questões que não só a impotência 

do Estado em conter essas ocupações, bem como sua “tolerância”.  

Pode-se, ou melhor, deve-se falar das desigualdades sociais e dos 

poderes, um público e outro paralelo (este nem tão paralelo assim), que 

determinam o ritmo da degradação ambiental. Mas, para se aproximar da 

realidade, é preciso investigar a teia de conflitos, negociações e valores, na 

qual só é questionada a responsabilidade socioambiental dos moradores, 

dos quais muitos, em meio à carências múltiplas, não querem estar ali, mas 

não podem não estar.  
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Questiona-se que a população não valoriza a Serra e que a 

autoconstrução vai expandindo-se sobre as áreas de fragilidade ambiental, 

atribuindo-se a uma paisagem sem pertencimento e sem vínculo esse 

comportamento. Não se percebe os outros modos de ver e produzir o 

espaço, com pertencimento. Não são questionadas, por planejadores e 

arquitetos, as profundas relações que se estabelecem entre o morador e seu 

meio, suas formas de produção criativa da paisagem.  

A falta de vínculo, em parte, está relacionada ao sentimento de 

“provisoriedade”, devido a carências de todos os tipos (habitacionais, 

urbanas, e mesmo de cidadania). A princípio, este sentimento pode ser 

desencadeado pelo processo de desterritorialização, ou desculturização. Um 

estranhamento com o espaço em que se vive que é resultado da grande 

mobilidade que praticamente tornou-se regra na trajetória de vida desses 

moradores,  muitos dos quais, são migrantes vindos de outros estados ou 

mesmo de outras regiões da cidade.   

“Vir para a cidade grande é, certamente, deixar uma cultura 

herdada para se encontrar com uma outra. Quando o homem se 

defronta com um espaço que não ajudou a criar, e cuja história 

desconhece, cuja memória lhe é estranha, esse lugar é a sede de uma 

vigorosa alienação”SANTOS(2004:328). 

Porém, para SANTOS (2004), esse “embate entre o tempo da ação e o 

tempo da memória”,  não se mantém, já que o ser humano passa a substituir 

pouco a pouco essa alienação pelo entendimento mesmo que fragmentário 

deste espaço. A desterritorialização, deste modo,  vem acompanhada da 

reterritorialização.  

 “A cidade que eu morava era pequena, interior mesmo, tudo o que 
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acontece todo mundo sabe. Quando fui para o Damasceno, era tudo 

diferente , lá o padrão de vida é diferente. As pessoas falam 

diferente. Na minha cidade as casas eram grandes, aqui são 

pequenas,  para se habituar é difícil. Pra mim, a Brasilândia é 

quase a Zona Norte toda, tipo Perus, Taipas, Vila Guarani, 

Carumbe, Elisa Maria,Vista Alegre. Comecei a descobrir a história 

do distrito aqui no curso. A gente procura entrevistar as pessoas 

mais velhas para saber como era antes, como é agora. Por exemplo, 

aqui  não tinha transporte e tinha rio limpo”. (IOLANDA, 22 

anos, chegou do interior da Bahia há dois anos e participa do 

projeto Jovens Urbanos da Associação Cantareira.)  

“Moro aqui há pouco tempo. Sei que a Vila Teresinha é boa porque 

tem comércio, que o Damasceno não tem muita coisa, e o 

Paulistano tem parques. Aqui tinham fazendas, rios, e muito  

mato, aos poucos acabou com os mutirões. Não tinha água e nem 

luz, e aos poucos, os moradores construíram as casinhas deles. 

Minha vizinha contou essa história, ela é a mais antiga da região. 

Nasci em Recife e morava em um sítio no litoral. Era muito legal, 

não tinha tanta poluição. Quando cheguei, não era o que 

imaginava, aqui é muito diferente. Fiquei presa, tem tanta 

violência, lá não tem isso. Fiquei com medo de sair na rua. Lá era 

mais gostoso para morar e viver. Mas aqui tem mais trabalho, mas 

tem que ter experiência. Aqui é uma metrópole e a Vila Teresinha 

faz parte disso. Quando você não sabe da história de um lugar, 

você fica perdida, agora você sabendo, você fica impressionado” 

(DEBORA COSTA PAIVA, 19 anos e moradora da Vila 

Terezinha,  participa do projeto Jovens Urbanos da Associação 
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Cantareira.) 

Esses depoimentos foram transcritos de gravações do 

documentário Brasilândia e Suas Histórias DSS Produções 

2006, do qual fiz parte enquanto pesquisadora. 

A permanência deste sentimento de “provisoriedade”, é decorrente 

por vezes da situação de ilegalidade fundiária, bem como das más 

condições de vida desta população. Para Luzia Pimenta, enfermeira,  agente 

de saúde no Posto de Saúde Carombé (localizado na pré-Serra da 

Cantareira)  esta dificuldade de valorização dos espaços se dá pela  “falta de 

perspectiva”, e “de expectativa com o lugar e com a própria vida”.  

“Eu vejo lá no Jardim Damasceno, nas casinhas que eu entro, você 

olha para os olhos das crianças e dos adultos e não há brilho. Eu 

acho que o cartão de visita de uma pessoa é o olho, é o poder falar 

olhando nos olhos de uma pessoa, ver o brilho de seus olhos. Lá 

você fala com as crianças, você está ali na frente delas, mas é como 

se ela não estivesse te vendo, um olhar perdido. Eu gostaria de ter a 

oportunidade de ter um espaço para trabalhar com as pessoas sua 

cidadania, e fazer com que elas voltassem a sonhar, um sonho de 

realidade, onde  as pessoas conseguissem entender que não têm que 

esperar os outros fazer por elas, que elas podem buscar. As pessoas 

têm que ser vistas em seu todo físico, social e espiritual, não somos 

pedaços”(Luzia Pimenta). 

Neste contexto, faz-se necessário indagar os processos que geram 

essas práticas e reconhecer que ao lado do sentimento de provisoriedade 
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por parte de alguns moradores, há relações de vínculo e pertença nessa 

paisagem, sendo mais complexas as motivações desses processos.  

A paisagem é então produzida por diferentes estratégias, nas quais 

os moradores  desenham espaços para morar ou simplesmente se abrigar, a 

partir de sua idéia de futuro, e da percepção da realidade que o cerca,  

definida pela sua trajetória de vida.   

Desse modo, o primeiro ato de desvelar a paisagem, nesse trabalho, 

consiste em apresentar a história dos espaços, relacionando dois universos: 

um oficial e o outro vivido e sofrido, envolvendo as experiências e valores 

dos moradores. Mesmo com suas particularidades, cada história acaba por  

constituir uma memória coletiva, nas quais muitas das experiências 

relatadas nos ajudam a compreender aspectos da realidade.  

Não há o objetivo de substituir as provas documentais pelos 

testemunhos orais, e sim, o de compreender, através dos relatos, o que fica, 

o que significa (BOSI, 1994) dessa trajetória. A memória é “associada à 

percepção de pertencimento a um mundo que engloba e constitui os indivíduos” 

(SANTOS, M. S. , 2003:17). 

Através das relações traçadas entre a memória e a sociedade,  

aproximo-me da produção e contínua transformação dessa paisagem,  na 

qual acumulam-se  fenômenos que se associam - de exclusão,  de 

degradação ambiental. Esses fenômenos, mesmos contínuos desde a década 

de 40 (quando a região passa a ser ocupada), revelam diferentes formas de 

ocupação e produção da paisagem, em diferentes períodos.  

Infiro, para a organização da exposição, três períodos principais em 

suas transformações, frente às crescentes necessidades da população por 

habitação. Entretanto é preciso atentar-se que esta periodização é específica 

para explicar as transformações do distrito, não sendo a mais adequada 

para o entendimento dos processos de transformação da cidade.  
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Deste modo, o primeiro período é de 1940 a 1970, e marca a 

ocupação na região sul do distrito, área hoje consolidada; o segundo 

período, de 1970  a 1990, marca a ocupação da região da pré-Serra da 

Cantareira, que está em processo de consolidação; e o terceiro período, de 

1990 a 2006, marca o avanço das ocupações junto ao limite do Parque 

Estadual da Cantareira. 

É preciso dizer que essa análise temporal não tem por finalidade 

fazer um recorte preciso das regiões ocupadas em determinado período, e 

sim, orientar os estudos dos movimentos feitos pela população, 

representando em que momento se deu o ápice dessas ocupações e em 

quais lugares, já que se entende que  “os períodos são momentos no tempo, que 

não passam de paragens de nossa atenção” (BERGSON, 1971:330 apud PAIVA, 

2002:312). 

Essa análise está baseada no estudo de fotos aéreas dos diferentes 

períodos, em depoimentos de antigos moradores, bem como no 

mapeamento do período de ocupação de favelas e loteamentos irregulares 

no distrito. Os dados mapeados das favelas foram retirados de fichas de 

vistoria realizadas em 2003 na região, pelo Grupo Técnico de Apoio, nas 

quais a população informava aos técnicos o período aproximado das 

ocupações. Já os dados mapeados dos loteamentos irregulares foram 

levantados junto ao departamento da prefeitura do municipal de São Paulo 

- RESOLO.  
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Fonte: Análise espacial e temporal  - Cecília Machado (2005) 
Perfil topográfico, usado como base para a análise SILVA, M. A. (2002) 
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De acordo com essas informações, no primeiro período,  de 1940 a 

1970, surgiram 35 favelas na região sul do distrito junto (área de expansão 

junto ao Distrito de Freguesia do Ó) . Nesse período não consta a 

implantação de nenhum loteamento considerado irregular.  

No segundo período, de 1970 a 1990, há uma expansão das favelas 

na região da pré-Serra da Cantareira, quando surgem 45 novas favelas e 18 

loteamentos irregulares. Porém, diferente das favelas, esses loteamentos são 

implantados por toda a área urbana do distrito, não se restringindo  à pré-

Serra da Cantareira.  

No terceiro período, há uma redução no surgimento de novas 

favelas (13 no total), porém, há um aumento significativo na implantação de 

loteamentos irregulares.  Assim, esse período, de 1990 a 2007, é o ápice de 

ocupações sobre a Serra da Cantareira, por loteamentos irregulares (cerca de 

20).  



 52 

 

 
 
SEM ESCALA  
 
Fonte:  Mapa Base com  mapeamento das favelas do distrito GTA(2003) 
Levantamento de Campo sobre o processo de ocupação das favelas: GTA (2003) – Cecília (2003-2006) 
Organização e Mapeamento dos dados: Cecília Machado (2006) 
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SEM ESCALA  
Fonte: Mapa Base com mapeamento dos Loteamentos Irregulares GTA(2003) 
Dados sobre processo de período de ocupação dos loteamentos irregulares:  PMSP RESOLO (2003)  
Organização e Mapeamento das informações: Cecilia Machado (2006) 
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2.2 Aspectos gerais da urbanização da cidade de São Paulo 

que influenciaram o início de ocupação do distrito 

A história da urbanização da cidade  de São Paulo impressiona por 

suas rápidas transformações. Até meados do séc. XIX, a cidade estava pouco 

expandida e não apresentava segregações sócioespaciais em sua estrutura 

urbana3. A partir de 1870, dá-se início ao crescimento explosivo da cidade, 

interferindo na sua estrutura territorial (VILLAÇA, 2001). As ocupações, 

que até então concentravam-se na colina entre os vales dos córregos 

Anhangabaú e Tamanduateí, passam a ocupar as chácaras da vizinhança, 

que começam a ser loteadas (LANGENBUCH, 1971). 

 

ANO TOTAL DE HABITANTES 

1872 23.253 

1886 44.033 

1890 64.934 

1893 192.409 

1900 239.820 
 
Fonte: SANTOS, L. 1992 

Alguns fatores explicam esse crescimento, como: a expansão 

cafeeira, a industrialização e a especulação imobiliária (SANTOS, L. 1992). 

A expansão cafeeira no chamado Oeste Paulista, fortalece-se com a 

implantação de ferrovias para o escoamento da produção. Em 1868, é 

implantada a ferrovia The S. Paulo Railway,  ligando Santos a Jundiaí,  para 

onde convergiam toda a produção do café que era trazida de outras regiões, 

pelas ferrovias : Cia Viação Paulista (ligando Sorocaba a São Paulo, criada 

                                                         
3 De acordo com SANTOS, L. (1992), os diferentes grupos sociais da época, concentravam-se na mesma região, o 
então chamado “triângulo”, composto pelas ruas: Direita de Santo Antonio, Rua do Rosário e Rua Direita de São Bento. 
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em 1872) ,  Cia Mogiana (responsável por escoar a produção do café do eixo 

nordeste do Estado, criada em 1872), ferrovia Araraquara (responsável por 

escoar o café produzido  na porção central e norte do Estado, criada em 

1901) (SANTOS, L. 1992).  

A implantação da The S. Paulo Railway teve grande impacto na 

cidade , já que acentuava a barreira representada pelo rio Tamanduateí  e 

sua respectiva várzea. Na época, a cidade tinha como possibilidade de 

expansão, três vetores: 1- a zona Leste, que tinha obstáculos como o rio 

Tamanduateí e a ferrovia; 2- a zona Oeste,  que tinha como obstáculo a 

transposição do vale do Anhangabaú, com uma dificuldade de superação 

menor , já que o córrego e sua respectiva várzea eram mais estreitos; 3-  a 

região de cumeeira desses dois rios, que não tinha nenhum obstáculo 

(VILLAÇA, 2001:116); uma conformação espacial que influenciou a 

estrutura urbana da cidade, durante anos.  

Em decorrência da expansão do café, a burguesia cafeeira passa a se 

mudar para a cidade, o que explica também o aumento demográfico da 

mesma. Além disso, o incremento demográfico da cidade é reforçado com a 

chegada de imigrantes, para trabalhar nas fazendas de café.  De 1871 a 1886, 

há também um crescimento na receita do município, em função da 

expansão cafeeira, foi de 300%, favorecendo a implantação de vários 

serviços públicos, como: iluminação, serviço telefônico, serviços de água e 

esgoto e bondes elétricos (Paul Singer ,1968 apud SANTOS, L. 1992).    

No limiar do século XX, a industrialização  destaca-se, graças ao 

contingente de mão-de-obra e de infra-estrutura, colaborando para o 

processo de expansão da cidade. As indústrias foram implantadas junto às 

estradas de ferro, facilitando o recebimento de matéria-prima, bem como o 

escoamento da produção. Além disso, os terrenos eram planos e baratos, já 
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que eram considerados impróprios para a ocupação residencial4. Desse 

modo, as ferrovias mostraram-se como grandes eixos da expansão urbana 

da cidade (RAMOS, 2001).  

De acordo com SANTOS L.(1992), um outro fator foi decisivo para a 

expansão da cidade, bem como por sua segregação urbana foi a 

intensificação da especulação imobiliária. 

 “(...) um processo que repousava em grande parte na certeza de 

que os terrenos tinham sua valorização assegurada, em função do 

crescimento urbano. A especulação imobiliária, por sua vez, 

provocava a aquisição de lotes, visando apenas fins lucrativos, os 

quais,conseqüentemente, permanecem desocupados”.     

(LANGENBUCH, 1971 apud RAMOS, 2001:41). 

A especulação tornou-se um tipo de “investimento” da burguesia 

paulistana desde 1875 com a falência da Casa Bancária Mauá, e o 

detrimento de outros tipos de investimentos (SANTOS, L. 1992). Porém, ao 

intensificar-se, no início do século XX, a especulação imobiliária, fortalece o 

crescimento difuso da cidade, a partir do surgimento de áreas urbanas 

isoladas.  

Essa segregação passa a ficar evidente ao instituir-se um “padrão 

periférico de crescimento”5, através da legislação urbanística do período, 

que estabelece diferentes territórios na cidade. A segregação espacial não se 

                                                         
4 Mesmo sendo imprópria para o uso residencial, nessas áreas são construídos inúmeros cortiços e vila operárias . O 
padrão de exploração do trabalho, nas indústrias, exigia que os trabalhadores morassem perto das fábricas pois isto 
facilitava a extensão da jornada de trabalho (14 a 16 horas) e o rebaixamento salarial. Para os anarquistas, as vilas eram 
verdadeiras prisões, nas quais os industriários controlavam os trabalhadores e impediam as greves.(SANTOS, L. 1992). 
5 Um movimento centrífugo que começa com o Código Sanitário de 1894, que “proibia terminantemente a construção de 
cortiços e permitia a construção de vilas operárias higiênicas, fora da aglomeração urbana” , bem como a Lei Municipal 
nº 498, de 1900, que “isentou de impostos municipais, os proprietários que construíssem vilas operárias de acordo com o 
padrão municipal e fora do perímetro urbano, delimitado por esta lei” (ROLNIK:47).  
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dava somente em duas situações-tipo, entre pobres e ricos; apresentam, 

também, situações intermediárias, principalmente no território pobre que 

ainda era  mais dividido, entre o território dos negros e o território dos 

operários imigrantes (ROLNIK:2003).  

“As vastas planícies eram predominantemente brancas, 

estrangeiras; nos bairros exclusivos do setor sudoeste, habitavam 

brancos, ricos e brasileiros. Nas bordas e atrás desse setor branco 

rico, um novo território negro de São Paulo se formava, no começo 

do século XX, tirando vantagem da proximidade com as casas 

luxuosas, que por um certo período, foi um dos maiores mercados 

de trabalho para os negros”  ROLNIK (2003:74). 

Os negros moradores de núcleos da região central são os primeiros a 

serem expulsos, devido à abundância de mão-de-obra branca imigrante. 

Sendo considerados inadequados para o trabalho livre, perdem as poucas 

oportunidades de trabalho para a grande massa imigrante (ROLNIK,2003)6.  

A partir de 1930, chegam a São Paulo muitos migrantes, momento 

em que a cidade passa a ter cerca de 1 milhão de habitantes (SANTOS, L. 

1992). A população pobre passa a ocupar os bairros periféricos da cidade, 

em um movimento centrífugo;  processo fortalecido pela implantação de 

novos sistemas de transporte em São Paulo, o que torna possível aos 

moradores morarem na periferia.  

“A expansão dos ônibus reflete a opção pelo transporte rodoviário. 

                                                         
6 No inicio do século XIX, a maior parte dos núcleos negros existentes na área central da cidade, abrigavam negras que 
serviam principalmente casas elegantes, e negros que encontravam, na ferrovia, trabalhos temporários. Com a grande 
imigração para a cidade, no mesmo período, os negros passam a ser substituídos pelos imigrantes, no trabalho livre, o 
que acelera, juntamente com as legislações urbanísticas excludentes da época, o processo de expulsão desses 
segmentos com menor poder aquisitivo das áreas centrais da cidade (ROLNIK, 2003). 
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Foi esta a opção feita pela prefeitura, a partir de 1938, com o 

prefeito Prestes Maia (1938-1945). O Plano de Avenidas propunha 

a abertura e o alargamento de uma série de avenidas e radiais que 

partiam do centro em direção aos bairros, procurando, pois, criar 

uma cidade baseada no transporte rodoviário. Por isso, houve a 

desapropriação de inúmeras construções; demolições, renovando e 

ampliando a zona comercial, incentivando a verticalização. A 

conseqüência é uma acentuada elevação dos preços dos terrenos nas 

áreas da cidade atingidas por esta “cirurgia urbana”, incentivando 

a especulação imobiliária”(SANTOS, L. 1992) 

 Isso potencializou as ocupações  periféricas na cidade, como por 

exemplo na região norte do município,  em núcleos de caráter urbano, como 

Freguesia do Ó e Santana, que  serviam de apoio às propriedades agrícolas 

e pousos de tropas. Esses núcleos  tinham, até então, barreiras físicas7 que 

inibiam sua ocupação (representados pelo Rio Tietê e a sua respectiva 

várzea), além da distância entre essas regiões e o centro, e a dificuldade de 

transporte (SILVA,L., 2004).   

A expansão periférica intensifica-se com a criação de novas 

legislações urbanísticas excludentes (que garantiriam a valorização das 

áreas centrais, não favorecendo novas ocupações populares) (SILVA, L., 

2004). A Lei do Inquilinato, de 1942,  destaca-se entre essas legislações do 

período, na qual o governo congelou todos os aluguéis, interferindo no 

mercado de locação na cidade, que era a modalidade habitacional mais 

difundida na época, principalmente nos cortiços (SILVA, L., 2004).   

                                                         
7 Essas barreiras físicas e de infra-estrutura, mesmo atenuadas  com a implantação da Ferrovia Tramway da Cantareira, 
em 1910,“que foi construída para viabilizar  a construção do sistema de captação de águas da vertente sul da Serra da 
Cantareira” (SILVA,L., 2004:62), ainda dificultava o adensamento da região.  
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Desse modo, a área urbanizada amplia-se, principalmente sobre as 

periferias, áreas desprovidas de infra-estrutura. Áreas cada vez mais 

distantes passam a ser loteadas; um enorme perímetro começa a ser 

orientado pela especulação imobilária, e assim, pela lógica do capital 8.  

“(...) tal lógica faz parte de uma consciência empresarial bem 

estruturada, (que conduz) à ação dos promotores daquelas 

atividades sobre o espaço urbano e (orienta) a escolha de atividades 

e locais que deveriam tornar-se objeto de investimentos. Portanto, 

nem a ação desses empreendedores nem a configuração espacial da 

cidade (...) pode ser considerada aleatória ou causal.” (BRITO , 

2000  apud RAMOS, 2001). 

A ocupação das áreas periféricas mostrou-se como resultado de uma 

articulação de interesses. A expansão dos loteamentos periféricos 

irregulares e a autoconstrução em parte funcionaram como uma “solução” 

para o Estado, atendendo à demanda por habitação popular. Um Estado 

contraditório, que encobria suas reais motivações: a  “destruição da política de 

aluguéis e o estímulo à aquisição da casa própria” 9 (CARVALHO , 2002:81).  

Os loteamentos periféricos tornaram-se fonte de renda para a 

iniciativa privada. Ao lotearem áreas rurais, esta estrutura especulativa 

gerou muito lucro, já que os loteadores podiam vender os lotes a preços 

muito baixos, porém, sem qualquer infra-estrutura. Por um lado, o próprio 

                                                         
8 Esse movimento rumo à periferia foi chamado de horizontalidade. Um crescimento desenfreado sobre áreas distantes 
do centro, mesmo tendo nas regiões providas de infra-estrutura grandes espaços vazios, à espera de valorização 
(PETRONE, 1958 apud RAMOS, 2001). 
9 Mesmo quando se passa a produzir habitações populares, estas são usadas como objeto de controle social. Isto se dá 
principalmente com a criação do BNH ( Banco Nacional de Habitação),  em 1964. “O Estado vê na habitação popular um 
meio que atende à demanda de moradia e, ao mesmo tempo, um meio de amenizar o conflito entre as forças produtivas 
e as relações de produção. Aliás, isso foi bem expresso pelo slogan amplamente divulgado nos primeiros tempos do 
movimento de  64 – Um proprietário a mais, um revolucionário a menos.” (PERUZZO, 1982 apud GOUVÊA, 1995) 
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governo sabia que não poderia, a curto e a médio prazo, servir esses 

loteamentos de equipamentos e infra-estrutura urbana. Por outro lado essa 

expansão mostrava-se “necessária”, isto porque atenuava o déficit 

habitacional do período pós-segunda guerra. E com frases como: “podem 

construir suas casas sem planta que a Prefeitura fecha os olhos”, o governador 

Ademar de Barros, em 1947, ilustra em parte esse processo. (SANTOS, L. 

1992). 

O Estado estava “conivente” em relação à proliferação de 

loteamentos irregulares. As primeiras legislações para  regulamentar essas 

ocupações não previam sanções contra os loteadores que as transgrediam 

(SACHS, 1999). Somente em 1967, um novo Decreto Lei foi criado, prevendo 

penas de prisão contra os loteadores culpados. Tal fato não interferiu no 

inchaço da periferia da cidade, que, no período entre a década de 40 e 50, 

passou a abrigar  cerca de 100.000 famílias10. 

2.3 Ocupação do distrito de Brasilândia 1940 - 1970 

Na atual região do distrito de Brasilândia (zona norte do município), 

o processo de expansão urbana se dá como em toda a região periférica da 

cidade. Essa área, até então constituída por sítios, também passa a ser 

loteada. O primeiro sítio loteado era pertencente a Basílio Simões, e foi 

comprado pela empresa “Brasilândia de Terrenos e Construções” em 1947, 

dando início ao então chamado Loteamento Brasilândia.  

                                                         
10 O crescimento da periferia com esses investimentos, no período, foi de 364%, um crescimento bem maior do que o 
das áreas centrais da cidade, que foi de 171%. As regiões da Zona Norte, como a de Nossa Sra. do Ó, neste período, 
apresentaram até 550% de crescimento (GTA, 2003). 
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Escritura de compra do loteamentoEscritura de compra do loteamentoEscritura de compra do loteamentoEscritura de compra do loteamento 

 
Fonte:  Acervo de Célio Pires, antigo morador do distrito e jornalista  local.  
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O incremento populacional do distrito também foi sendo 

alimentado por levas de imigrantes, vindos principalmente do Japão e da 

Itália. Os depoimentos do Sr. Dante Coiro, morador do distrito e natural do 

sul da Itália, e da Sra. Lídia Yamasaki, que nasce na região logo após seus   

pais chegarem do Japão, ilustram a chegada desses imigrantes ao distrito.   

Dante Coiro  

“Vamos para a América, não dizíamos para o Brasil.  Lá, no tempo 

da guerra, foi uma destruição, não tinha como viver, meus pais não 

tinham condição de me dar vida. Então eu vim pra cá , esse país 

abençoado me acolheu e me deu tudo aquilo que eu necessitava. 

Vim para Brasilândia, depois de três dias, eu fui fazer uma 

caminhada pra ver como é que é . Quando eu saí, fiz como era de 

costume lá na Itália, quando a gente ia para a montanha. A cada 

esquina que chegava, quebrava uma parte do mato, uns galho de 

mamona, porque, como é que eu iria saber voltar depois?”  

Lídia Yamasaki 

“Meu pai, quando veio do Japão com meu avô, chegaram no porto 

de Santos e foram mandados para uma fazenda, em Sorocaba. Lá, 

eles ficaram um bom tempo, depois eles mudaram para a Pedra 

Grande, aqui perto. Mas depois começou o tempo da guerra, e o 

dono do sítio em que meu pai trabalhava, expulsou meu pai, por ser 

japonês. Então  meu pai veio morar aqui na Brasilândia.”11 

                                                         
11 Os trechos dos depoimentos foram transcritos  e revisados, e são originais do Documentário Brasilândia e Suas 
Histórias DSS Produções 2006, do qual fiz parte enquanto pesquisadora. 
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A esses imigrantes, acrescentam-se os migrantes, vindos da região 

nordeste do país, que chegavam em busca de oportunidades de emprego, 

na cidade de São Paulo, e que encontravam, também nessa região, a 

oportunidade de ter a casa própria. O loteamento Brasilândia se destacava 

entre os loteamentos da região, já que o pagamento dos lotes podia ser  

parcelado em até 12 vezes, além dos compradores também receberem tijolos 

e telhas, para dar início à construção (PIRES, 2002).  

Essa região recebeu também muitas comunidades negras, inclusive 

chegou a ser conhecida como “Pequena África”12. Característica resultante 

da grande migração dos núcleos centrais negros para os semi-rurais, como o 

de Nossa Senhora do Ó e, posteriormente, o núcleo Catimbó de Vila 

Brasilândia13. A trajetória de Dona Geralda Luiza Galdino, de 83 anos, 

retrata parte da história do negro na região: 

“Natural de Araraquara, 3 filhos, 13 netos e 17 bisnetos, chegou à 

Brasilândia em 1938. Participou de muitas festas dedicadas a São 

Gonçalo. Durante muitos anos, foi da ala das baianas da Rosas de 

Ouro. Morava no Catimbó, que era uma vila de casas habitadas por 

negros, esquina com a Cava Funda. Relata que eram poucos os 

moradores; não havia água, luz ou gás; a água vinha da mina e na 

cabeça; a luz era à lamparina e o fogão era a carvão.”Documentada 

e narrada  por SANTIAGO(2006), DSS Produções.  

                                                         
12 Informação relatada ao documentarista Daniel Santiago em conversa pessoal com a historiadora Maria Lucia Montes 
em 2006. Segundo ROLNIK(2003), a população negra de origem africana 1890 na cidade representava 16 % do total de 
habitantes, e na então vila da zona norte junto a Nossa Senhora do Ó já representava 40% da população local .  
13 Em núcleos centrais ou semi-rurais a população negra fortalecia sua cultura através de festas nas quais se 
praticavam o jongo ou o samba de roda, em casas de mulheres negras matriarcas que eram chamadas de tias. Nesses 
espaços eram celebrados rituais religiosos, rodas de samba e de macumba (ROLNIK, 2003). 
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No cotidiano dessa diversa população, constituída por imigrantes, 

negros e migrantes, o futebol, bem como o cinema e o samba, eram as 

principais diversões e retratavam as diferenças culturais da região. O 

futebol tinha como característica a rivalidade dos times. Um deles era o 

Glorioso Futebol Clube (onde só jogavam negros), e o outro, o   Guarani 

Futebol Clube (de maioria branca) (PIRES, 2002). As rodas de samba 

(influência da comunidade negra) animavam as partidas de futebol, e com o 

tempo  e  a aceitação do público,  transformou-se na Escola de Samba de 

Vila Brasilândia, que mais tarde,  tornou-se a Rosas de Ouro. O cinema, por 

sua vez foi trazido pela comunidade japonesa, era de madeira e chamava-se 

“Cine Brasilândia”.  

Nesse período, a então Vila Brasilândia, não atraía só novos  

moradores (devido à  facilidade de compra de lotes baratos na região), mas 

também pessoas que buscam, junto à Pedreira Vega Sopave (localizada no 

distrito e hoje desativada), oportunidades de emprego. Essa pedreira 

passou a fortalecer  as ocupações da região, já que fornecia moradia aos seus 

empregados (PIRES, 2002).  

Em 1949, com a expansão dos loteamentos, é inaugurada a primeira 

linha de ônibus da Vila Brasilândia. Até então, o transporte coletivo era feito 

clandestinamente, por caminhões e carroças (PIRES, 2002).  

Nesse processo de adensamento, alguns loteamentos populares 

foram implantados, junto às principais avenidas, antigas estradas de 

cumeeira, porém a maioria foi implantado sem planejamento de maneira 

pulverizada, o que resultou, posteriormente,  em uma segmentação do 

tecido e na desarticulação do sistema viário (HERLING, 2002). Nesse 

período, surgem também as primeiras favelas da região, 35 no total e que 

passam a compor essa paisagem a partir da década de 60.  



 65 

Depoimento 

A narrativa de vida do Sr. Laudelino da Conceição, morador do 

distrito há 52 anos, dá significado  ao histórico  apresentado até agora, 

mesmo este tendo sido ilustrado por relatos de outros moradores. 

“Natural de Taquaritinga, vim para a Brasilândia com 16 anos. 

Vim morar aqui porque minha mãe de criação comprou um lote 

aqui. Nós pegávamos o ônibus Itaberaba, no largo da Pompéia, 

descíamos na Av. Itaberaba e vínhamos a pé para cá. A gente 

passou muitas alegrias e tristezas. As alegrias foi na minha 

mocidade, quando eu jogava futebol, tinha muitos colegas. Depois 

vieram as tristezas, logo com um ano de casado minha mãe de 

criação morreu, dona Margarida. Minha mãe verdadeira morreu 

quando eu tinha oito anos. Quando ela morreu, fui morar na Rua 

da Coroa, com uma madrinha minha, perto da Rodoviária do Tietê; 

fiquei ali até os meus 10 anos. Trabalhava para sobreviver, pegava 

enchia caçambas de barro, colocava no rolo e levava para o oleiro o 

barro todo amassado, para fazer tijolos.  Aí era só o oleiro bater o 

barro na forma e saíam os tijolos. Minha madrinha ficou doente e  

fui morar com essa senhora que me criou, ela morava no Itaim Bibi. 

Fiquei com ela um tempo e ela me mandou de volta.  Então apareci 

um dia lá em sua casa e perguntei se tinha um lugar para mim ali e 

ela me disse que ali tinha pancada se servisse poderia vir. Fui 

morar com ela, ela tinha uma pensão e todos os dias, antes de ir 

para a escola, eu levantava e deixava tudo arrumado para ela. Ela 

fazia almoço e eu entregava as marmitas. Eu sempre passava perto 

daquela estátua do “empurra-empurra”, no Ibirapuera, quando ia 

vender seus pastéis e doces, todo domingo à tarde. Então meu tio 
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apareceu, um dia, oferecendo um terreno para vender perto da 

Freguesia do Ó. Eu já conhecia o Largo do Clipper, aqui perto; com 

14 anos, trabalhei em uma fábrica de brinquedos e vinha por aqui, 

entregar esses brinquedos. Como já conhecia aqui, falei para minha 

mãe para comprarmos o terreno. Minha mãe não queria, porque 

aqui só tinha mato, e eu disse para ela que um dia este terreno iria 

servir para nós. Seis meses depois, o proprietário da casa pediu a 

casa, no Itaim, então viemos para cá, em 1954. Pegamos os 

armários e os guarda-roupas, cobrimos com sapé e fizemos como se 

fosse uma cabana, para morarmos. Ao lado fomos fazendo uma 

casinha. Logo deu uma chuva e derrubou tudo. Erguemos 

novamente nosso abrigo, e graças a Deus, terminamos nossa casa. 

Moramos nessa casa por muito tempo.Depois construímos essa que 

estamos hoje, um pouco eu fazia e um pouco o pedreiro fazia. Estou 

aqui há 52 anos, mas não desmancho a primeira casa, hoje meu 

filho mora lá. Para vir para cá, pela Pompéia, passávamos pela 

Sorocabana, atravessávamos a linha e passávamos pela ponte de 

madeira. Subíamos o cemitério e chegávamos na Itaberaba. Era um 

mato danado, tinha mato dos dois lados, amassávamos muito  

barro. Com o tempo, veio o asfalto, mas só tinha no miolo da rua. 

No morro da frente de minha casa tinha um criador de vacas, a 

gente comprava leite lá, e o resto era tudo mato ; aqui perto de casa 

tinha uma mata virgem que tinha até bicho. Onde é a Igreja Santo 

Antônio era só uma capelinha de beira de estrada. Naquelas 

árvores grandes, depois deste morro, era a Pedreira. Aqui tinham 

muitas olarias, algumas da Companhia Líder, dona do loteamento. 

Onde é hoje a escola, era um outro grupo escolar onde jogávamos 

bola. Eu trabalhava em Pinheiros, pegava um ônibus aqui, ia até a 
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Pompéia, pegava o bonde, ia até a Praça do Correio. Aí saí de 

Pinheiros e fui trabalhar no Ipiranga, trabalhei lá por dois anos. 

Depois fiquei desempregado, foi muito difícil, quase perdemos esse 

terreno aqui porque eu ainda estava pagando ele. Voltei então a 

trabalhar, e não tinha como pagar a dívida para a empresa dona do 

loteamento, a Companhia Líder, então pedi para minha patroa um 

dinheiro adiantado e foi descontando do meu salário. Fui até a 

Companhia Líder e perguntei ao sr. Munhoz Bonilha quanto eu 

estava devendo e consegui pagar a dívida. Depois de algum tempo, 

a dona Olga, minha patroa me chamou e disse – você tem mais 

quatro meses para pagar o empréstimo que fiz a você, eu vou dar 

esse dinheiro de presente para você, de aniversário. Depois de 

algum tempo, este trabalho acabou e fiquei desempregado 

novamente. Ai fiquei por aqui, trabalhava de servente de pedreiro, 

cuidava das chácaras aqui onde hoje é a favela, tinham muitos 

japoneses aqui. Depois arrumei um serviço na CMTC, através de 

um colega meu. Minha mãe falou para mim: “menino, você é um 

espírito de porco, vai trabalhar na CMTC, você não vai ficar lá 

nem um mês”. E eu dizia a ela que precisava trabalhar para ajudá-

la e fui, trabalhei lá por 30 anos e me aposentei lá. Eu não podia e 

não queria parar de trabalhar e continuei trabalhando, fazendo 

serviço de pedreiro. Minha casa parecia um orfanato, minha mãe 

criou muitas crianças, brancas e pretas. Cerca de  68 crianças da 

região. Ela era mãe de amparo, era muito boa. Eu casei e também 

tenho um filho de criação. Agora temos netos e bisnetos. A partir 

de 1960, começaram a aparecer as drogas, principalmente 

maconha. Em 1961, mataram um vizinho meu. Foi em um dia que 

eu saí atrasado de casa, sempre saía cedo, às 03:00h da manhã. 
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Neste dia saiu um tiroteio aqui. Naquela época, tinha o esquadrão 

da morte e mataram o meu vizinho. Foi aí que começou a aparecer 

a droga, a violência. O Sr. Belmiro tinha uma vendinha aqui perto 

e a turma ruim também vinha. Quando eu chegava, eles me 

chamavam de conselheiro. Isto porque eu sempre  aconselhava eles 

a saírem dessa vida. Cada um vivia sua vida, mas jogávamos bola 

juntos. Sabe, na vida a gente não pode só gastar o dinheiro, a gente 

tem que pensar no futuro. Inclusive, disse um dia a um rapaz para 

comprar um terreninho aqui, mesmo que pareça longe, o longe 

torna-se perto quando é seu. Eu morava no Itaim e vim para cá, e 

hoje é perto da cidade, porque estou morando no que é meu. Se você 

não fizer uma casa, você pode ainda negociar o terreno, não 

sabemos o dia de amanhã. Eu trabalhei de fiscal de ônibus e, na 

época, tinham três meninas que sempre pediam carona no ônibus. 

Um dia, perguntei a elas o que iam fazer na cidade, e elas me 

disseram que os pais delas mandavam elas para o centro da cidade, 

para se prostituir, e ainda diziam “se  a gente não vai, eles batem 

na gente”. Aí saí de lá e vim trabalhar na Sorocabana. Um dia, 

uma moça me chamou eu não reconheci, era uma das meninas que 

pediam carona, ela me disse tinha se casado e que sempre falava 

para o marido do senhor que a aconselhou um dia. É assim a vida, 

sempre  aconselhei as pessoa, inclusive um rapaz que estava na 

vida torta, e que vinha me pedir dinheiro, eu sempre falei para ele 

que este caminho não tinha volta, falava que se ele quisesse, poderia 

sair dessa vida das drogas. Alguns pararam, outros continuaram 

na vida. Inclusive um foi morto, aqui na viela, eu inclusive pulei 

seu corpo em um dia que estava indo trabalhar. Aqui a gente vai 

apanhando e aprendendo, quando a gente apanha, a gente aprende 



 69 

a viver. Hoje, aqui  à noite, é perigoso . Morar aqui nem é bom e 

nem é ruim, ninguém nunca mexeu comigo, nem com minha 

família. Evito alguns lugares, vou pelos caminhos em que eu 

conheço os malandros. Mas aqui também realizei meus sonhos, foi 

aqui que ajudei minha mãe a pagar sua casa, dei para ela sua 

primeira televisão, a geladeira, seu fogão a gás, que comprei em 

uma loja da Rua Conselheiro Crispiniano. A geladeira comprei na 

Av. São João, falei para o vendedor que queria comprar uma e ele 

me perguntou quanto eu ganhava. Mostrei meu olerite e ele falou 

que não dava para eu comprar. O dono da loja me viu triste e disse 

que horas o senhor chega em casa eu falei as 16:00hs e ele disse ao 

vendedor amanhã esse horário entrega a mercadoria na casa do 

rapaz. Eu cheguei e vi minha mãe toda contente essa era a minha 

alegria. Eu sempre falei para minha mãe que não ia estudar para 

poder trabalhar e ajudar ela. Esta é minha história, agora quero 

falar da minha entrevistadora uma senhora simpática, amável, 

sorridente. Gostei de falar sobre a minha história e espero que 

sejam  aproveitadas todas essas lembranças.”  
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Fonte: Cecília Machado (2006), em visita na casa do Sr. Laudelino. 
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Fonte: Cecília Machado (2006), em visita na casa do Sr. Laudelino. 
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Fonte: Acervo de fotos cedido para a pesquisa por  Célio Pires, jornalista e morador da região 
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Fonte: Acervo de fotos cedido para a pesquisa por  Célio Pires, jornalista e morador da região 
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Fonte: Acervo de fotos cedido para a pesquisa por  Célio Pires, jornalista e morador da região 
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Fonte: Acervo de fotos cedido para a pesquisa por  Célio Pires, jornalista e morador da região 
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Fonte: Acervo de fotos cedido para a pesquisa por  Célio Pires, jornalista e morador da região 
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Fonte: Acervo de fotos cedido para a pesquisa por  Célio Pires, jornalista e morador da região 
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Fonte: Fotos  da família de dona Lídia Yamasaki, moradora da região 
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Fonte: Acervo de fotos cedido para a pesquisa por  Célio Pires, jornalista e morador da região 
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Fonte: Acervo de fotos cedido para a pesquisa por  Célio Pires, jornalista e morador da região 
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2.4 Ocupação do Distrito de Brasilândia de 1970 – 1990 

 Aspectos Gerais do Período 

Como vimos, nas primeiras décadas do século XX, a cidade é 

marcada pelo padrão periférico de expansão urbana, no qual se evidencia a 

segregação espacial. Essa forma de produção do espaço, a partir da década 

de 1970 passa sofrer influências de novas legislações urbanas, que tinham 

por objetivo regulamentar os loteamentos irregulares em toda a cidade 

(SANTOS, L. 1992).  

A legislação municipal que marca o período é a lei nº 7.805, de 1 de 

novembro de 1972, por impor normas muito caras para os novos 

loteamentos, além de introduzir um rigoroso zoneamento. Essa lei foi muito 

criticada pelos loteadores, pois declaravam que, em uma cidade de maioria 

pobre, a única solução para a  população, consistia em baixar o custo de 

acesso à propriedade privada. Uma outra lei municipal dissociada da 

realidade da população, criada no período, foi a lei n.º 6.766, de 19 de 

dezembro de 1979,  que regulamentava os loteamentos sob os aspectos civis, 

penais, administrativos e urbanísticos. Porém, não reprimia a prática dos 

loteamentos clandestinos, acabando por estimular a sua expansão, devido 

ao número de exigências urbanísticas e administrativas (SACHS, 1999).   

Com isso, poucos loteamentos conseguiram  autorização para a 

abertura14, o que não reduziu o número de loteamentos irregulares, que já 

somavam 3.567, em toda a cidade.  Para mudar essa  situação, o poder 

público passa a eliminar as medidas drásticas da legislação, criando, em 

1981, um departamento encarregado dos problemas fundiários da cidade, 

chamado  SERLA - Supervisão Especial de Regularização de Loteamentos.  

                                                         
14 De acordo com SACHS (1999), de 1972 a 1979 foi autorizada a abertura de apenas sete loteamentos regulares, 
devido à dificuldade de adequação à legislação. 
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No mesmo ano, a lei n.º 9.413 é criada, sob a administração de Reinaldo de 

Barros, que reduz as exigências urbanísticas dos loteamentos, 

principalmente devido à pressão dos movimentos das populações de 

loteamentos periféricos. Uma redução que desencadeou  outro processo: o 

de  regularização em massa de loteamentos irregulares. Porém, agora,  com 

poucas exigências, os loteadores não concluíam as obras de infra-estrutura, 

passando essas execuções para o Estado, permitindo, segundo 

SACHS(1999), que incorporadores, construtores e especuladores 

imobiliários tivessem acesso a uma estrutura altamente lucrativa.  

A redução do poder aquisitivo da população, no período, fortalece 

uma outra forma de ocupação, a de favelas. As favelas já existiam no 

período anterior, porém em números bem menores. Até 1965, o município 

de São Paulo tinha cerca de 222 favelas, localizadas, principalmente em 

áreas públicas das regiões consolidadas da cidade. Porém, a partir da 

década de 70, estas vão se pulverizar pela cidade, principalmente em áreas 

de importância ambiental.  

“No tocante ao processo de expansão urbana, até os anos sessenta, 

encontrava-se contido nos limites físicos e geomorfológicos da bacia 

sedimentar de São Paulo. A partir dessa data, a ocupação passou a 

ocorrer com mais freqüência sobre solos de maior declividade e 

altamente vulneráveis à erosão, localizados nas encostas 

limítrofes.” (MARCONDES, 1999:119) 

Esse processo foi reforçado na década de 80 , que é marcada por  

grandes alterações econômicas, tendo um significativo aumento no número 

de favelas, cerca de 430, com uma população total de 354.266 habitantes 

(IBGE, censo demográfico de 1980, apud MARCONDES, 1999).  
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Nessa década, houve também uma redução do movimento 

migratório para São Paulo. Além disso, muitos migrantes retornaram ao seu 

estado de origem, isso devido à incapacidade do mercado de trabalho 

paulista, em absorver essa mão-de-obra (JANUZZI, 2000). Isto porque, as 

condições de trabalho para migrantes não eram as mesmas, processo que 

iria perdurar na década seguinte (1990), quando o mercado de trabalho 

paulista volta-se para o setor de serviços, exigindo uma qualificação 

profissional que essa população não tinha, principalmente por virem de 

zonas rurais (JANUZZI, 2000). 

“(...)a maioria dos membros das classes mais baixas provém de 

cidades menores ou da roça ou fazendas, enquanto os das classes 

mais altas, provém de cidades maiores, ou seja, quanto mais baixa a 

classe social do migrante, mais rural a sua origem”. 

BERLINCK(1980:7) 

A dificuldade do migrante em se inserir no mercado de trabalho 

paulista, juntamente com as políticas públicas habitacionais dessa década, 

consideradas ineficazes,  foram processos paralelos que estimularam a 

produção do espaço periférico e seu adensamento.  

Novas ocupações no distrito  

O adensamento das regiões periféricas acontece principalmente em 

áreas de baixo valor de mercado e inadequadas para habitação, como a pré 

Serra da Cantareira, no distrito de Brasilândia. Região não mais protegida 

desde a década de 60,  quando a Serra perde sua função de elemento de 
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infra-estrutura15 para a cidade, enquanto elemento produtor de água 

potável (HERLING, 2002). Uma mudança  que transforma essa região 

principalmente na década de 70, em uma terra sem lei. A partir desse 

momento, são sucessivos os processos de  substituição de áreas rurais por 

loteamentos irregulares e clandestinos, consolidando o padrão de ocupação 

periférica precária, existente até hoje na região (SILVA, L., 2004).  

Esse período também é marcado pelas constantes mobilizações da 

população, por melhorias públicas. Um processo de organização local  

iniciado na década de 70, resultado dos processos associados de  

crescimento demográfico da região e de abandono do poder público.  

“ (...) a partir da década de 70, em plena ditadura militar, começam 

a proliferar diversos movimentos de reivindicações, na região. 

Eram grupos heterogêneos, oriundos da Igreja, da Frente Nacional 

do Trabalho, do Movimento Estudantil, que envolvia também 

professores, militantes políticos,  líderes de movimentos, padre, 

irmãs e agentes da Pastoral , que iniciam uma luta de resistência e 

enfrentamento aos grupos de direita, que comandavam a região. 

Foi uma época muito importante no processo de formação política 

da Brasilândia.” (JORNAL CANTAREIRA, Fev 2004:05).  

Na década de 70, o Movimento Jovem da região usava diferentes 

estratégias de comunicação, para convocar a população para as reuniões, 

sem chamar a atenção dos militares. Uma dessas estratégias foi a construção 

de uma cobra de 30 metros, e que precisava de 25 a 30 pessoas para carregá-

la. Essa cobra, chamada de salamandra, quando saía às ruas, era o aviso, aos 

                                                         
15 A pré-Serra da Cantareira, no distrito de Brasilândia, compõe a chamada “Zona de Fronteira”, uma faixa de transição 
entre a área urbana e a Serra da Cantareira.  
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moradores, de que estava na hora de partirem para a luta (JORNAL DA 

CANTAREIRA, Dez, 2003:05). 

A igreja, por meio das pastorais, teve um importante papel nesse 

período, na formação de lideranças locais. Sempre presente nas lutas do 

povo, formava grupos de fé e política. Muitos nomes são lembrados pela 

comunidade, como Frei Esperandio, Padre Chico, Padre Ivo, Padre Alberto, 

Padre Patrício, entre outros (JORNAL CANTAREIRA, Jul, 2005:05). 

A igreja supria necessidades imediatas, como escola infantil e 

atendimento preventivo à saúde, realizado no Jardim Carombé, em parceria 

com médicos e psicólogos da USP. Na região não existiam postos de saúde 

ou mesmo hospitais. “Em 1980, os movimentos conquistam o Pronto Socorro 21 

de Junho, o hospital Maternidade Vila Nova Cachoeirinha”(JORNAL DA 

CANTAREIRA, Ago, 2003:05).  

O Pronto Socorro 21 de Junho, recebe este nome porque essa data foi 

muito significativa para as lutas sociais na região. Um caso muito lembrado 

pelos moradores:  

“Em 21 de junho de 1980, lideranças dos bairros da Brasilândia 

saíram em destino à Administração Regional da Freguesia do Ó, 

para reivindicar, do poder público, soluções para os problemas dos 

bairros. A resposta do então governados Paulo Maluf foi 

fulminante. A população foi atacada pela tropa de choque e pelos 

seguranças do governador, que transformou o largo do Clipper 

numa praça de guerra. Na pancadaria, muitos moradores foram 

feridos” (JORNAL CANTAREIRA, Jul 2003:05). 

A população consegue, após a pancadaria, conquistar em parte, 

algumas das suas reivindicações, como por exemplo saneamento básico, 

uma das mais antigas lutas e que teve início nos anos 60.  
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A década de 80, é marcada por ações do poder público no distrito, 

principalmente com a implantação de conjuntos habitacionais (MANENTE, 

2001:87).  Porém, essa presença do poder público,  mostrou-se por vezes 

negativa, já que muitas dessas obras foram implantadas parcialmente. Um 

exemplo é o Conjunto Habitacional – Promorar Estrada da Parada, feito 

pela COHAB, na década de 80. A tipologia escolhida era de casas embrião, 

com 22,85m², em lotes de 75,00m². Estas seriam construídas em duas glebas, 

adquiridas na década de 80, pela Empresa Municipal de Urbanização de 

São Paulo, e abrigariam moradores removidos da favela localizada às 

margens do córrego Cabuçu de Baixo. Sem o acompanhamento do poder 

público, essas glebas  foram ocupadas por novos assentamentos irregulares. 

Concentrando-se atualmente nesta região oito favelas, com cerca de 1500 

domicílios e 8000 moradores16.  

Nesta década, a mobilização da população que marcou a década 

anterior, é enfraquecida. O entusiasmo da militância, na luta política, 

começa a perder força. Isto porque, algumas lideranças  são obrigadas a 

afastarem-se das lutas ou mesmo mudam para outras regiões da cidade. 

Euribia Horácio Neto, de 61 anos, moradora do Jardim Damasceno, em 

entrevista para o Jornal Cantareira, em setembro de 2003, fala dessa 

mudança.  

“Tenho Saudade dos bons tempos em que o povo ia para a rua, 

brigar pelos seus direitos. Até fui parteira, pois o hospital mais 

próximo era a Santa Casa. Até hoje, nós, os pobres com pouco 

estudo, não entendemos bem as armações políticas, mas pelo menos 

a gente tinha coragem, garra e muita fibra”. 

                                                         
16 Para se chegar a essa informação, foram cruzadas informações fundiárias levantadas em MANENTE (2001), com 
levantamentos aerofotogramétricos do ano de 2000, com o mapeamento das favelas da região e população estimada, 
encontrados em GTA(2003) .  
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Depoimento 

A narrativa de vida de Sandra Regina, revela a trajetória de um 

desses moradores que tem coragem e fibra.   

 “Eu nasci na Casa Verde. Com menos de um ano, minha mãe se 

mudou para a Vila Bancária, que fica no distrito da Freguesia do 

Ó. Sou a quarta de cinco filhos. Casei aos 17 anos e fui morar em 

Rio Claro, meu marido teve uma proposta de emprego lá. Depois 

voltamos para a Vila Bancária, mas ainda não tínhamos nossa casa 

própria. O tempo que ficamos em Rio Claro foi bom, porque não 

pagamos aluguel, nem água e nem luz, então pudemos guardar 

dinheiro, fizemos uma poupança. Naquela época, a poupança 

rendia. Voltando para São Paulo, voltei a trabalhar. Sempre 

trabalhei em escritório. Informalmente, sempre trabalhei, desde 

nove anos ajudava a cuidar das crianças dos vizinhos, trocava 

fralda, tudo para ter um dinheirinho. Chegando de Rio Claro fui 

trabalhar na Barra Funda, em uma empresa no setor de contas a 

pagar, e fiquei dois anos. Apertávamos o orçamento para guardar 

dinheiro. Então começamos a procurar uma casa para poder parar 

de pagar aluguel. Não procuramos próximo de onde estávamos, 

porque era mais caro. Conhecemos então um corretor que andava 

conosco nos fins de semana. Quando surgia uma oportunidade, ele 

ligava no meu serviço; até que surgiu uma casa aqui na 

Brasilândia,  no Jardim Princesa. Eu vim aqui à noite, com ele e  

disse que poderíamos fechar o negócio, mas teríamos que ser 

rápidos, porque tinham outras pessoas interessadas. Eu  também 

queria fechar o negócio, porque já tinha procurado bastante, mas 

tinha um pouco de receio da Brasilândia, pelo  que falavam daqui, 
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como sendo um lugar violento. Eu achei que estava dentro do que 

poderíamos pagar, tínhamos a metade do valor da casa. Fizemos 

uma contra proposta  e compramos. Demos encaminhamento na 

escritura rápido, porque a família que estava vendendo, estava em 

processo de separação , por orientação do corretor. A princípio, a 

gente não ficava muito aqui, nós dois trabalhávamos e minha filha 

não estudava aqui. Ela ainda estudava na Freguesia do Ó. Saíamos 

cedo, às 06:00h., deixávamos o Rodrigo no maternal, depois a  

Érica na escola. Eu tinha que estar em Pinheiros às  08:00h.,  no 

meu trabalho. Era muito corrido. Na volta, a mesma maratona. A 

Érica vinha da escola de perua e era deixada no maternal, onde o 

Rodrigo ficava, pegava os dois às 19:00h e ia para casa. Logo que a 

gente mudou, ficamos sabendo de uma igreja aqui na rua, mesmo 

assim, ainda íamos à nossa antiga igreja, na Santa Cruz Itaberaba. 

Porque cresci lá, aqui, ainda não tinha nenhum vínculo. Um dia, 

estávamos subindo nossa rua e um pessoal que tem um bazar na 

Igreja nos convidou para conhecer a igreja aqui da comunidade e 

fomos lá. Começamos a participar das celebrações aqui - até então, 

para nós, este era um bairro dormitório. Inclusive nos fins de 

semana, não ficávamos aqui, íamos para a casa da minha mãe, 

saíamos sempre daqui. A partir do envolvimento na igreja, fomos 

conhecendo mais a realidade daqui. Optamos então em não mais 

sair daqui para as celebrações.  Foi como um chamado para essa 

realidade. Depois, acabei me envolvendo com a Pastoral da Saúde, e 

foi aflorando o vínculo. Não era só eu, Sandra, que estava 

envolvida com a comunidade, era minha família. Todos cresceram 

participando dessas atividades, que tinham como base,  o respeito e 

a ajuda aos outros moradores . Na Pastoral da Saúde, visitamos os  
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doentes semanalmente; eu, no começo, fazia só nos finais de 

semana, porque trabalhava durante a semana. Não era 

remunerada, era um envolvimento voluntário. Visitamos os 

doentes, independente da crença, as visitas eram para todas as 

pessoas que precisavam e foi um momento muito enriquecedor para 

mim. Esse trabalho me ajudou a crescer, enquanto ser humano. 

Várias histórias desse período me marcaram. Uma coisa que me 

deixava com raiva era quando eu ainda trabalhava em Pinheiros e 

saía tarde do serviço. Como tinha que pegar as crianças,  a empresa 

pagava táxi, esporadicamente. Tinha um ponto de táxi próximo ao 

serviço, onde eu já ligava e eles me pegavam. Os motoristas 

estavam acostumados a me levar até a Freguesia do Ó, na minha 

antiga casa na Vila Bancária. Quando mudei para cá, eles davam 

desculpa porque não tinha carro, ou que algum carro tinha 

problema;  eles tinham medo de vir aqui na Brasilândia. Aqui tinha 

essa conotação de lugar perigoso. Inclusive alguns falavam: “eu 

posso te levar, mas como vou confiar em pegar outro passageiro no 

trajeto de volta”. Hoje, passando a morar aqui, eu entendo o porquê 

de alguns jovens  mentirem sobre o lugar onde moram, para 

conseguirem emprego. Morar na Brasilândia pesa no contratar, 

porque ainda há este mito de lugar perigoso. Eu aprendi a viver 

aqui, nunca tive problemas aqui. É claro que já vi mortes 

acontecerem, mas pra mim é um lugar tranqüilo. Aqui me ensinou 

muito, aqui na Brasilândia eu aprendi a partilhar. Solidariedade 

existe aqui, existe este “ser solidário com o outro”. Aqui tem 

muitos problemas com enchentes e a Pastoral da Saúde, nesses 

momentos, sempre ajudava as famílias a limparem suas casas, 

tinha que enfiar o pé na lama, literalmente. Tinha que estar muito 
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próximo. Com isso, fizemos muitos vínculos. Toda vez que chove é 

uma preocupação muito grande, não é porque não tem esse 

problema na minha casa que não me preocupo com quem tenha. É 

humanamente impossível, quando está chovendo, ficar aqui em 

casa tranqüila, sem sair de casa e olhar como esta lá fora, como está 

o Jardim Damasceno, como estão as pessoas que moram na margem 

do rio, na Rua Hugo Ítalo Merigo. Hoje trabalho como Agente de 

Proteção Social, pela prefeitura, através do CEDECA Paulo Freire, 

com a comunidade do Jardim Damasceno. São 160 famílias 

atendidas. Acompanhamos essas famílias, aplicamos questionários, 

chamamos essas famílias para participarem de reuniões 

socioeducativas,  fazemos oficinas, inclusive para apresentar novas 

formas de geração de renda. Além disso, tentamos contribuir para 

que essas famílias sintam-se pertencentes ao bairro, para que elas se 

apropriem do bairro. Pra mim, como moradora precisariam ser 

atendidas as famílias do Jardim Damasceno, da rua Hugo Ítalo 

Merigo. Este é o lugar mais precário do distrito. As pessoas vivem 

sobre palafitas, com aquele  mau cheiro do córrego. Além disso, tem 

o “chiqueirão” que fica ali do lado, uma criação clandestina de 

porcos na Serra que, quando lavam esse chiqueirão  o cheiro fica 

pior ainda. Em contato com o pessoal da Unidade Básica de Saúde 

que atende essas famílias, a gente percebe o quanto isso prejudica a 

saúde das famílias. A maioria dos problemas de saúde são 

respiratórios ou alérgicos, por conta das águas contaminadas. Em 

uma das famílias dessa rua, que eu estou acompanhando, uma das 

crianças, às vezes, para levantar, já precisa fazer inalação, essa 

criança tem o corpo todo ferido pela alergia provocada pela 

precariedade do lugar onde mora. A avó da criança, toda vez que 
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vou lá, fala: “ olha, não é sarna”; ela se desculpa a todo momento 

porque mora lá, diz que  não é porque ela queira, é necessidade. Já 

houve várias representações junto ao Ministério Público, com 

relação ao “chiqueirão” e nada foi feito para coibir isso. O poder 

público não olha, não tem interesse, só em época de eleição. A 

maneira como essas famílias vivem é desumano, a qualidade de 

vida ali deixa muito a desejar. Isso incomoda muito. Vou lá toda 

semana, dói muito, não dá para se acostumar. Só vive ali quem não 

tem outra opção. Uma outra realidade que me choca nessa 

trajetória são as moradias em áreas de risco, a gente sabe que é uma 

questão de necessidade, mas é desordenada. A Serra, dói olhar a 

Serra. Segunda- feira estive no Jardim Vista Alegre, em uma casa 

que, da janela, dava para ver bem essa realidade. Em 2003 foi feita 

uma reintegração de posse, em uma área chamada Fazendinha, ali 

na parte de baixo do CEU. E essa área, hoje, está toda ocupada, 

agora estão subindo na reserva que foi deixada como reserva no 

projeto do CEU. Eles vão desmatando, deixam umas árvores, e sem 

pensar no risco que eles vão ter, porque são áreas consideradas de 

risco. É muito dolorido, nós aqui em casa, sempre que podemos, 

vamos à trilha na Estrada do Vista Alegre, nós vamos caminhar na 

mata. Vamos nos apropriar do verde, algo que sempre me 

encantou, esse contato com a natureza. Estamos no pé da Serra da 

Cantareira. Mas a gente percebe que, de quando nós mudamos até 

agora, a Serra está ficando cada vez mais distante. Ela está sendo 

degradada e não há nenhuma ação, há descaso do poder público. Há 

alguns anos, as famílias de bugios vinham até nos eucaliptos, aqui 

em baixo, onde fica a Escola Teotônio Vilela, hoje ninguém vê 

mais. Eles não vêm mais até aqui. Até quanto tempo eles vão estar 
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resistindo? Quando a gente vai caminhar na mata, a gente entra 

pelo piscinão do Vista Alegre, que é uma outra incoerência, que é 

aproveitar o declive que tem ali para fazer um piscinão. Diferente 

de todos os outros lugares, não pavimentaram , ali tem nascentes. 

O próprio poder público detona com o meio ambiente e hoje, ao 

redor do piscinão, entram caminhões para jogar lixo e as pessoas 

também jogam. Tá cada vez mais degradado. Dói bastante, sentir 

que estamos prejudicando o ar, as nascentes que fazem parte da 

nossa vida. Muitas pessoas que moram aqui não se apropriam 

disso, não precisariam ir lá caminhar , mas poderiam preservar. 

Minha história é isso, foram várias ações entre trabalhar fora da 

comunidade por uma necessidade econômica, e o trabalhar na 

comunidade e conciliar  todas essas atividades à inclusão social. 

Um desses trabalhos que foram importantes na minha história foi o 

que realizei na Fraternidade Cristã de Doentes Deficientes. 

Durante cinco anos, eu e minha família participamos, como 

colaboradores. Uma vez por mês, pegávamos os portadores de 

deficiência aqui do bairro e levávamos para participar dessa 

reunião, onde falávamos sobre os direitos de inclusão. Na época, 

tínhamos um fusca cor de abóbora, aí andávamos em nove pessoas, 

com cadeira de roda e muletas, todos no carro. Um ia no colo do 

outro. Nós levávamos e participávamos dessas reuniões, isso fez 

com que minha família fosse sensibilizada e também sensibilizasse 

outras pessoas. É um grupo pelo qual eu tenho um respeito muito 

grande. Na Fraternidade éramos todos iguais. Conheci pessoas 

como a Rosangela, Nadir,  Zênite, Sabrina, Bráulio, pessoas muito 

queridas. Conheci também a Fran, uma senhora que também era da 

Pastoral da Saúde, tinha quatro filhos. Sua filha mais velha, a 
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Sheila, teve uma vida normal até cinco anos, depois ela começou a 

ter muita dor de cabeça, começou a perder os sentidos. A Sheila 

viveu 25 anos em uma cama, faleceu com trinta anos. A Fran 

trabalhava, e na hora do almoço ia trocar a filha , cuidava dela, e 

não se fechou para o seu problema. Tudo o que ela podia fazer, ela 

fazia pelo outro. Era assim, alguém falava: “o barraco de fulano 

caiu”, ela falava: “vamos lá ver o que podemos fazer”.  Conviver 

com a Sheila, entender os seus sinais, e tantos outros deficientes 

como a Sabrina e a Alessandra, foi muito especial. Aprendi com 

essas pessoas, é algo que vai ficar para a vida toda. A Fran faleceu 

em fevereiro do ano passado, ela foi uma guerreira, um exemplo de 

pessoa. Cuidava dos filhos, se preocupava com os outros e estava 

sempre sorrindo. Sempre falava que não podíamos nos acomodar 

com a situação. Só não aprendeu com ela quem não quis. Também 

participei de um trabalho chamado Reabilitação baseada na 

Comunidade. Fizemos por algum tempo o levantamento de todos os 

deficientes da comunidade. Como éramos ligadas à igreja, fizemos 

somente na área paroquial , Jardim Princesa, Vista Alegre e Jardim 

Paraná.  No Jardim Paraná, o que nos chocou foi encontrar várias 

crianças com paralisia cerebral. E a gente se questionava porque 

tantos casos em um mesmo lugar. Em uma mesma casa tinham 

duas crianças. Acredito que era resultado da demora nos partos, 

pela distância de um equipamento de saúde. Um outro caso que me 

chocou aconteceu em 1998, o da Alessandra, uma menina também 

deficiente, que sofria com o descaso da família, ela estava morrendo 

à míngua. Ela não era alimentada, não davam banho nela, tinham 

ratos na cama da menina. Tentamos, de várias maneiras, fazer com 

que essa família se sentisse responsável pela menina, que dependia 
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totalmente de todos. Foi uma realidade que causou muita 

impotência, não dependia só da gente. Nós revezamos diariamente 

para a criança não ficar só. Foi muito difícil acompanhar, tentamos 

interná-la. O pai foi embora de casa, a mãe, com ela e outros filhos, 

não tinha condições psicológicas de cuidar dela e dos outros. A 

menina, com crises convulsivas, sem cuidado, enquanto a Sheila 

tão bem tratada. Na sua fase final, recorremos ao SOS Criança, ao 

Conselho Tutelar e por fim, chamamos a polícia, era um caso de 

abandono. Essa criança, depois de muito abandono, veio a óbito, e 

nenhuma das instâncias manifestou-se. Naquele ano de 1998, 

havia eleição para Conselho Tutelar, eu nem cogitava isso. Aí a 

comunidade, o Padre Zé Eduardo e a Jussara, da Associação 

Cantareira, me chamaram e falaram que eu tinha todo o perfil e 

envolvimento. Foram várias coisas que me levaram a ter essa 

consciência e essa sensibilidade com a causa do outro.  Houve então 

a indicação do meu nome, e um dos motivos que fez com que eu 

quisesse ser Conselheira, na época, foi esse caso da Alessandra. Se o 

conselho me der mais campo para atuar e intervir para que não 

aconteçam mais essas situações, mesmo que seja por um período, eu 

vou estar lá, e fui. Foram três anos e meio, de um ganho muito 

grande. Agregou conhecimento, muita impotência também, achei 

que poderia fazer muito mais coisas pela causa da criança e do 

adolescente, a política pública de atendimento não respaldava: “não 

há vaga, não tem creche, não tem escola” para atender as 

demandas. Lidava com crianças e adolescentes de todas as idades, 

com toda a violência, toda violação de direitos. Pegar um bebe que 

foi abusado sexualmente. Houve momentos de muita dor, mas 

houve momentos de alegria, valeu, como tudo da vida. Assumi esse 
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trabalho por compromisso, por querer fazer algo a mais no distrito. 

É isso, uma coisa foi levando à outra, na minha vida, mas sempre 

ligado à comunidade. Até 1994, eu conciliava o trabalho fora e as 

ações na comunidade. Fui ficando cada vez mais envolvida na área 

social, sendo a maioria aqui no distrito. Acho a Brasilândia 

incrível, tem uma história de luta, a maioria das mulheres são 

muito guerreiras, várias são referência na luta por creches,  por 

moradia. Mulheres que levaram muita porrada, mas que lutam 

pela melhoria da qualidade de vida no distrito. Quando eu vim 

para cá, eu tinha esse receio de lugar perigoso e não me apropriava 

daqui, hoje não, na verdade há muito tempo. Aqui é o lugar onde 

eu quero ficar para o resto da minha vida. Eu fiz amigos aqui pra 

tudo na vida, que estão juntos nas alegrias, nas tristezas, muitos 

momentos bons aqui.  É como um casamento, na alegria, na 

tristeza, Brasilândia é isso. Tem muitas coisas que incomodam, 

mas esse incomodar faz com que sempre busquemos algo de melhor, 

não dá pra se acomodar”. 
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Fonte: Cecília Machado 2006, reunião com a família de Sandra para a audição de sua história de vida. 
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Fonte: Sandra Regina, disponibilizou fotos de sua família e amigos  
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Fonte: Foto retirada do álbum de fotos elabora do pelo Padre Ivo na década de 1970. Este Padre fazia parte  da 
comunidade católica do Jardim Damasceno, loteamento localizado  junto a Serra da Cantareira.  Fonte: Retirada do álbum de fotos elabora do pelo Padre Ivo na década de 1970. Este Padre fazia parte  da comunidade católica 

do Jardim Damasceno, loteamento localizado junto a Serra da Cantareira 
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Fonte: Retirada do álbum de fotos elabora do pelo Padre Ivo na década de 1970. Este Padre fazia parte  da comunidade 
católica do Jardim Damasceno, loteamento localizado junto a Serra da Cantareira. 
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Fonte: Retirada do álbum de fotos elabora do pelo Padre Ivo na década de 1970. Este Padre fazia parte  da comunidade 
católica do Jardim Damasceno, loteamento localizado junto a Serra da Cantareira 
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Fonte: Maria Bonfim, moradora da região disponibilizou fotos de sua chegada no distrito. 
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Fonte: retirada do álbum de fotos elabora do pelo Padre Ivo na década de 1970. Este Padre fazia parte  da comunidade 
católica do Jardim Damasceno, loteamento localizado junto a Serra da Cantareira. 
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Fonte: Disponibilizado pela Associação Cantareira que levantou junto a moradores da região fotos do início da ocupação 
do distrito 
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2.5 Ocupação do Distrito de Brasilândia a partir de 1990 

  Aspectos Gerais do Período 

“O decênio de 90 apresenta-se, em muitos aspectos, ainda mais 

tenebroso: desemprego de 16% na RMSP, queda do rendimento 

médio real de 35%, entre 1989 e 1997, enquanto, no mesmo 

período, aumenta em 20% o número de empregados com jornada de 

trabalho acima da legal e a taxa de ocupação declina 25%: 

desrespeito, sentimento de derrota, medo ...” (KOWARICK, 

2000:45). 

Na década de 90,  intensificam-se as ocupações em áreas de interesse 

ambiental, em regiões periféricas do município, ao mesmo tempo, há um 

aumento de pessoas encortiçadas, sendo este de 76,4% em relação à década 

de 80 (FOLHA DE SÃO PAULO, 20 de outubro de 1991 apud SANTOS, L. 

1992).  

Esse retorno de parte da população pobre para cortiços na região 

central de São Paulo, ocorre, principalmente, nos bairros da Aclimação, 

Barra Funda, Belenzinho, Bom Retiro, Brás, Cambuci, Jardim América, 

Jardim Paulista, Moóca, Pari, Perdizes, Pinheiros e Vila Mariana. Com o 

desemprego e os baixos salários, os trabalhadores têm dificuldades em 

adquirir lotes nas regiões periféricas (mesmo sendo irregulares),  

dificuldade essa, fortalecida pelo alto custo do transporte (SANTOS, 

L.1992).  

Isto não significa uma redução na expansão horizontal da cidade. 

Somente na década de 90, o município amplia sua área em mais de 30%, 

principalmente na periferia (ATLAS AMBIENTAL, 2002). Segundo 
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MARCONDES (1999), só no ano de 1991 foram ocupados irregularmente 11 

milhões de metros quadrados nessas regiões. 

A rápida ocupação periférica resultou na perda de parte dos 

remanescentes florestais da cidade que, no início dessa década, já 

significavam apenas 10% da superfície territorial metropolitana recoberta 

por matas. Nesse período também, intensificou-se a ocupação por favelas de  

áreas públicas remanescentes, destinadas a novos equipamentos públicos e 

implantação de áreas verdes (MARCONDES, 1999).  

 

Ocupações na pré-Serra e na Serra da Cantareira a partir de 1990 

No distrito de Brasilândia, esse período é marcado pelo surgimento 

de loteamentos clandestinos sobre a pré-Serra e na Serra da Cantareira. Tal 

processo é resultado de ocupações organizadas de terras, que criam um 

novo padrão de ocupação para a região17, representando uma ameaça 

efetiva à faixa de proteção da unidade de conservação, já que as ocupações 

resultam na supressão dessa vegetação. 

O poder público reforça essa degradação com ações contraditórias, 

implantando equipamentos em áreas de importância ambiental. De maneira 

imediatista, “soluciona” a falta de áreas livres para a implantação dos 

equipamentos, ocupando a própria Serra da Cantareira.   

Na década anterior, o poder público já havia implantado 

equipamentos sociais, como escolas e um posto de saúde, às margens do 

córrego Bananal. Porém, o maior impacto ambiental desse tipo de ação, 

ocorreu em 2004, com a implantação do CEU PAZ - Centro de Educação 

Unificado, em loteamento (em processo de regularização) localizado na 

Serra da Cantareira, o Jardim Paraná.  

                                                         
17 Até então, na Serra da Cantareira, no trecho pertencente ao distrito de Brasilândia, havia apenas um loteamento 
irregular, chamado Jardim Damasceno.  
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De um lado, as diversas reivindicações da população local por 

escolas e creches, e de outro, o poder público com a “dificuldade” de 

encontrar grandes áreas para a implantação dessa grande obra, e precisando 

atender a uma de suas “promessas” de campanha18.  

Assim, um antigo campo de futebol, denominado campo da PAZ, 

localizado na Serra da Cantareira, deu lugar  ao CEU. O equipamento 

ajudou a atender à demanda por creche e escola, na região, além de 

proporcionar outras atividades socioeducativas para a população. Porém, 

estimulou as ocupações sobre a Serra da Cantareira, o que contraria 

diversas diretrizes apresentadas pelos planos: Plano Diretor Estratégico, 

Plano Diretor Regional e Plano de Ação Habitacional e Urbana da região. 

Assim, o Estado, com seu discurso controlador e práticas permissivas, 

mesmo com um aparato legal19 que visa a recuperação e a preservação 

ambiental, reforça a ocupação irregular dessas áreas de importância 

ambiental.  

Para a realização de análises a respeito da expansão urbana sobre a 

Serra da Cantareira, nesse período, realizou-se um levantamento de fotos 

                                                         
18  “(...)alguns grupos e lideranças mantêm a sua autonomia, inclusive, atuando de forma efetiva e independente da 
tutela do Estado e dos partidos políticos... porém é verdade que muitas entidades seguem o modelo assistencialista, 
sobrevivem de doações de políticos que  utilizam as mesmas, com finalidade eleitoral, onde constroem suas bases, ou 
melhor, verdadeiros currais eleitorais que inviabilizam a politização da população” (GTA, 2003:276) .  
19 Além desses planos, é possível referenciar outros instrumentos normativos, como o Estatuto da Cidade (Lei Federal 
10.257 aprovado em 2001), e a nova Lei de Proteção e Recuperação dos Mananciais, a Lei de Preservação da Mata 
Atlântica (de 1993), a Lei de Crimes ambientais (de 1998), o Decreto 750/93, que proíbe o corte, a exploração e a 
supressão de vegetação de Mata Atlântica e a criação da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e do Cinturão Verde da 
Cidade de São Paulo (instituídas pela UNESCO em 2004).  
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áereas e imagens de satélite, nos anos de 1986, 1994, 2000 e 2005, destacando 

o processo de supressão da vegetação. As análises são apresentadas a 

seguir.  
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O avanço das ocupações sobre a Serra, materializa também um 

processo contínuo de expulsão dos moradores mais pobres, para áreas 

ainda mais pobres e ainda mais distantes - as periferias da periferia. Assim,  

moradores que pagam aluguel em áreas regulares do distrito ou mesmo em 

favelas, encontram nessas ocupações, a oportunidade de “sair do aluguel”.  

Depoimento 

Esses loteamentos também surgem como alternativa para os “novos 

migrantes” que chegam no distrito, vindos de outros estados. Como narra 

Rosa Maria da Silva Araújo, uma pernambucana que vem morar no distrito, 

na década de 90. 

“Eu sou nordestina. Nascida e criada em uma cidade muito 

pequena, no interior de Pernambuco, chamada Afogados da 

Ingazeira; é bem no sertão de Pernambuco. Eu casei muito nova, 

aos 17 anos e fui morar em outra cidade: Vitória da Conquista, e lá 

tive meus primeiros três filhos. Meu casamento não deu certo, me 

separei e vim para São Paulo, em 1985. Vim para cá, vendi meus 

móveis, saí do emprego para viver longe do meu ex-marido, que me 

ameaçava. Quando cheguei aqui,  foi muito difícil. Em Vitória, eu 

era funcionária pública, tinha uma estabilidade. Quando vim para 

cá, pedi uma licença de dois anos. Quando cheguei, até tinha o 

dinheiro  para alugar uma casa, tinha um troco para passar alguns 

dias até conseguir um trabalho, mas foi muito difícil . Eu tive que 

morar no quintal da casa de uma conhecida, que tinha uma 

pequena cobertura. Fiquei lá por quinze dias, saía todo dia para 

procurar casa para alugar e ninguém alugava, porque era mulher 
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sozinha, sem marido; além disso, não tinha uma comprovação de 

renda. Até que um dia, Deus colocou um senhor na minha vida, 

um japonês que todo mundo dizia que ele era muito ruim, mas 

comigo não foi . Eu fui conversar com ele e ele disse: “ Olha, minha 

filha, eu vou alugar a casa para você só que ali é muito pequeno 

você precisa procurar coisa melhor”. Eu pensei, melhor do que na 

rua já é. Eu morei perto do Terminal Cachoeirinha durante seis 

anos. Nessa casa já podia deixar meus filhos e sair para procurar 

um emprego. Graças a Deus, arrumei bons vizinhos, um bom 

emprego e escola para meus filhos. Arrumei um outro casamento, 

tive mais três filhos e novamente não deu certo. E foi quando eu 

voltei para o nordeste, no início do ano de  1994. Aí foi ainda mais 

difícil: saí com três filhos e voltei com seis, sendo que minha filha 

de quinze anos estava grávida; saí de São Paulo sem saber disso. 

Minha família não morava mais no mesmo lugar. Fui para outra 

cidade, chamada Sobradinho, na Bahia. Quando cheguei em 

Sobradinho, foi difícil demais, foi um aprendizado. Até me casar, 

meus pais me sustentaram, eu não sabia como era difícil manter 

uma família, principalmente ali que não tinha emprego. Só tinha 

salário quem trabalhava, ou na prefeitura ou na única firma do 

município. Comecei a trabalhar então e ganhava R$10,00,R$ 15,00 

por mês e mesmo quem trabalhava em casa de família, o salário era 

isso. Apareceu então uma oportunidade de trabalhar na casa do 

prefeito da cidade,  como governanta e lá trabalhei por seis meses e 

ele me pagava R$ 30,00 por mês. Enquanto isso, meus filhos 

ficavam em casa, minha filha de quinze anos cuidava deles. Aí, 

depois apareceu um homem que ofereceu  os mesmos serviços que 

eu fazia para o prefeito, por R$15,00 e eu fiquei novamente 
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desempregada. No mesmo período meu neto nasceu. Eu tinha três 

crianças com mamadeira ainda, para sustentar. Meus dois filhos 

mais velhos, para me ajudar, vendiam sorvete. E eu fui trabalhar 

na roça, para ganhar R$ 1,00 por dia, enquanto os homens 

ganhavam R$1,50. Nunca tinha trabalhado na roça, sempre fui 

protegida, filha caçula de 13 irmãos. Até que quando fez 10 meses 

que estava lá, esse mesmo prefeito foi conversar comigo e falou: “ 

olha, Dona Rosa, aqui não é lugar para a senhora , volta para São 

Paulo, a senhora vai se dar muito melhor, mesmo que passe 

dificuldade, não é como aqui”, e eu disse que não tinha mais como 

voltar, minha família muito pobre, meus pais já tinham morrido e 

eu não tinha dinheiro para as passagens. Aí ele me disse: “ o dia em 

que você resolver voltar para São Paulo, te dou as passagens”. Aí 

uma amiga de São Paulo, dona Maria Bonfim, me ligou. Eu não 

tinha telefone, ela ligou para uma cabine que fica na rua e o 

mensageiro chama a pessoa ou passa o recado. Eu estava passando 

na rua perto da cabine, estava voltando da igreja  e o telefone tocou, 

o mensageiro atendeu e me chamou: “ Rosa, telefone para você”. 

Para minha surpresa, ela estava me convidando para vir para São 

Paulo. Ela ia separar um lugar na casa dela para me receber com 

meus filhos. Aí eu vim para a Brasilândia, cheguei no dia 17 de 

novembro de 1994 , eu já conhecia aqui, passava por aqui para ir 

na mata. Mas agora tinham novas ocupações , era o início da 

ocupação do Jardim Paraná. Era muita briga , todo mundo queria 

muita terra. Os únicos homens da minha casa tinham 13 e 15 anos. 

Não tinha como lutar por um pedaço de terra. Então decidi não 

ocupar nenhum espaço aqui e fiquei na casa da Maria Bonfim. 

Então, no início de 1995, o pessoal começou a vender os lotes que 
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tinham ocupado, uma amiga que tinha conseguido um pedaço de 

terra, me emprestou um barraco para morar, porque ela tinha 

ocupado, mas já tinha casa, não estava precisando.  O barraco 

ficava na beira do rio, ela me emprestou por 90 dias, para dar 

tempo de construir um para mim, ela me disse: “você tem que 

deixar de ser mole, vai em qualquer lugar e construa um pra você”. 

Mas eu não queria chegar aqui e conseguir um espaço brigando, 

tinha certeza que um dia tudo isso aqui seria um sucesso, um 

bairro, queria comprar um terreno, não queria de graça. Sabia 

também que esse terreno era de alguém que poderia ter batalhado 

para tê-lo, não queria pegar um pedaço à  força. Aí surgiu a 

possibilidade de comprar esse pedaço de terra aqui , o rapaz que era 

dono disse que venderia para mim por R$1.500,00. Eu trabalhava e 

ganhava R$110,00 por mês, mas era pouco, só era eu trabalhando. 

Então disse a ele: “ eu te dou R$300,00 e vou te pagando R$50,00 

por mês. Porque preciso comprar comida para as crianças”. Ele 

aceitou, mas pediu também a minha televisão. Aí disse que não, 

meus filhos ficavam sozinhos em casa, enquanto eu trabalhava e a 

única coisa que tinham era a televisão. Fechamos a venda e ele 

estava indo embora e, no meio do caminho, parou, diz ele que 

pensou: “estou tirando R$300,00 de alguém que não tem nada”. 

Foi então quando ele voltou, devolveu meu dinheiro e deixou eu 

ficar com o pedaço de terra. E ainda disse que, com esse dinheiro, 

era para eu fazer meu barraco, que não era justo vender uma terra 

que nem era dele. Meus filhos fizeram o barraco, mas como o 

terreno era muito grande, fui dando também partes do terreno para 

outras pessoas que precisavam. Cederam para mim e eu cedi para 

os outros. Logo depois chegou uma notificação para sermos 
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despejados, eu chamei os vizinhos e fomos em quinze pessoas para o 

Fórum da Lapa. Chegando lá, falamos ao juiz  dos nossos desejos de 

comprar a terra e ele disse para nós nos organizarmos para termos 

alguma chance. Montamos, então, uma comissão de moradores , 

fazíamos reuniões, íamos aos órgãos públicos atrás de vereadores, 

para alguém nos ajudar. Foi quando conhecemos um engenheiro 

chamado Salim, que fez uma negociação com os donos do terreno, 

para nos despejar. Entramos em um acordo e começamos a pagar os 

terrenos para ele, mas ele não pagou os donos do terreno. Ele vinha, 

fazia reunião, dizia que estava pagando, abriu algumas ruas, mas 

era tudo mentira. Foi quando os donos deram outra ordem de 

despejo. Mas agora nós éramos uma comunidade organizada, 

participávamos da reunião dos Sem Terra. Aumentamos a 

comissão de moradores e formamos a Associação de Moradores, 

fizemos um grande barraco. Mas nos deparamos com alguns 

problemas, íamos atrás dos moradores para fazermos abaixo 

assinado e as pessoas não sabiam ler e escrever. Muitos não tinham 

documentos. Em 1999, o Salim foi desmascarado, nesse meu ano, 

eu e a irmã Marluce, resolvemos abrir uma escola para alfabetizar 

os adultos. Começamos a alfabetizar os adultos, tínhamos cerca de 

40 alunos. Em 2000, ampliamos o barraco, chegaram novas pessoas 

para alfabetizar e eu não sabia o que fazer com os que já tinham 

sido alfabetizados. Então fui  até a Escola João Amós e conversei 

com Dona Angelina e ela me disse que iria fazer uma prova com 

esses alunos e que tentaria encaixá-los em alguma série. Para 

minha felicidade, quase todos passaram para a quarta e para a 

terceira série. Tinham alunos que já sabiam mais do que eu, porque 

depois que aprendiam a ler, ficavam lendo tudo. Na nossa escola, 
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passamos a atender crianças também que ficavam conosco durante 

o dia, à noite fazíamos a alfabetização dos adultos; com  o tempo, 

decidimos fechar a escola. Depois continuei o trabalho de outra 

forma: com crianças, idosos, deficientes. Foi quando conheci a 

Sandra e ela me apresentou pessoas maravilhosas como você. A 

Sandra visitava um senhor idoso, que eu também visitava. Ele 

morava em um cômodo e o dono do cômodo jogou ele na rua. Eu 

trouxe ele para casa, ele não andava, ficou dois anos na nossa casa. 

Em 2004, ele teve um derrame, precisava usar fraldas , precisava 

de medicamentos, então precisei pedir ajuda. Ele foi internado em 

um abrigo para pessoas idosas, não tive mais contato e não sei se 

ele morreu ou não. E aqui tô eu. Vim duas vezes para São Paulo, 

sempre consegui emprego. Mas hoje está mais difícil, naquela 

época, a gente sem instrução conseguia emprego. Hoje você estuda 

e não consegue. Minha filha se matou para concluir o colegial, 

muitas vezes foi para a escola a pé, com o tênis já furando, fez 

cursos, mas hoje, com 18 anos, não consegue emprego. Na minha 

época era mais fácil. Essa é parte da minha história, a gente nunca 

conta tudo, mas gostaria de falar do meu sonho de ajudar idosos e 

crianças deficientes. Têm duas crianças que moram no meu 

coração, são irmãos que nasceram com insuficiência encefálica. Um 

se chama Natan e o outro, Guilherme. Um deles está internado em 

Mogi das Cruzes, precisava receber oxigênio direto e não tinha 

condições de ficar aqui. A mãe deles é maravilhosa, essa merece o 

título de mãe, têm quatro filhos  dois são normais e dois especiais. 

Nesses dias, ela teve um grave problema de pressão e disse a mim: 

“Dona Rosa, eu não vou morrer , não posso deixar meus filhos”. E 

eu disse: “é isso mesmo, quem tem vontade de sobreviver, 
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sobrevive”. Hoje, o Jardim Paraná, tem um CÉU , tem escola, mas 

ainda vai ter um lugar para essas pessoas que ainda não são 

atendidas. Para essas pessoas, sobreviver aqui é muito difícil, nem 

vou visitá-los, porque não posso ajudar e só sofro. Ainda terei meu 

sonho realizado, para acolhê-los, um dia Deus vai mandar alguém 

aqui para fazer algo. Espero que os governantes olhem para os mais 

pobres e que venham dias melhores. Meu sonho também é a minha 

história, nada é impossível para Deus.” 
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Fonte: Cecília Machado 2006, fotos feitas durante a narrativa de dona Rosa. 
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Fonte: Rosa Maria da Silva Araújo, moradora do distrito disponibilizou estas fotos para a pesquisa 
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Fonte: Marta Baião 2003 
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Fonte: Marta Baião 2003 
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Fonte: Marta Baião, 2003 

Loteamento na Serra Loteamento na Serra Loteamento na Serra Loteamento na Serra –––– Jardim Paraná Jardim Paraná Jardim Paraná Jardim Paraná    
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Fonte: Cecilia Machado 2006, percurso pela região do Jardim Damasceno (baixo) 
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Fonte: Associação de Moradores do Jardim Paraná, disponibilizou esta foto para pesquisa. 
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Todo esse histórico mostra como antigas áreas rurais foram 

substituídas por ocupações irregulares, que se deram em  tempos e espaços 

diferentes, produzindo inúmeras paisagens que têm em comum,  o grande 

contraste constituído pela exuberância da Serra e as autoconstruções, um 

grande mosaico de concreto, por vezes colorido, que cresce sobre a manta 

verde da Serra.  

A associação de estudos, fontes primárias e secundárias, permitiu 

uma série de análises dos processos urbanos, especialmente da região do 

distrito, e mostraram-se fundamentais para compreender a ocupação do 

território. A periodização, que sempre é relativa, permitiu organizar esse 

processo histórico. Porém, esses estudos, sem as narrativas de vida, 

dificilmente ultrapassariam uma visão estrutural e distanciada da realidade.  

Assim, os dramas individuais, bem como as fotos do cotidiano dos 

moradores, em vários períodos, foram informações que possibilitaram 

conhecer realmente o processo local, a construção e a significação dessa 

paisagem. Outros olhares ainda são possíveis e necessários.  

 


