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RESUMO 
 

Compreender o mundo e sua realidade em transformação é um dos desafios 
que encontramos na disciplina de geografia. Viver essa complexidade em seu espaço 
vivido é um desafio ainda maior, principalmente quando este espaço é demarcado por 
desigualdade e segregação. Esse trabalho tem como objetivo demonstrar a 
experiência de vida e sobrevivência dos moradores do Município de Taboão em seu 
espaço vivido que é a periferia. O seu conteúdo são os relatos compostos por 
narrativas da espacialidade e reflexões daqueles que ali vivem suas relações com o 
lugar, suas percepções, demonstrando sua experiência de vida e sobrevivência. A 
partir das reflexões dessas narrativas e como fundamentação teórica a abordagem 
feita pela Geografia Humanista, pretende-se verificar e compreender os tipos de 
periferia que existe no município, a diversidade de experiências vividas por pessoas, 
moradores que compõem e completam o espaço vivido periférico Taboanense. 
Evidenciando as diferenças que ocorrem no lugar, sua segregação vivida e exposta 
por aqueles que sentem e vivem o seu lugar de sobrevivência. Ainda neste trabalho, 
iremos propor uma nova abordagem geográfica para uma melhor compreensão de 
diversas realidades complexas através das experiências do vivido.  

 
Palavras chaves: Geografia Humanista, Periferia, Narrativas da espacialidade, 
Espaço vivido.  
 

ABSTRACT 

Understanding the world and its changing reality is one of the challenges we 
found in the discipline of geography. Living this complexity in their lived space is an 
even greater challenge, especially when this space is demarcated by inequality and 
segregation. This work has as goal to demonstrate the life experience and survival of 
residents of the Municipality of Taboão in their lived space, which is the periphery. Its 
content is the reports composed by narratives of the spatiality and reflections of those 
who live there their relationships with the place, their perceptions, demonstrating their 
experience of life and survival. From the reflections of these narratives and as a 
theoretical foundation the approach taken by Humanist Geography, it is intended to 
verify and understand the types of peripheries that exist in the city, the diversity of 
experiences lived by people, residents who make up and complete the peripheral lived 
space of Taboanense. Evidencing the differences that occur in the place, its 
segregation experienced and exposed by those who feel and live its place of survival. 
Also in this work, we will propose a new geographic approach for a better 
understanding of several complex realities through the experiences of the lived. 

 
Keywords: Humanist Geography, Periphery, Narratives of spatiality, Lived space 
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1 APRESENTAÇÃO 
 

Este trabalho busca evidenciar seu aspecto principal entre inúmeros outros, e 

aprofundar a reflexão deste e; que ao longo do texto fará todo o sentindo no desenrolar 

de sua apresentação.  

Iniciaremos nossa reflexão na totalidade da pesquisa que demonstra a 

experiência de vida e sobrevivência dos moradores de Taboão da Serra em seu 

espaço vivido, seu lugar de convívio. Os relatos de vida aqui compreendidos nos 

colocam em contato nos proporcionando uma nova experiência na linguagem.  

Iremos observar a linguagem acadêmica que fará a ponte entre o conhecimento 

científico com o conhecimento produzido pelos moradores do lugar; mostrando-nos 

uma estética na linguagem que foi sendo construída ao longo da pesquisa pela 

vivencia daqueles que compartilham a experiência de se viver no mesmo lugar, mas 

com olhares diferentes. É importante ressaltar que todo o desenvolvimento da 

pesquisa foi feito antes do ano pandêmico de 2020. 

Aqui estão as histórias de homens, mulheres e crianças que acreditam e 

valorizam seu espaço vivido, que lutam por ele e por meio de suas narrativas 

observamos suas angústias em viver neste lugar, ao mesmo tempo suas felicidades 

de compartilhar uma conquista neste mesmo lugar.   

Os sofrimentos, amarguras e alegrias se encontram nas páginas de narrativas, 

na lealdade e com seu discurso proposto. Em seus relatos iremos acompanhar a 

coragem e o grito de rebeldia naqueles que muitas vezes são calados, ou se deixam 

calar, infelizmente pelo cansaço e pelo descaso daqueles que não os enxergam no 

espaço. Gritos profundos, que não são expressados, tirando das pessoas o direito de 

expor o que sentem, diante de um cotidiano difícil e desolador, nesse lugar de luta, de 

sobrevivência em que não pode ser criado um lugar para reivindicações ou rebeldia.  

É somente aceitando seu estado natural, que as coisas fluirão, estrutura 

perversa de agentes hegemônicos, que ao longo do tempo criam condições materiais 

que geram de um lado sofrimentos e descasos nas classes que vivem à sua margem, 

tirando o direito destes de serem ouvidos, de serem vistos.  

Não é esse o comportamento de muitos moradores Taboanenes, que diante de 

tamanha adversidade em seu cotidiano, nunca deixaram de se expressar e lutar por 

um lugar digno de se viver, os relatos que aqui constam nesse trabalho é o grito 
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amargo, engasgado, durante anos, para muitos, uma oportunidade de serem vistos, 

ouvidos.  

Sabemos que existe em nossa sociedade uma classe dominante da qual sua 

missão é manter a classe popular, os periféricos, favelados e excluídos calados, 

proibindo-os de se expressar, vivendo cada um em sua privacidade de sofrimento.  

O que propomos com nosso trabalho, é dar voz a esse povo, aos Periféricos 

Taboanenses, as suas vivencias e assim compartilhar com a linguagem do cotidiano, 

daqueles que superam a cada dia um obstáculo criando a resistência materializada 

no espaço, o seu conhecimento adquirido por meio da experiência em seu espaço 

vivido, levando este conhecimento a todos que academicamente queiram dar vida e 

voz a narrativas perdidas e caladas ao longo do tempo.  
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CAPÍTULO 1 
2 INTRODUÇÃO - O Tema desafiador  

 

Para iniciarmos a presente pesquisa em vários momentos a dúvida surgia em 

relação ao objeto do estudo. Isso porque existem diversos estudos sobre a formação 

das periferias de São Paulo, porém, nem todos os resultados ou métodos durante os 

desdobramentos das pesquisas conseguiram atingir as reflexões das quais esperava. 

Durante alguns momentos a opção por desistir de estudar a periferia permaneceu e 

ao mesmo tempo nos encorajamos a demonstrar uma proposta de estudo que levasse 

em consideração a percepção daquele que vive no lugar estudado, sua história, sua 

vivência e sobrevivência. Este é o resultado da experiência em pesquisa participante 

que tem como seu objeto de estudo o espaço vivido periférico do Município de Taboão 

da Serra.  

O seu conteúdo são os relatos compostos por narrativas e reflexões daqueles 

que ali vivem suas relações com o lugar, suas percepções, demonstrando sua 

experiência de vida e sobrevivência. A forma como os moradores sobrevivem no lugar 

assim como uma gama de ações realizadas na produção do espaço urbano é de suma 

importância para a ciência geográfica para compreender a dinâmica socioespacial que 

ocorre nas periferias por São Paulo. E por fazer parte da vivência desse lugar, sempre 

quis entender a história daqueles que assim como eu desenvolvem suas vidas em 

meio à diversidade de dificuldades, sendo assim, veio o desejo de estudar as 

percepções que envolvem o viver e suas representações.  

Outro fato importante a mencionar é uma reflexão no processo de formação e 

desenvolvimento do Município. Compreender esse processo contado por aqueles que 

lutaram por cada rua asfaltada e água encanada é enriquecedor por enxergar as 

mudanças que ocorreram no espaço não de forma política, pois revelam como esses 

moradores interpretam o vivido no município em desenvolvimento, pela sua luta diária, 

pelo seu trabalho, os depoimentos descrevem as condições históricas de vivência e 

luta ao município que eles pertencem e que se orgulham de suas conquistas 

De acordo com a explanação acima, os referencias teóricos utilizados estão 

vinculados a Geografia Humanista para assim gerar uma maior compreensão da 

realidade demonstrada, aproximando-a de seu objeto de estudo dando luz ao caminho 

a ser trilhado pela pesquisa. Ainda existe o debate de como o tema periferia é tratado 
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no mundo acadêmico e sua utilização como um conceito geográfico em constantes 

mudanças assim como ocorre no espaço. As reflexões propostas são de extrema 

relevância acadêmica para a ciência geográfica expondo as vulnerabilidades que 

muitos autores enfrentaram para definir o termo e seu emprego.  

A partir de seu objeto de estudo delimitado, observamos a necessidade de 

responder à questão problema que por tanto tempo atuando na pesquisa vem à tona 

ecoando em cada narrativa “O que é a periferia’’? abrindo questionamentos que foram 

surgindo no decorrer do estudo: Existe mais de uma periferia no espaço estudado? 

Essas questões estão respondidas em textos descritivos que chamaremos de 

Narrativas da espacialidade: o espaço vivido no olhar dos moradores periféricos, cujo 

seu objetivo é revelar a diversidade de experiências vividas por pessoas, moradores 

que compõem e completam o espaço vivido periférico Taboanense. Evidenciando as 

diferenças que ocorrem no lugar, sua segregação vivida e exposta por aqueles que 

sentem e vivem o lugar de sobrevivência.  

O mapa produzido que define a área periférica bem como a segregação que se 

apresenta no município é o resultado de parte daquilo que enxergam os moradores, 

de acordo com suas vivências nos bairros. Chamam-nos a atenção pelos indicativos 

periféricos observados e identificados pelos moradores, elementos geográficos estes 

que compõem e estruturam a periferia de Taboão da Serra.  As fotos produzidas são 

os resultados das inúmeras observações feitas pelos moradores, muitos colaboraram 

através de seu esforço em demonstrar a essência de cada lugar e suas complexidades 

no cotidiano para que o leitor consiga captar como é se viver ali.  

O presente estudo se estrutura da seguinte forma: 

No capítulo I existe a escolha do embasamento teórico conceitual para o estudo 

proposto, com a abordagem da Geografia Humanista e as categorias de análise da 

Geografia como lugar e território, espaço vivido e o debate proposto acerca do termo 

periferia. 

No capítulo II temos a definição da área de estudo e os apontamentos feitos 

sobre a segregação espacial que ocorre na cidade de São Paulo e sua influência na 

dinâmica espacial da área estudada. Dessa forma pode-se ainda concluir o estudo do 

padrão de segregação espacial que se encontra no município bem como a sua 

qualidade de vida. 
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No capítulo III a escolha da base teórica metodológica da Pesquisa Participante 

seu conceito e suas principais abordagens nas pesquisas, a organização das 

narrativas e as formas utilizadas de se desenvolver os relatos. 

No capítulo IV temos o resultado da Pesquisa Participante na qual os 

entrevistados relatam suas experiências com o vivido. 

No capítulo V temos o estudo proposto da Geografia Periférica dos Lugares 

que demonstra os indicativos periféricos e suas diferenciações da grande área 

Periférica estudada 

E como parte final temos o capítulo VI, depois de verificada as diferenças 

espaciais que existe na periferia, e de ouvir e sentir as experiências que o lugar traz 

aos cidadãos que fazem parte do presente estudo, outra situação surgia. Por que em 

algumas pesquisas feitas para tratar o tema periferia os dados quantitativos são 

exaltados e os dados qualitativos são um desafio para interpretá-los? Qual seria o 

instrumento de interpretação desses dados para contribuir com o análise geográfica? 

Estaria nossa ciência defasada ao não acompanhar as dinâmicas e mutações que 

ocorrem no espaço? Por estas questões me encorajei ainda mais e de acordo com as 

conclusões da presente pesquisa proponho uma nova abordagem geográfica para 

temas desafiadores, para realidades concretas e experimentadas por pessoas que 

desenvolveram ao longo do tempo um conhecimento brilhante através de suas 

experiências do vivido.  
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2.1 Fundamentação e embasamento teórico conceitual para o Estudo da 
Geografia Periférica dos Lugares  

2.1.1 O caminhar por uma perspectiva para a área estudada  
 

A dificuldade para a escolha de uma perspectiva que consiga explicar a 

complexidade da área estuda ocasiona muitas dúvidas ao pesquisador. Essa 

dificuldade ocorre devido às possibilidades de análise, e optar por um caminho que 

mais se aproxime da realidade concreta é desafiador e, dependendo da abordagem 

escolhida, esta poderá não ajudar o pesquisador em seu estudo.  

Mostrar novas maneiras para o desenvolvimento do pensamento geográfico e 

suas movimentações epistemológicas, se faz necessário no que tange a compreensão 

da realidade. Para a presente pesquisa a melhor escolha foi se atentar nas 

abordagens em que o espaço vivido é valorizado, evidenciando a relação que os 

indivíduos têm com o este. Bem como, sua experiência em viver em um lugar 

desenvolvido na contradição de suas forças hegemônicas atuantes, observar o sujeito 

em ação no processo de desenvolvimento do território, e o conhecimento que é criado 

a partir da vivência transformada em experiência nesse espaço. Sendo assim, a 

perspectiva que mais se aproxima para o estudo é da Geografia Humanista para Tuan, 

(apud MARCELINO, 2013, p. 24):  

 
“A Geografia Humanista, enquanto corrente de pensamento 
geográfico, é caracterizada pela valorização dos aspectos subjetivos 
ao estudar os fenômenos geográficos. A partir do entendimento que o 
Homem tem do mundo, através de estudos que buscam entender a 
relação que o indivíduo ou um determinado grupo social tem com a 
natureza, bem como os sentimentos e ideias que os mesmos têm 
sobre o espaço e o lugar”.  

 
 A perspectiva Humanista nos presenteia com sua ênfase na percepção que o 

indivíduo tem com o espaço, de extrema importância para a pesquisa que busca 

respostas para a subjetividade na interpretação do mesmo. Trazer o conhecimento 

produzido por meio das experiências dos moradores periféricos do Município ao meio 

acadêmico, mostrando novas formas de se observar e sobreviver no espaço, é uma 

contribuição para o conhecimento geográfico do novo, sendo assim, enriquecedor.  

A reflexão geográfica se faz necessária e seus caminhos para as mudanças 

também, pois a ciência deve acompanhar as transformações no espaço, 
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desenvolvendo novas formas epistemológicas na geografia, ou quem sabe unindo 

perspectivas na busca pela renovação da ciência e pela compreensão da realidade.   

 
2.2 A Geografia Humanista 

 
A incorporação da subjetividade ao pensamento geográfico contou com 

avanços a partir de 1947, influenciando os geógrafos a explorar as “terras incógnitas 

pessoais” e estudar mecanismos da imaginação presentes na mente humana.  

Sob a ótica do autor David Lowenthal, no início da década de 1960, o objetivo era 

renovar a Geografia cultural americana, este propõe que a “geografia deveria buscar 

um projeto de ciência que abarcasse os vários modos de observação, o consciente e 

o inconsciente, o objetivo e o subjetivo, o fortuito e o deliberado, o literal e o 

esquemático” de acordo com Holzer (apud Serpa, 2019, p. 14). 

Começa assim, uma nova maneira de se pensar a Geografia e uma nova 

perspectiva para o que seria a Geografia Humanista.  

De acordo com Mello (apud MARCELINO, 2013, p. 23) “essa “nova vertente da 

geografia” (...) recebeu aportes das filosofias do significado (existencialismo, 

hermenêutica, fenomenologia e idealismo)”. O novo modo de pensar a Geografia teve 

sua base teórica na Geografia cultural de Carl Sauer “e ficou denominada num 

primeiro instante de Geografia da percepção e do conhecimento, para só depois, mais 

tarde ser efetivamente consagrada de Geografia Humanista” Sauer (apud 

MARCELINO, 2013, p. 23).   

Para Marcelino (2013), o que irá diferenciar o pensamento da Geografia da 

percepção e do Conhecimento da Geografia Humanista são suas bases teórico-

metodológicas, “pois enquanto a primeira utilizava-se de métodos quantitativos 

oriundos do positivismo lógico que predominava na época, a segunda (Geografia 

Humanista) os rejeitava”.  

A chamada Geografia Humanista possui tal nomenclatura, pois seus teóricos 

colocaram a experiência humana no centro de seus estudos, ou seja, as categorias 

geográficas, como por exemplo, o espaço só poderia ser concebido a partir da 

perspectiva experimental Damião (2014). A Geografia Humanista começa a delinear 

suas formas com a contribuição de diversos autores que veremos a seguir, 

transformando-se em um novo modo de se pensar a Geografia.  
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Em 1960, Yi-fu Tuan, baseando-se na obra de Bachelard, vai propor uma 

Geografia inspirada no conceito de “topofilia”, que exprimiria o amor do homem pela 

natureza. Tuan contribuiu para humanizar o olhar geográfico, principalmente nas 

relações do homem com seu meio. Segundo Holzer (apud SERPA, 2019, p.14 e 15) 

 
“Tuan foi quem levantou e enumerou diversas aproximações 
humanistas para os estudos geográficos: as atitudes do indivíduo em 
relações a um aspecto do ambiente; atitudes do indivíduo com relação 
às regiões; a concepção individual da sinergia homem-natureza; a 
atitude dos povos acerca do ambiente; e, por fim, as cosmografias 
nativas”.  
 

O primeiro geógrafo a buscar na fenomenologia de Husserl, sua base filosófica 

para uma aproximação “humanística” da Geografia foi Edward Relph, ele defendeu a 

ideia de que “significados originais do mundo-vivido estão constantemente sendo 

obscurecidos por conceitos científicos e pela adoção de convenções sociais”. Damião 

(2014) explica que Relph propõem a noção de espaço existencial ou vivido, noção 

essa tão rara à Geografia. Tal concepção parte da dimensão da experiência para 

estabelecer diferenças entre as experiências de espaço e as experiências de lugar. O 

espaço vivido é definido para Holzer citado por Relph (apud Damião, 2014, p.120) 

como:  

 
“a estrutura do espaço tal qual nos aparece em nossas experiências 
concretas de mundo como membros de um grupo cultural. Ele é 
intersubjetivo e, portanto, permeia todos os membros daquele grupo, 
pois todos foram socializados de acordo com o conjunto de 
experiências, signos e símbolos”  

 
Nesse contexto, para Holzer citado por Relph (apud Damião, 2014, p. 120) o 

lugar:  

 
 “seria um modo particular de relacionar as diversas experiências de 

espaço. Particular porque os lugares são singularizados ao atrair e ao 
concentra nossas intenções, ou seja, o significado do espaço, 
especialmente do espaço vivido provém dos lugares existenciais de 
nossa experiência imediata”.  

 
Podemos observar a busca de Relph pela definição de espaço vivido e lugar 

ambos categorias de análise para a Geografia, o que devemos destacar é a 

importância do ser humano e sua experiência de viver nesses espaços, resultando em 

conhecimento enriquecendo a Geografia Humanista. Para o autor Marcelino (2013) 

“(...) dentro deste contexto, o espaço urbano passa a ser objeto de análise dos estudos 
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culturais (antes mais voltados às questões relacionadas ao campo), e a categoria do 

lugar adquire status de conceito-chave”.  Essa abordagem que se refere à categoria 

lugar é de extrema importância para o presente estudo, pois com ela será possível o 

encontro do conhecimento genuíno de como os indivíduos se relacionam com a área 

estudada, bem como sobrevivem nela.  

Foram vários os autores que contribuíram para o pensamento e enriqueceram 

a Geografia Humanista, como a obra de Eric Dardel que combinaria efetivamente o 

trabalho de fenomenologias, como Heidegger, Minkonski e Bachelard, com descrições 

de experiência geográfica feitas por poetas, novelistas e geógrafos como Shelley, 

Rilke, Vidal de La Blache e Martonne (Relph,1979). Remetendo-se a Dardel, Relph 

afirma que o mundo é visto e experimentado não como soma de objetos, mas como 

um sistema de relações entre o homem e suas vizinhanças, como focos de seus 

interesses. Serpa (2019).  

As abordagens citadas abriram diversas opções de análise contribuindo para a 

expansão do pensamento da corrente Geográfica Humanista. Dando a essa corrente 

o desafio de compreender múltiplas realidades, relacionando o espaço com um 

conjunto de fenômenos sobrepostos, revelando a experiência dos sujeitos que ali 

vivem, suas percepções acerca da realidade, aprofundando o conhecimento e 

renovando o pensamento geográfico através das múltiplas interpretações do espaço.  

Direcionaremos nossa atenção para a discussão sobre as categorias de lugar e 

território.  

  

2.3 Lugar e Território: a vivência geográfica 
 

Com a evolução do pensamento geográfico, várias categorias de análise foram 

inseridas na ciência geográfica, como o Lugar. Muitos geógrafos embasados na 

Geografia tradicional sob o olhar positivista preocupavam-se em estruturar o mundo 

de forma racional, no qual o significado de lugar era atribuído a uma localidade, ou a 

uma posição em um determinado terreno, ou seja, o lugar era visto como uma mera 

posição. As vidas dos seres humanos que viviam nesses lugares ficavam à margem 

de suas análises, não tinha tanta relevância. O sentido de localidade do lugar foi 

modificado a partir da aproximação da Geografia com a fenomenologia, com autores 

humanistas, (re)significando o lugar, atribuindo-lhe características das relações de 
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existência das pessoas com seu meio. O mesmo acontece com a categoria Território, 

para alguns geógrafos tradicionais, território seria o espaço de poder, uma 

generalização de seu significado, pois ele tem mais significados do que parece.  Para 

o estudo que propomos, é de extrema importância estudar o lugar e suas nuances no 

espaço, bem como a relação dialética que existe entre lugar e território, evidenciando 

o que iremos chamar de vivência geográfica (relação dialética), para assim chegar a 

nossa representação teórica. 

Lugar e território, antes de tudo remetem a experiências geográficas que por 

vezes se distinguem, por vezes se aproximam, experiências que, por seu lado 

carregam em si marca do espaço vivido, revelando também que os conceitos 

utilizados em Geografia são “modos geográficos de existência” Marandola Junior 

(apud SERPA, 2019, p. 60), que se realizam nas situações cotidianas, posteriormente 

abstraídas em representações do espaço. Para Serpa (2019, pp. 63-68): 

 
 “Então, mais que associar a priori os conceitos de lugar e território a 

qualidades especificas (lugar=espaço vivido; território=poder),  
acredita-se que as relações que se estabelecem entre os 
agentes/sujeitos/grupos/indivíduos/classes são marcadas pelo 
predomínio (instável) da igualdade e da diferença e que a dialética 
entre diferença e igualdade é o que vai estabelecer lugar e território 
como modos geográficos da existência (...) A forma como 
agentes/sujeitos/grupos/indivíduos/classes vão reagir ao outro é, 
enfim, o que “ser lugar” ou “ser território” manifestam enquanto 
essência nas mais diversas  escalas espaços-temporais. Quando nos 
voltamos intencionalmente para dentro e nos colocamos entre iguais 
ou quando entramos voltados para fora e entre diferentes é possível 
perceber a constituição de momentos e princípios existenciais 
dialeticamente relacionados, mas distintos enquanto manifestações 
do ser-no-mundo”.  

 
Observar o lugar e território e como o ser humano irá relacioná-los é ter a 

vivencia geográfica experimentada na relação entre os dois conceitos. Ainda em 

Serpa (2019, pp. 63-68): 

 
“(...) temos ciúmes do lugar e defendemos através de limites e 
fronteiras e território. Defendemos o território contra territórios; já o 
lugar não se defende, ele sobrevive pela abertura, pela interconexão 
em rede, tecendo uma intersubjetividade, que, dialeticamente, supera 
a posse e autodefesa pelo abrir-se para o mundo em diferentes 
escalas espaço-temporais”.  
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Podemos observar a relação estabelecida entre lugar e território no cotidiano 

uma relação de dependência e independência, que se une e ao mesmo tempo se 

difere em particularidades. 

Para Santos (apud MOTTA, 2003, p. 95):  

 
“O lugar é o espaço onde acontecem as relações de coexistência. É 
onde as pessoas movem-se, individual e coletivamente, construindo 
uma realidade compartilhada. É no lugar que as pessoas criam laços 
com outras pessoas e encontram significados para a sua presença no 
mundo. O lugar não tem escala, como local ou nacional. O lugar tem 
significados. Observamos a contribuição de Milton Santos em sua 
reflexão geográfica quando diz: lugares contidos em territórios, em 
lugares como espaço de (re)construção e de luta, de lugares de 
transformação da ordem social e do lugar considerado como espaço 
de exercício da existência plena”.  

 
É de extrema importância a experiência do “vivido” no lugar, esse elemento que 

irá diferenciá-lo de outras categorias geográficas. Para a autora Carlos (apud 

MARCELINO, 2013, p. 80) o lugar é o:  
 

“Espaço imediato da vida das relações cotidianas mais finas – as 
relações de vizinhança, o ir as compras, o caminhar, o encontro dos 
conhecidos, o jogo de bola, as brincadeiras, o percurso reconhecido 
de uma prática vivida/reconhecida em pequenos atos corriqueiros, e 
aparentemente sem sentido que criam laços profundos de identidade, 
habitante-habitante, habitante-lugar.”  

 
Nesse sentido, lugar é o espaço da experiência, do contato com o conhecido e 

com o outro, às vezes interpretado como algo que não muda devido a repetição e seu 

uso, primeira experiência geográfica de compreensão do que nos cerca e está 

presente em nós no cotidiano.   

Com a contribuição de Freire (apud MOTTA, 2003, p. 102) “Para ser cidadão 

no mundo é preciso ser cidadão de um país e, para chegar a esse grau de consciência, 

há todo um ‘conjunto de possibilidades’ no entorno, no mais próximo, no lugar”. Nesta 

passagem Freire nos mostra que quando temos a experiência de se viver o lugar, 

adquirimos a consciência de que existem vários lugares, que várias pessoas irão se 

relacionar e construir seus laços estabelecendo o respeito entre os espaços e 

territórios que se complementam, nos tornamos parte deste lugar, ou seja, temos a 

experiência necessária para se tornar cidadão no mundo. 

Para Tuan (apud DAMIÃO, 2014, p. 124) a experiência é fundamental para a 

constituição do lugar, pois se relaciona com o modo como a realidade é entendida e 
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construída pelas pessoas. Sendo assim, para o autor, lugar só existiria enquanto 

realidade concreta a partir da elaboração de uma definição e um significado, que 

transformasse o espaço em lugar, ou seja, a partir do momento em que a experiência 

humana com o espaço fosse completa. Desse modo, lugar seria o espaço 

(re)significado por meio da experiência humana.  

Isto posto, para nosso estudo iremos considerar o lugar como primeira 

experiência humana com o elemento geográfico marcado temporalmente no espaço 

(a vivencia nesse espaço, nesse lugar, seu cotidiano) e território como apropriação, 

espaços articulados, relacionados ao lugar, em que uma escala pode-se habitar o 

mundo enquanto território e, em outra escala, enquanto lugar. Ou seja, a experiência 

de se viver o lugar no cotidiano, se abre para o mundo (ser-no-mundo), expondo a 

relação dialética entre lugar e território (elementos geográficos, categorias 

geográficas) para a vivência geográfica.  

Fazer uma leitura do mundo, fora das categorias tradicionalmente aceitas como 

únicas e verdadeiras, bem como (re)significá-las, pode ser um caminho para se tentar 

compreender a melhor construção do espaço e as relações que nele acontecem. 

Claval (apud MOTTA, 2003, p. 100).  

 

2.4 Espaço vivido: a condição para a existência humana  

 

Para a compreensão do presente estudo, iremos nos voltar para a importância 

do espaço na vida humana. A proposta de análise dos relatos feitos com os moradores 

periféricos do Município nos revela a importância e a trajetória de luta pelo espaço, 

para a realização da vida. Sendo assim, faremos uma reflexão geográfica sobre o 

espaço e sua importância para a realização da vida, o espaço vivido.  

Consideramos o espaço como instância da sociedade, ao mesmo título que a 

instância econômica e a instância cultural-ideológica, “a economia está no espaço, 

assim como o espaço está na economia. O mesmo se dá com o político-institucional 

e com o cultural-ideológico. Isso quer dizer que a essência do espaço é social” Santos 

(2006, p. 212-224). O espaço para Santos é social, pois é nele que a vida acontece, 

são todos os processos sociais representativos de uma sociedade em um 

determinado momento. Para o estudo do espaço, Santos elege as categorias forma, 
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função, estrutura, processo e totalidade como as principais categorias que devem ser 

consideradas na análise geográfica do espaço. 

Para Saquet e Silva (2008, pp. 24-42):  
 

“o espaço deve ser considerado como totalidade, a exemplo da própria 
sociedade que lhe dá vida (...) o espaço deve ser considerado como 
um conjunto de funções e formas que se apresentam por processos 
do passado e do presente (...) o espaço se define como conjunto de 
formas representativas de relações sociais do passado e do presente 
e por uma estrutura representada por ações sociais que se 
manifestam através de processos e funções”. 
 

O espaço, dessa maneira, é construído processualmente e contém uma 

estrutura organizada por formas e funções que podem mudar historicamente em 

consonância com cada sociedade Saquet e Silva (2008). Em outras palavras, forma, 

função, processo e estrutura devem ser estudados concomitantemente e vistos na 

maneira como interagem para criar e moldar o espaço através do tempo. Desta forma, 

devemos analisar o espaço por meio das categorias de análise geográfica, pois só 

assim nos permitirá apreender a totalidade em seu movimento, pois nenhuma dessas 

categorias existe separadamente Santos (apud SAQUET & SILVA, 2008, pp. 24-42). 

Para o presente estudo da Periferia de Taboão da Serra é de extrema importância a 

reflexão por meio dessa análise, para observar o processo em que  se deu essa 

totalidade vivida, o espaço vivido (concreto e dialético). 

 Conforme Santos (apud SAQUET & SILVA, 2008, pp. 24-42) o espaço social 

corresponde ao espaço humano, lugar de vida e trabalho: morada do homem, sem 

definições fixas, o espaço vivido. Dessa maneira o ser humano precisa do espaço 

para a realização da vida. Raffestein (apud MOTTA, 2003, p. 111),  coloca o espaço 

como condição de existência, sem espaço o ser humano não consegue desenvolver 

sua vida, suas relações complexas de vínculo com o meio em que vive, é a partir 

dessa vinculação com o espaço que criamos o sentimento de pertencimento e de 

identidade. Dessa forma, o espaço vivido irá fundamentar a análise geográfica para a 

presente pesquisa.  
 

2.5 A Geografia dos espaços vividos  
 

Estudar o espaço vivido no presente é uma proposta de análise espacial com 

profundidade histórica, evidencia a duração longa das existências, rompendo com a 
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alienação no espaço. Uma Geografia dos espaços vividos deve ser capaz de resgatar 

a dialética entre o presente e o passado, entre o presente e o futuro, sendo a um só 

tempo retrospectiva e prospectiva SERPA (2019). Assim, o espaço vivido demarca 

temporalmente uma totalidade no espaço.  Para o autor Frémont (apud SERPA, 2019, 

p. 85), a noção de espaço vivido representa uma ruptura com uma Geografia que se 

quer demasiadamente objetiva. É uma inversão de olhar, um convite para que os 

geógrafos se coloquem na posição dos habitantes de um território, para compreender 

como vivem e produzem\criam o espaço. Um convite para se debruçar sobre as 

dimensões da vida cotidiana e aprofundar o papel das representações nos processos 

de produção do espaço.  

Trabalhar com o espaço vivido é lidar com a subjetividade, com o envolvimento 

do pesquisador e com os demais atores envolvidos na pesquisa. A possibilidade de 

captar informações, significados, está muito ligada a interação que existe entre todos 

os envolvidos e a informalidade dessas relações. É uma construção que capta e 

analisa de forma concomitante o vivido, espacial e temporalmente Motta (2003).  

Segundo Lefebvre (1978), com sua tríade fenomenológica de estudo para a 

produção do espaço, o espaço vivido seria o espaço percebido e concebido “ a terceira 

dimensão da produção do espaço é a experiência vivida no espaço. Essa dimensão 

significa o mundo assim como ele é experimentado pelos seres humanos na prática 

de sua vida cotidiana. Neste ponto, Lefebvre é inequívoco: “o vivido, a experiência 

prática, não se deixa exaurir pela análise teórica” Schmid (2012). Observa-se a ênfase 

da análise do cotidiano para a compreensão do espaço produzido e reproduzido.   

Para Lefebvre (1991, p. 25) o cotidiano:  

 
“O cotidiano se compõe de repetições: gestos no trabalho e fora dele, 
horas, dias, semanas (...), repetições lineares e repetições cíclicas, 
tempo da natureza e tempo da racionalidade. O estudo da atividade 
criadora (da produção no sentido mais amplo) conduz à análise da re-
produção (...), das condições em que as atividades produtoras de 
objetos ou obras se re-produzem elas mesmas, re-começam, re-
tomam seus elos constitutivos ou, ao contrário, se transformam por 
modificações graduais ou por saltos”.  
 

É na "repetitividade" cotidiana, que num esforço de análise ou de observação 

percebemos que o repetitivo incita em nós o desejo, a vontade, a necessidade de 

mudar. Nessa perspectiva Lefebvriana, observa-se no cotidiano o sujeito que pensa, 

atua e experimenta o processo de produção social do espaço.  
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Para Bourdieu (apud SERPA, 2019, p. 113) uma Geografia dos espaços vividos 

é também uma Geografia cognitiva das representações sociais e espaciais, pensada 

como uma forma de elaboração de conhecimento que dê conta das complexas 

estruturas de representação da sociedade produzindo e reproduzindo o espaço. 

Assim o objeto desta Geografia das representações sociais e espaciais deveria ser as 

lutas a respeito da identidade.  

Uma Geografia dos espaços vividos, como aqui proposto, ultrapassa a ideia de 

localização e organização do espaço; segundo Carlos (apud SERPA, 2019, p. 58):  

 
“à noção de produção (...) permite reconstituir o movimento do 
conhecimento geográfico, a partir da materialidade incontestável do 
espaço, para buscar os conteúdos mais profundos da realidade social 
em direção à descoberta dos sujeitos e de suas obras”.  
 

A perspectiva de uma Geografia dos espaços vividos nos aproxima da 

realidade experimentada pelos sujeitos daquele espaço, aproximando a ciência 

geográfica da objetividade no espaço. É de extrema importância para a Geografia um 

método fenomenológico a um só tempo e dialético, para dialogar entre as mais 

diferentes realidades. Garantindo um momento fenomenológico em nossas 

pesquisas, de modo a revelar os paradoxos do cotidiano, assumindo o estranhamento 

e a surpresa como forma de compreensão da realidade; passando da fenomenologia 

a análise dialética dos diferentes espaços de conceituação\representação, tomando o 

cotidiano e os espaços vividos/de representação como possibilidades para analisar os 

trânsitos entre as escalas geográficas e as contradições/os conflitos daí advindos. 

Serpa (2019).  

A proposta de estudo da Geografia dos espaços vividos é justamente analisa-

los e elaborar conceitos científicos a partir da realidade vivida, na medida em que a 

ciência poderá dialogar e interagir também com outras formas de conhecimento 

geográfico, outros modos de produzir, criar e representar o espaço, com as paisagens, 

lugares e regiões vernaculares, enraizados na sabedoria e na experiência populares, 

com as filosofias espontâneas e as histórias vividas, buscando prospectar outros 

mundos e futuros possíveis. Serpa (2019). 
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2.6 Reflexões acerca do termo Periferia 
 

Para o desenvolvimento da pesquisa, e sua compreensão no que tange às 

mudanças vistas no espaço, direcionaremos nossa atenção para o debate acerca do 

conceito de Periferia.  

A necessidade de discutir o termo vem das suas (res)significações. A proposta 

é demonstrar por meio das pesquisas de autores acadêmicos o conceito e suas 

mudanças de significados para a Geografia. É de extrema importância o exercício 

intelectual, pois muitos autores basearam suas pesquisas no decurso de experiências 

adquiridas em trabalhados envolvendo políticas públicas, evidenciando todo o 

percurso e contribuições para o termo, para assim, caminharmos para um conceito do 

qual se aproxime da realidade estudada. Nos preocupamos em selecionar os autores 

que demonstram a importância da evolução do pensamento geográfico retratando o 

fenômeno da periferia ao longo dos estudos, e autores que evidenciam a experiência 

de vida criada na periferia. 
 

2.7 O fenômeno periférico  
 

A definição do termo periferia foi sendo construída na medida em que o próprio 

fenômeno passava a existir socialmente. Até meados da década de 1950, o centro de 

São Paulo e seus arredores constituíam aquilo que denominava a cidade. Para além 

dessa mancha urbana localizavam-se núcleos urbanos espalhados dentro da fronteira 

territorial do município. Ditos núcleos mantinham vida própria e um ambiente de 

semirruralidade. Com a explosão demográfica da cidade de São Paulo a partir da 

década de 1950, todos esses arrebaldes começaram a ser ocupados, tendo como 

referência o centro da cidade e a mancha urbana circundante a ela. Nesse processo 

de imprecisa marcação temporal, se fazia importante, enquanto processo social, 

aquilo que viria aos poucos ser denominado como periferia (D´ANDREA, 2013).  O 

surgimento do que seria a periferia nos mostra a marcação no espaço das áreas 

ocupadas ao redor do centro decorrentes da explosão da população na cidade de São 

Paulo. Podemos dizer que a expansão da metrópole e sua moderna infraestrutura 

contribuiu para o desenvolvimento de diversos espaços em que a infraestrutura e 

moradias são precarizadas. Devido ao avanço tecnológico, o espaço na metrópole 
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elevou o seu valor, contribuindo para a expulsão das pessoas, estas abandonaram a 

Metrópole em busca de outras cidades menores, ou municípios, próximos do centro 

para se ter acesso a uma moradia mais barata. 
 

2.7.1 A Periferia enquanto um conceito geográfico 
 

De acordo com a evolução do pensamento geográfico, vários autores 

contribuíram para uma melhor utilização do termo. A partir da década de 60/70 o termo 

região urbana começou a ser utilizado e seu estudo foi aprofundado mediante a teoria 

dos polos de crescimento e desenvolvimento, que segundo a qual a introdução de 

nova unidade produtiva numa cidade de certo porte poderia induzir o surgimento de 

outras no próprio local e, conforme escala, irradiar o desenvolvimento sobre a região 

circundante.  

Na virada para os anos 70, surgia uma corrente da Geografia quantitativa, 

propondo praticamente uma conversão dos diferentes fatos geográficos, inclusive em 

seus aspectos qualitativos, a números que passariam a ser avaliados e cotejados por 

meio de técnicas matemáticas, levando a classificações e regionalizações. Em pouco 

tempo um núcleo de geógrafos voltados a essa vertente iria se desvanecer. Logo 

depois o conceito de subúrbio foi se aproximando ao termo periferia. Langenbuch 

(2001). 

Segundo Martins (2001, p. 78) quando questionado sobre a aproximação do 

conceito de subúrbio ter sido substituído pelo conceito de periferia para ele:   

 
“O uso indiscriminado da concepção de periferia é mais um produto de 
ignorância do que de conhecimento. É lamentável constatar que 
arquitetos, sociólogos, historiadores e até geógrafos tenham caído na 
armadilha política e ideológica de reduzir todo o entorno da cidade à 
pobreza da noção de periferia. Quem de fato conhece o tema sabe 
fazer a distinção, pois os problemas são completamente diferentes 
nesses dois espaços. O problema da periferia é o problema do tumulto 
da ocupação, o da urbanização patológica, da exclusão, da falta de 
efetivas alternativas de inserção no mundo urbano. O problema do 
subúrbio é hoje essencialmente o problema da velhice, do encontro 
com políticas públicas para lidar com idosos e, sobretudo, para que 
continuem tendo crescente acesso a um modo de vida em 
desenvolvimento, propriamente urbano, que aponta na direção do bem 
estar social”  
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Em algumas pesquisas acadêmicas, muito se foi utilizado o conceito de 

subúrbio para definir o conceito de periferia, o que na visão do autor é totalmente 

equivocado pois, se trata de espaços distintos. Para Langenbuch (2001), subúrbio 

refere-se a parte da cidade localizada em contato com o campo, em que implantação 

urbana ainda é incipiente. Para alguns autores, era evidente a dificuldade de atribuir 

um conceito para periferia, principalmente porque se tratava de um fenômeno social 

e espacial. De acordo com Langenbuch (2001) esses termos e outros que figuraram 

apenas um ou outro título nos periódicos levantados (cidade satélite, cidade –

dormitório, entorno, etc.) não apresentam uma conceituação muito clara e excludente, 

ocorrendo seu emprego às vezes com sentindo diferente de um trabalho a outro, 

havendo também fenômenos que ora são rotulados de uma forma, ora de outra. Não 

raro, as peculiaridades de determinado caso parecem deixar o respectivo autor em 

dúvida quanto ao termo mais adequado. Podemos observar a dúvida em relação ao 

emprego do termo em muitos trabalhos acadêmicos, muitos autores contribuíram com 

uma vasta terminologia e nem sempre esses termos conseguiram retratar a realidade 

apresentada.  

Para Langenbuch (2001, p. 89):  

 
“O termo periferia tem sido empregado num sentindo quase literal, 
autodefinitório, do vocábulo, indicando parte da cidade localizada em 
suas bordas, dependendo do modo como isso for encarado. No Brasil, 
o termo vem sendo utilizado com forte conotação social, reportando-
se quase sempre a porções de qualquer aglomeração urbana, não 
necessariamente grande, localizadas via de regra em porção próxima 
aos limites externos da área edificada, onde predomina a ocupação 
residencial pelas camadas mais pobres da população, estabelecida ali 
de modo bastante precário. Em tais espaços urbanos é comum haver 
uma elevada densidade demográfica acarretada pela extrema 
ocupação dos lotes por várias casas humildes, muitas vezes com 
paredes sem reboco, apenas lajes na cobertura, quando não por 
construções que podem ser qualificadas como casebres ou barracos, 
sendo as vezes difícil visualizar a transição para favela fenômeno 
também ali. Normalmente uma série de carências sociais e 
urbanísticas é associada ao conceito de periferia.” 

 
O autor evidencia as particularidades do lugar, suas principais características, 

e em sua análise demonstra a utilização do termo socialmente, mostrando que o 

fenômeno da periferia integra o espaço e os sujeitos que ali desenvolvem suas vidas. 

Kowarick (2009), em seu texto “Escritos Urbanos” denomina de Espoliação 

Urbana a somatória de extorsões que se opera pela inexistência ou precariedade de 
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serviços de consumo coletivo, que juntamente ao acesso à terra e à moradia 

apresentam-se como socialmente necessários para a reprodução dos trabalhadores 

e aguçam ainda mais a dilapidação decorrente da exploração do trabalho ou, o que é 

pior, da falta desta. Na Grande São Paulo, são inúmeras as manifestações dessa 

situação espoliativa, que vão desde longas horas despendidas nos transportes 

coletivos até a precariedade de vida em favelas, cortiços ou casas autoconstruídas 

em terrenos geralmente clandestinos e destituídos de benfeitorias básicas, isto para 

não falar da inexistência das áreas verdes, da falta de equipamentos culturais e de 

lazer, da poluição ambiental, da erosão e das ruas não pavimentadas e sem 

iluminação. Kowarick (2009) denomina periferia de espoliação urbana, ambos autores 

atribuem denominações diferentes para o mesmo fenômeno que ali existe, a 

precariedade de infraestrutura para a realização da vida. 

Para o sociólogo D´Andrea (2013) influenciado pela observação e definição do 
termo pela antropóloga Caldeira (apud D’Andrea, 2013, p. 43) cita em sua tese:  

 
“Teresa Caldeira, por exemplo enfatiza o caráter simbólico das 
representações sobre a periferia, afirmando que o termo aponta para 
aquilo que é precário, carente, desprivilegiado. Caldeira (1984). 
Porém, talvez o mais importante no debate aberto pelos antropólogos, 
foi a ênfase na diversidade de fenômenos existentes. “Essa é a 
questão que se enuncia e se formula nas definições da periferia como 
espaços de representações, práticas e interações sociais moldando 
formas de vida e experiências vividas”.  

 
D’Andrea (2013) em sua reflexão demonstra a importância da interação entre 

os sujeitos que vivem nesse espaço, suas experiências de sobrevivência em um 

espaço contraditório.  

Para Bonduki (2001, p. 97) em 1977, quando começamos o trabalho 

“Periferias”: 

 
“o conceito de periferia estava muito ligado ao do loteamento 
periférico, tanto que nosso objeto de pesquisa, nossa unidade, era o 
loteamento (...) achávamos que a cidade estava crescendo através de 
loteamentos que se formam que deixam vazios, ideia muito presente 
naquela época (...). A lógica do padrão periférico é a lógica da 
extensão ilimitada da cidade: loteamentos muito baratos, para onde 
vai a população que precisa da terra, como bucha de canhão, sofrendo 
durante anos as dificuldades relativas à falta de infraestrutura, mas 
que também pressiona o Estado pela chegada de investimentos(...). 
Mas e agora? Quando toda a periferia tiver água, luz, asfalto, esgoto - 
e estamos nos encaminhando para isso - então, vai acabar a periferia? 
Eu acho que não. Por causa do elemento social. 
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O autor denomina periferia de loteamento periférico e mostra as características 

da carência urbana semelhantes aos outros autores já citados. De extrema 

importância sua análise no que tange ao fim da periferia, ele deixa claro que mesmo 

chegando à infraestrutura necessária, os sujeitos que ali moram ainda se encontram 

desamparados pelo Estado.  

Para Santos (2002, p. 215):  

 
“Pelo fato do preço de que o preço da terra sobe nas áreas mais bem 
dotadas, perto do centro, a maior parte das pessoas termina sem 
poder instalar-se em localizações centrais, devendo ir morar cada vez 
mais longe (...). São os mais pobres que buscam a periferia. Uma das 
razões pelas quais os pobres tendem a não se fixar, sendo levados 
para localizações sempre mais periféricas, vem do custo dos serviços. 
Esses gastos com água, energia elétrica e limpeza urbana são 
inversamente proporcionais à renda, consumindo uma parcela 
substancial da renda dos menos favorecidos. Isso significa que a 
chegada de melhoramentos urbanos a uma área conduz, a médio 
prazo, a expulsão dos pobres, pela impossibilidade de arcarem com 
suas respectivas despesas.”  O autor Santos explica a 
complexidade de formação da periferia de São Paulo, quanto 
mais existe o aumento do preço da terra, mais os indivíduos 
serão obrigados a mudar de moradia, principalmente com a 
chegada de infraestrutura, sendo assim essa lógica de expulsão 
e formação periférica irá se espalhar em muitos lugares pela 
cidade de São Paulo. Ao mesmo tempo, em que chega a 
possibilidade de se viver com mais qualidade de vida, distancia-
se do pobre o momento de viver tal realidade, pois na margem 
ele se encontra, para as margens ele irá, em um ciclo.  
 

Observamos até agora diversos autores que analisam o espaço contraditório 

da periferia, muitos se aproximam de alguns conceitos e outros se distanciam. O que 

mais se destaca em comunhão é a questão da infraestrutura precarizada, sabemos 

que para chegar à luz de um conceito para a pesquisa, analisaremos um elemento 

importante dessa trajetória de múltiplas vivencias periféricas, o pobre morador da 

periferia. 

 

2.7.2 O Espaço Vivido Periférico  

 

Conseguimos explanar até aqui, as visões e definições de muitos autores sobre 

a periferia. Mesmo com todas as reflexões, ainda nos falta um elemento importante 
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para finalizar a nossa análise de definição sendo assim, vamos analisar mais um 

trecho da tese do sociólogo D’Andrea (2013, p. 46): 

 
“De fato, a preponderância sobre a utilização do termo periferia 
começou a mudar de mãos quando uma série de artistas e produtores 
culturais oriundos dos bairros populares começou a pautar 
publicamente como esse fenômeno geográfico/social e subjetivo 
deveria ser narrado e abordado. Eram escritores, cineastas, artistas 
plásticos, músicos, cantores e compositores. Todos esses artistas 
foram rompendo o cerco da invisibilidade e colocando seus produtos 
culturais na cena artística paulistana e brasileira, propiciando assim 
uma maior circulação de suas ideias e de seu ponto de vista sobre o 
mundo. O cerne da preponderância do discurso deste movimento 
cultural foi, sem dúvida, o fato de falarem da periferia sendo moradores 
da periferia. O falar “de dentro” foi utilizado como recurso para 
relativizar outros postos de observação”.   
 

O autor cita um elemento importante que nos ajudará na definição do termo 

periferia: os sujeitos que ali moram. Os moradores desses espaços carentes de 

infraestrutura se apropriaram do termo em razão de suas vivencias e experiências 

nesses lugares, e encontraram a arte como caminho para demonstrar o espaço vivido. 

O poeta Sérgio Vaz, morador da área estudada, é um dos poetas mais renomados, 

escrevendo sobre sua luta na periferia e experiências de vida do povo que ali vive.  

O poema Colecionador de Pedras retrata essa vida periférica:  

 
Pedro 

Nasceu em dia de chuva, 
No ventre da tempestade. 

Deus deu-lhe a vida 

A mãe, luz a pele escura. 

Dona Ana era jardineira 
Plantava flores sobre pedras. 
O pai, espinho de trepadeira, 

Apenas doou o esperma. 
Pedra preciosa 

Foi recebido pelo destino 
Com quatro pedras na mão. 

A fome, de forma desonrosa 

Transformou em homem, o menino 

Que brincava com os pés no chão. 
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Por causa da pobreza, 

A pedra do seu sapato, 

Vendeu pedra de gelo 

Com gosto de chocolate. 
Humilde, 

mas só se curvou de joelhos 
quando foi engraxate. 

Pedra lascada 
Construiu edifícios, 

Varreu ruas, 
escreveu poemas. 

Mestre sem nenhum ofício 

Tornou-se pedregulho, no rim do sistema. 
Rocha, 

Onde a vida queria grão de areia, 
O poeta canta sua dor 

rima a dor alheia. 
E sem deixar pedra sobre pedra 

Do rancor, o amor ele sampleia. 
Sérgio Vaz 

 

Podemos observar no poema pelo intermédio das palavras a poética da 

experiência de se viver em lugares pobres, carentes. Tendo como embasamento 

metodológico a contribuição dos autores que pesquisam e discorrem sobre o termo 

periferia, bem como o resultado da experiência empírica dos sujeitos moradores 

dessas áreas, pode-se chegar a uma nova palavra, ou melhor, a uma ação a ser 

aplicada para expressar o espaço, proponho “Periferizar” o espaço estudado.  

Periferizar o espaço é conceituar, lhe atribuir características de seu espaço 

vivido, marcando sua desigualdade espacial temporal (a sobrevivência em um espaço 

caótico sem a mínima estrutura para se ter uma vida digna, opressão, pobreza, 

carência, cotidiano difícil), é tornar(-se) periférico, ser social com a experiência de 

sobreviver na dificuldade cotidiana e cultural (seu gosto musical, o modo de se falar, 

particularidades do lugar). Dizer que é periférico, ou periferizar um espaço lhe atribui 

as várias características daqueles que ali vivem, tendo como eixo principal a marcação 

temporal espacial, social e cultural do espaço, portanto o conceito que iremos atribuir 
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ao termo Periferia é o espaço onde vivem esses moradores, ou seja, o espaço vivido 

periférico.  

 

CAPÍTULO 2 

3 Definição da área de estudo 

3.1 Apontamentos sobre a expansão da cidade de São Paulo e o surgimento de 
suas Periferias  
 

A proposta desta pesquisa é demonstrar (vivenciar) por meio dela o espaço 

vivido dos moradores de Taboão da Serra. Para tanto, vamos nos atentar no processo 

de expansão da Cidade de São Paulo, a partir das forças hegemônicas que atuavam 

no momento. 

Devido ao crescimento industrial caracterizado pelo poder do capital 

estrangeiro, as novas indústrias, com arquitetura moderna, migraram e se 

desenvolveram ao longo das estradas recém-criadas a SP, ao porto de Santos e 

interior paulista, como a Via Anchieta, a Anhanguera, a Via Dutra, fazendo ligação 

com o Rio de Janeiro. Paralelamente foram criando uma rede de cidades integradas 

ao espaço metropolitano. 

A partir da Segunda Guerra Mundial a nova industrialização se expandiu e com 

isso surgiram diversas transformações no interior da cidade de SP e em seu entorno, 

a nova industrialização passou a ser vista às margens das grandes rodovias e novas 

que surgiam. 

De acordo com Cordeiro (apud Scarlato et al, 2018, p. 160)  

 
“Novos bairros residenciais foram surgindo no entorno do antigo centro 
onde alguns deles passam a exercer a função de suprir as 
necessidades da cidade que se expande por várias periferias, com 
atividades comerciais, serviços, finanças e institucionais que até então 
eram supridas pelo Centro”. Há um desdobramento do Centro, com a 
criação de subcentros, a exemplo da Lapa, Santo Amaro, entre outros, 
assim como a expansão da região metropolitana, a partir da 
conurbação de cidades que cresciam com o transbordamento de São 
Paulo”.  
 

Concordamos com as contribuições dos autores no que se refere ao grande 

processo de expansão da Metrópole, a concentração de serviços, pessoas e capital, 

em que ocorre uma irradiação espacialmente e vários centros vão surgindo dando 
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forma as centralidades. Em seu processo de Metropolização, São Paulo, desenvolve 

diversas áreas descontínuas (às vezes com elementos que compõem a paisagem da 

metrópole, principalmente o ritmo metropolitano de rapidez, fluidez e tecnologia para 

o consumo), dessa maneira várias centralidades vão surgindo para suprir as 

necessidades do Centro.  

Podemos concluir que o modo de vida urbana é um motor para a metrópole. O 

que tínhamos antes era a lógica de que a industrialização leva a urbanização. Hoje 

vivemos exatamente o oposto, a urbanização é a condição mínima para a 

industrialização. Sendo assim, existe uma transformação espacial, e seu modo de vida 

também. A grande maioria das pessoas não trabalha na indústria, porém o mundo e 

o ritmo de produção industrial influenciaram no modo de vida, caracterizando-o como 

rápido, acelerado, industrializado. Influenciando o consumo, ocasionando a 

diferenciação socioespacial por meio do avanço da tecnologia, somente em alguns 

lugares. Na metrópole se concentra essa tecnologia e capital, mas ao mesmo tempo, 

diferencia sua distribuição no espaço, existe uma descontinuidade.  

Devido a essa realidade apresentada na metrópole, podemos dizer que a 

segregação espacial começa a ser vista em virtude dos espaços que o capital não irá 

se instalar. Surge uma nova dinâmica vista no espaço, modificando essas áreas e lhe 

atribuindo novas funções e formas. A contradição territorial que se apresenta hoje não 

é mais a de cidade-campo, mas em nível de poder e equipamento desigual é a centro-

periferia: uma dialética territorial mostra a realidade dos bairros deteriorados e os 

bairros nos quais se concentra a renda diferencial. Começa uma luta para a criação 

de uma metrópole mais igualitária e com uma melhor qualidade de Vida. (LEMOS 

2002). A autora utiliza o termo periferia para se referir aos espaços em que o capital 

se diferencia em sua ação. 
 
3.2 Segregação espacial como conteúdo da produção espacial em São Paulo  
 

A palavra segregação é originária do latim segrego e traz uma ideia de 

cercamento. O conceito de segregação socioespacial foi utilizado para analisar (ou 

mesmo denunciar) as desigualdades nas cidades europeias ou latino-americanas e 

foi utilizado até mesmo para as separações das atividades econômicas Vasconcelos 

et al (2013, pg. 23). Nesta pesquisa para compreender a segregação socioespacial 
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existente em Taboão da Serra, se faz necessário, entender o processo de segregação 

espacial que acontece na cidade de São Paulo.  

Em São Paulo atualmente a cidade é caracterizada pelo caos, fragmentada, 

contendo espaços que marcam o século passado deteriorados em divergência com 

padrões arquitetônicos luxuosos, tentando fazer uma conexão com os espaços 

afastados da metrópole. “A urbanização se insere como momento do processo geral 

de valorização do capital e da Universalização da forma mercadoria”. Alvares (apud 

Vasconcelos et al, 2013, p. 28) a autora expõe que a segregação espacial surge como 

produção do espaço urbano, pois a urbanização da cidade se dá por intermédio dos 

interesses do capital de forma descontinua, segregando-a. 

Para um maior entendimento dessa paisagem, proponho a análise feita por 

Lemos et al (2002, pp. 224-225) da formação e evolução da metrópole do ponto de 

vista da segregação no que tange a moradia, a economia e a cultura apresentando 

três momentos determinantes, evidenciando a segregação espacial da cidade: 

 
1. De 1872 a 1940 há uma concentração de moradias, numa área pequena. É o período 

dos casarões dos senhores ou dos Barões do café com forte influência da Europa e 
da França em particular. Os bairros Campos Elíseos, Higienópolis e Santa Cecília 
representam a segregação socioespacial de um urbanismo que trazia como bandeira 
o higienismo e a concepção de bairro jardim. 

2. De 1950 a 1980, a chegada à cidade de quase 5 milhões de migrantes nacionais, 
especialmente do Nordeste e a formação das grandes áreas da periferia. A metrópole 
se expande ocupando os espaços dos municípios vizinhos com a localização das 
indústrias e os bairros de operários por autoconstrução. A segregação se dá no 
binômio centro-periferia.  

3. Posterior a 1980: embora do ponto de vista da localização seja no que se denominou 
periferia ou área suburbana, e permita que se encurtem as distancias em quilômetros, 
a realidade social é muito mais gritante. A segregação se faz por muros e toda 
aparelhagem de alta tecnologia que Caldeira denomina de enclaves fortificados. 
 

Esses momentos demonstram a segregação espacial em São Paulo, vista e 

vivida por seus moradores. Revelando suas desigualdades, marcadas espacialmente. 

A relação entre centro e periferia com a Metrópole, recai sobre o Município de Taboão 

da Serra, ela nos revela o modo desigual de produção do espaço urbano e as 

diferenciações resultantes das funções dadas a cada uma delas na lógica das 

hierarquizações do espaço, pois ao mesmo tempo em que se nega o centro a maioria 

da população, vários conflitos são gerados, nos quais a população tenta criar em seu 

cotidiano diversas formas de sobrevivência em uma urbanização de força hegemônica 

e contraditória. Segundo Fassin (apud VASCONCELOS et al, 2013), a noção de 
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Marginalização teria sido aplicada na América Latina e teria a configuração de 

“centro/periferia” para o espaço social. Diferentemente do “excluído”, o “marginal” 

nunca teria entrado nas cidades. A noção de marginalidade corresponde à dualidade 

centro-periferia, típica da maior parte das cidades dos países pobres, em que as áreas 

centrais são mais bem equipadas e dotadas de infraestrutura, enquanto que as 

margens seriam o oposto.  

As pessoas que moram nesses lugares, aos olhos de quem mora no centro, 

são marginalizadas e excluídas da sociedade. Sofrem preconceito espacial (por morar 

nesta localidade), e por conta da falta de infraestrutura não sabem viver no “Centro”, 

ou seja, na “Cidade”.  

A população da periferia ocupa o espaço da pobreza. Espaço do qual o Estado 

é negligente, obrigando, e muitas vezes tolerando a população viver da ilegalidade 

funcional (as implantações fora das normas oficiais, os chamados “gatos”), esse modo 

de se viver na precariedade e de sobreviver utilizando da ilegalidade faz com que 

esses moradores sejam vistos como marginalizados, por aqueles que moram no 

centro, contribuindo ainda mais para a exclusão, segregação e preconceito espacial 

já existente.  

 A partir de 1980 em diante, podemos observar que a estrutura da cidade foi 

modificada em decorrência de um dos principais elementos que nortearão a moradia 

em São Paulo na atualidade, a segurança entre os espaços. A segurança é uma 

necessidade urbana. Lugar de cobiça, a cidade aspira por segurança. Seus habitantes 

fecham suas casas com as chaves, cuidadosamente, e o roubo é severamente 

reprimido. LE GOFF (LEMOS et al, 2002, p. 218) Hoje a cidade foi se estruturando e 

dando forma a esses espaços, para se manter uma vida digna, livre da 

marginalização.  

 O cercamento através de muros e tecnologia de monitoramento em segurança 

contribuiu para a segregação dos espaços na cidade, ocasionando ainda mais sua 

segregação cultural e urbanística. A proliferação territorial hoje na metrópole se 

apresenta como uma proliferação de formas desconexas: shopping centers, 

condomínios fechados, grandes conjuntos de escritórios, conjunto de moradias 

sociais, parques temáticos, às vezes no interior do tecido urbano, em geral em áreas 

isoladas. São denominados de enclaves, territoriais distintos e sem continuidade com 

a estrutura socioespacial que os cerca. Salgueiro (apud Lemos et al, 2002, p. 221)  
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Essa que podemos chamar de estrutura da segurança, transformará o espaço, 

elevando-se muros que passam a sensação para seus moradores de um mundo 

particular, outra atmosfera, longe do caos que os cerca. Existe uma autossegregação. 

Dentro desses recintos, verdadeiras ilhas de paz, a consciência de liberdade e 

comunidade se tornam valores urbanos. A segurança na residência e no trabalho 

deram origem aos lugares socialmente protegidos. Há uma preocupação arquitetônica 

e de engenharia importante nesse período da história da cidade e o resultado 

convertido num espaço produzido com beleza e riqueza, possui um ideal em comum: 

a convivência harmoniosa entre as classes. Hoje, nos condomínios existe o mesmo 

ideal, mas não entre as classes, pois isto não existe, e sim entre membros do grupo 

social que os ocupam. Lemos et al (2002). 

O padrão de segregação, ou melhor especificando, autossegregação, com a 

adoção de longos muros, da estrutura da segurança privada é outra realidade que irá 

dialogar com o Município de Taboão da Serra, pois o valor dos imóveis em 

condomínios fechados atrairá olhares daqueles que não conseguem uma moradia 

nesse padrão na cidade devido aos valores absurdos pelo espaço, expulsando a 

população para outras áreas mais afastadas do Município, contribuindo com a 

segregação socioespacial.  

As diversas formas de como a cidade de São Paulo foi segregada, influenciou 

diretamente na dinâmica de ocupação do Município de Taboão da Serra que será 

mostrada mais adiante. 

Destacamos ainda, que em meio a essas desigualdades a realização da vida 

acontece, bem como suas limitações, pois vemos que os espaços não serão para uso 

de todos, sua apropriação será de forma privada ou subordinada a alguma troca, terá 

que se pagar para morar. Esses espaços contraditórios, segregados são o lugar de 

acolhimento para a reprodução da vida dos habitantes e moradores que lutam por 

condições básicas para o alcance da qualidade de vida distante de seus olhos, 

sugados pela precariedade cotidiana. Esta problemática somente evidência a 

importância do espaço para as pessoas, colocando o espaço como condição principal 

da existência humana.                
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3.3 Processos de Formação do Município de Taboão da Serra 
3.3.1 O resgate da memória de quem viu o Município crescer 
 
Essa visão, o modo de olhar a realidade a partir de suas vivências, de quem 

viu o Município crescer, a expansão de casas, a criação de avenidas, o 

reconhecimento do bairro, a construção da identidade do lugar na visão de quem 

contribuiu para esse desenvolvimento. É um olhar diferenciado, esperançoso, repleto 

da experiência de se viver ali, da dificuldade da construção de sua casa, da luta pela 

chegada da luz elétrica e água encanada, da emoção de se “bater a laje”, da 

resistência de se manter vivo e lutar por melhorias do lugar.   

Para a elaboração deste capítulo, foi de extrema importância os relatos vindos 

dos moradores mais velhos da periferia de Taboão da Serra, estes viram, sentiram na 

pele como foi difícil a luta pelo reconhecimento do Município.  

As entrevistas com esses moradores, bem como a vivência e experiência da 

pesquisadora que também é moradora da área de estudo, ajudaram a compreender 

as diversas nuances de formação do lugar. As entrevistas foram desenvolvidas ao 

longo da pesquisa. Devemos levar em consideração que essas entrevistas foram 

realizadas com pessoas idosas (de idade acima de 60 anos) e suas lembranças, 

muitas vezes tristes, pois relatam dificuldades vividas, alguns entrevistados sentiram 

um desconforto com suas emoções e não aceitaram seguir com a conversa no mesmo 

dia.  

Muitos me procuraram meses depois para dar continuidade, a grande maioria 

não concordou na divulgação de seus nomes, em alguns relatos estão descritos 

apenas com suas iniciais, e outros infelizmente, faleceram antes da conclusão desta 

pesquisa. Deixo a homenagem carinhosa a todos os “velhinhos” da periferia de 

Taboão da Serra, por seus olhares únicos, verdadeiros que contribuíram para as 

observações detalhistas, permitindo uma análise e interpretação geográfica por meio 

da Geografia Humanista.  

E para esta pesquisa cujo seu principal objetivo é demonstrar e compreender a 

partir do olhar, da percepção dos moradores periféricos de Taboão da Serra seu 

espaço vivido, os relatos destes moradores mais antigos e o estudo do Livro “Taboão 

da Serra suas profundas raízes”, elaborado pela Prefeitura Municipal e a Secretaria 

de Educação, ciência e Tecnologia no ano de 2017 em que retrata a formação do 
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Município de Taboão da Serra em uma descrição curiosa e peculiar, conseguiram 

transmitir para a pesquisadora detalhes de uma época distante, que se encontra no 

passado e que ao mesmo tempo nos ajuda a compreender o presente.  

 
3.3.2 Taboão da Serra: sua terra, seu povo 
 

 “... A grande porção do Território era vista como um caminho 
ligando a região do rio Pirajuçara até a antiga Vila de São Paulo, 
passando pela aldeia de Pinheiros (Jeribatiba).” PMTS/SE - Taboão 
da Serra suas profundas raízes (2017, p. 23).  
 

Nos anos de 1644, em torno do rio Pirajuçara (De pira=peixe +pajuçara =muito 

grande) Navarro (apud PMTS/SE - Taboão da Serra suas profundas raízes, p. 23), 

havia a presença de colonos em propriedades simples, sem muitas posses que 

exploravam as matas e cultivavam o solo.  

De acordo com Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo, o nome 

Taboão é apontado em alguns documentos. O que temos são algumas evidências do 

surgimento do nome do Município, o nome Taboão do bairro e posteriormente da 

cidade perdeu-se nos tempos mais antigos, registrado em documentação oficial do 

século XVIII. Essa mesma denominação, para bairros e localidades aparece em 

inúmeras cidades do interior e da grande São Paulo, sendo que em todas elas o nome 

está associado à presença de vegetação ribeirinha chamada “Taboa”, que pelos 

índios é conhecida por “Peri-peri”. Outra evidência dessa origem do nome é o fato de 

Peri-peri ser também o nome de bairro de São Paulo, nas margens do Pirajuçara, 

distante pouco mais de mil metros do chamado Largo do Taboão. PMTS/SE - Taboão 

da Serra suas profundas raízes (2017).  
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Figura 1 - Taboa 

 
Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, 2017. 

Como podemos observar na foto acima, para alguns moradores a origem do 

nome do Município se dá pela Taboa, típica vegetação, que se tinha na época, hoje 

já não encontramos com tanta facilidade.  

Em entrevista com alguns moradores, quando indago sobre como surgiu o 

nome da cidade muitos citam o relevo formado por morros (Serra) como explicação, 

atribuindo o nome ao Município a característica principal ao relevo.  
 
“Taboão da Serra porque pelo o que minha mãe me contava, tinha 
muitas árvores e cortou, para fazer taboa, porque tinha muita lama e 
colocavam as taboas para pisar. Aí ficou Taboão que vem de taboa, e 
Serra porque tem muito morro”. (Dona Fátima Regina.  Bairro Jardim 
Santa Cruz, 30.05.2019). 1 

                                                             
1  As falas serão transcritas exatamente como foram ditas, sem edição pelo autor da tese. 
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Figura 2 – Mapa de Localização da área de estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tese Pós-Graduação (ARAÚJO, Wellison Talagiba de, 2010, pg. 11)  
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3.3.3 A migração de Mineiros, Nortistas e Nordestinos 
 

Os mineiros e nordestinos são parte dos migrantes que vieram para o 

Município. Os mineiros trabalhavam nas Olarias junto aos Imigrantes Italianos. Nas 

olarias se produziam telhas que faziam as coberturas das construções na época, os 

tijolos não eram produzidos em grande número. Os Italianos tinham familiaridade com 

o tijolo chamado por eles de “mattone”. PMTS/SE - Taboão da Serra suas profundas 

raízes (2017). Logo as Olarias começaram a produzir tijolos e telhas. Olaria hoje é o 

nome dado a estrada do bairro Jardim Triângulo em Taboão da Serra. 

 O bairro Pirajussara2 foi o lugar de moradia para numerosos nordestinos que 

se instalaram para trabalhar e contribuíram para a cultura local. Ainda hoje nessa 

localidade existem diversas “Casas do Norte” no comércio, essas “casas” de origem 

nordestina comercializam comidas típicas da região do Nordeste do Brasil, e hoje são 

frequentadas por diversos moradores de bairros vizinhos:  

 
“Essa migração, em geral forçada pelas dificuldades de sobrevivência 
em suas regiões de origem, quer pelas questões da seca, quer pela 
concentração das terras em latifundiários, com a consequente 
expulsão dos trabalhadores rurais, proporcionou levas de migrantes 
nas décadas de 1940 a 1960. PMTS/SE - Taboão da Serra suas 
profundas raízes (2017, p. 63).  
 
“Vim para cá porque queria uma vida melhor, a terra lá onde morava 
já num dava o sustento que preciso. Ainda bem que arranjei trabalho 
com comida do norte, da minha terra.” (R.J.S.F.  Migrante do Pará. 
Morador do Jardim Santa Cruz, 25.06.2019). 

 
A relação com a terra inclui diversas lembranças, a terra os alimentava, os 

nutria, mas aos poucos, conforme o ser humano vai observando a realidade percebe 

que essa mesma terra, já não o ajuda com o alimento, as dificuldades aparecem e faz 

com que sua trajetória de vida tome outros rumos.  

 
“A vida de pequena foi assim, a gente levava aquela vida, pra gente 
era bom, não pensava. A gente não conhecia nada de bom, nada de 
bonito, só imaginava. O que nóis conhecia era aquilo mesmo. Tinhamo 
banana, mandioca, mamão tudo meu pai plantava. Tudo era plantado 
e eu gostava. Ajudava na roça. Mas quando nóis cresce, quer outras 
coisas, cansei da roça, vim pra cidade grande.” (Dona Maria,  Migrante 
de Minas Gerais. Moradora do Jardim Record, 23.03.2019). 

                                                             
2 O nome Pirajussara com “SS” foi atribuído culturalmente pelos moradores quando são designados - ruas e bairros 
(localidade)  - e Pirajuçara com “Ç” é utilizado somente para designar o rio Pirajuçara. Como o presente trabalho é evidenciar o 
espaço vivido, utilizaremos Pirajussara com “SS”.   
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As diversas dificuldades em adaptação ao novo lugar e suas peculiaridades 

são observadas por meio do relato abaixo. Se adaptar ao clima foi uma das situações 

que muitos moradores do Rio Grande do Norte, relembram:  
 
“Aí, eu sei chegando aqui foi muito bom...No começo foi um pouco 
difícil por causa do frio...a gente tava acostumado num lugar mais 
quente, né, e aqui é um frio da peste, muito apertado, e a gente não 
tinha agasalho nenhum, então pra nós foi um pouco mais difícil né, 
mas a gente foi levando. Lembro  que no primeiro mês que ganhei 
100 cruzeiros, eu tirei, parece que era 10 cruzeiros, para mim (risos), 
que hoje não vale nada, né. Então eu peguei esse dinheiro e comprei 
um agasalho pra mim. Lá no norte a gente não tinha, porque lá não 
fazia frio, ninguém se interessava em comprar né. Lá as pessoas 
andava com a roupa mais leve, os homens de shorts e sem camisa. 
Chega aqui passamo um sufoco brabo. (R.M.J.N. Moradora do Jardim 
Santa Cruz, 22.01.2018). 

 

A foto abaixo evidencia a chegada dos Nordestinos ao comércio popular do 

Pirajussara, muitas pessoas aos fins de semana frequentam essas casas onde se 

encontram utensílios nordestinos para a culinária. 
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Figura 3 - Foto casa do norte localizada na centralidade do Pirajussara  

 
Fonte: Arquivo pessoal / Data: 02.02.2020 

 
 

3.3.4 A Chegada dos Imigrantes 
 

A partir da metade do século XX Taboão viu chegar imigrantes Italianos, 

Alemães que deixaram o interior e as fazendas de café, para arriscar seus destinos 

em buscas de novas formas de ganhar a vida e constituir família de forma mais livre. 

Com muitas terras e águas disponíveis, por preço mais modesto, graças a distância 

do centro de São Paulo, esta região pareceu interessante a muitos imigrantes que, 

empregando o que haviam ganho nas fazendas ou mesmo trabalhando como 

arrendatários e meeiros, iniciaram o cultivo do solo de forma mais sistêmica. PMTS/SE 

- Taboão da Serra suas profundas raízes (2017).  
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Um dos motivos pelos quais muitos indivíduos escolheram o município para 

sua moradia, é a questão do valor da terra, e sua localidade em relação ao centro de 

São Paulo. 
 
“Quando cheguei ao Brasil era pequenina. Passei pelo Sul do país 
também e morei um tempo. Moça e grávida de meu esposo vim para 
São Paulo. A gente procurava um lugar barato para morar, e 
chegamos no Taboão, não era o que queria. O lugar não era bonito, 
tinha poucas casas, e muito barro, mas era mais barato. Construímos 
essa casa para morar e viver.” (Dona A.G.S., Imigrante Alemã. 
Moradora do Jd. Santa Cruz, In memoriam, a moradora faleceu antes 
da conclusão da pesquisa).  
 

Os japoneses marcaram profundamente a história de Taboão e constituíram 

uma importante fase de seu desenvolvimento. Os primeiros a chegar datam de 1919. 

Os japoneses por meio da cultura intensiva e o uso de técnicas agrícolas 

desenvolveram uma nova paisagem para a região. Além dos produtos da horticultura 

e fruticultura, os japoneses aqui se dedicaram também à floricultura e durante muitos 

anos, por exemplo, em chácara na região onde hoje fica o Centro Municipal de 

Recreação o (CEMUR) plantaram flores. PMTS/SE - Taboão da Serra suas profundas 

raízes (2017).  
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Figura 4 - Foto CEMUR  

 
Fonte: Arquivo Pessoal / Data: 15.03.2021 

 
 

 

A imagem acima nos mostra o CEMUR hoje em 2021 localizado em uma área 

intensamente marcada pelo comércio do Centro de Taboão da Serra, extremamente 

movimentada com uma quantidade de trafego intenso, diferente de algumas décadas 

atrás em que tínhamos plantações de flores e hortaliças.  
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Figura 5 - Fotos imigrantes japoneses na década de 30 

 
Fonte: Livro - Taboão da Serra: Profundas Raízes, 2017.  Imigrantes japoneses em suas plantações 

na década de 30 no Município de Taboão da Serra 
 

Esses imigrantes participaram de toda a vida política e econômica do município, 

desde o processo de emancipação. Relatos dos moradores evidenciam o trabalho 

árduo da população japonesa no Município. Muitos contribuíram para a construção da 

renomada Estrada Kizaemon Takeuti, uma das principais vias da cidade que liga 

desde a divisa com São Paulo, atravessando todo o bairro do Pirajussara, até a divisa 

com o Município de Embu das Artes. PMTS/SE - Taboão da Serra suas profundas 

raízes (2017).  

Essa estrada que hoje é uma grande avenida, rodeada de comércio, segundo 

o Sr. Mituzi Takeuti “Foi feita na picareta e na enxada pelo esforço dos primeiros 
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japoneses, sob liderança e trabalho incansável de seu pai que deu nome aquela 

avenida”. PMTS/SE - Taboão da Serra suas profundas raízes (2017).  

 
Figura 6 - Foto Estrada Kizaemon Takeuti na década de 1970 

 
Fonte: Livro Taboão da Serra: Profundas Raízes, 2017. 
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Figura 7 - Foto Estrada em 2021 

 
Fonte: Arquivo pessoal / Data: 02.02.2021 

 

Nas duas imagens observa-se a mudança no lugar com a expansão do 

comércio local. A avenida continua com sua característica principal de uma rua larga, 

que aos fins se semana é ocupada por pedestres fazendo compras para abastecer 

suas casas e necessidades diárias durante a semana de intenso trabalho. 

 
3.3.5 E a trilha, o caminho, a estrada com o tempo se transforma em BR-
116  
  

De acordo com o Livro: Taboão da Serra suas profundas raízes (2017), durante 

as primeiras décadas do século XX, Taboão da Serra ficou em evidência em alguns 
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jornais como O Estado de São Paulo por conta do “Circuito de Itapecerica”, devido a 

existência de uma estrada que chegava até Itapecerica, onde outra estrada ligava com 

São Paulo através de Santo Amaro, e se tornou rota das primeiras corridas 

automotivas de São Paulo. No entanto as estradas eram retratadas nas reportagens 

dos jornais como verdadeiros lamaçais, cheias de atoleiros, de difícil acesso e com 

muitas dificuldades para manobras dos esportistas. Se a situação era difícil para os 

corriqueiros esportistas, imagine para a população que se deparava com tamanho 

problema de locomoção em seu cotidiano. Devido a essa repercussão por meio das 

reportagens do jornal, e reivindicações dos moradores via carta, foram encaminhados 

esses documentos ao PRP (Partido Republicano Paulista), e os mesmos chegaram 

em posse do Secretário de obras, junto a outras reivindicações dos moradores de 

Pinheiros que faziam a rota e solicitavam reparos para a estrada, a partir daí a estrada 

foi tomando forma, e seus reparos aconteceram aos poucos, atribuindo uma das 

principais características da cidade a estrada que corta e une a cidade a outros 

espaços, a BR-116 veia que corta o coração do Município de Taboão da Serra.    
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Figura 8 – Mapa: Circuito  de Itapecerica da Serra 

  
Fonte: Livro Taboão da Serra: Profundas Raízes, 2017 
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Em 1961 foi inaugurada oficialmente a Rodovia Régis Bittencourt que liga São 

Paulo a Curitiba. A ligação entre São Paulo e ao Sul do país abriu algumas portas 

para novos empreendimentos em Taboão da Serra e sua expansão. 
 

Figura 9 - Foto Rodovia Régis Bittencourt na década de 1980 

 
Fonte: Livro: Taboão da Serra: Profundas Raízes, 2017. 
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Figura 10 - Foto da Rodovia Régis Bittencourt nos dias atuais. 

 
Fonte: Arquivo pessoal / Data: 20.05.2020 

As duas imagens evidenciam a mudança nas rodovias e a locomoção dos 

moradores do município. Na segunda imagem observamos uma movimentada rodovia 

com um adensamento intenso de carros e ônibus que transitam dia a dia no local. A 

rodovia Régis Bittencourt é a principal via que liga os bairros a região Metropolitana 

de São Paulo, e sua movimentação é constante, muitos moradores admiram a sua 

construção e seu desenvolvimento mesmo que essas observações são feitas 

enquanto realizam seus trajetos em trânsito ativo.  
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3.3.6 Em busca da realização da casa própria 

 

O crescimento da cidade de São Paulo a partir de 1940, dispara e no 

movimento de expansão leva de roldão as áreas periféricas antes tidas como 

bucólicas e de refúgio rural. A necessidade de alojar os trabalhadores da indústria e 

da construção civil vindos das mais variadas regiões promove intenso loteamento de 

solo e frenética ocupação dos espaços. Com o aumento do interesse pelos lotes no 

município, em 1935, começam a funcionar frotas de ônibus servindo vários bairros de 

São Paulo, entre eles a região do Butantã. PMTS/SE - Taboão da Serra suas 

profundas raízes (2017).  

 
“(...) antes eu saia cedinho, amassava barro porque a condução era 
difícil. Eu trabalhava no Major Diogo meia hora esperando o ônibus, 
não podia perder a primeira condução porque senão depois 
complicava (...). Tio “Carlinhos (Carlos B. Oliveira), morador antigo do 
chamado Morro dos Mineiros, Vila Pazini/ Jardim Kuabara). PMTS/SE 
- Taboão da Serra suas profundas raízes (2017, p. 72).  
 

Em muitos relatos dos moradores, a dificuldade de locomoção é extremamente 

evidente. Só depois da expansão do Município é que a frota de ônibus aumentou 

consideravelmente. O meio de transporte público ainda é discutido por toda a 

população nos dias atuais. 

Os terrenos com preço acessível em comparação com a Grande São Paulo, 
não dispunham de uma infraestrutura urbana, porém, mesmo com essa dificuldade, 
atraiu os olhos de um grande número de trabalhadores em busca do conhecido sonho 
da casa própria, fugindo dos abusos do preço da terra, e dos aluguéis altos da cidade 
de São Paulo.  

 
“Quando nós viemos pra cá, eu era muito pequena, tinha cinco anos. 
Era no ano de 1965, minha irmã tinha 3 meses, então nós viemos 
porque não tínhamos como pagar o aluguel em Tucuruvi, eu me 
lembro. E como meu tio morava aqui, em três casas na frente da 
nossa, nós viemos morar na casa deles. E depois minha mãe 
conseguiu comprar um lote, porque a gente trouxe uma geladeira, uma 
televisão muito antiga, que eu lembro, e uma enceradeira (nome da 
época), lembro que minha mãe deu tudo para o homem que iria vender 
o lote para gente na época. Ele conseguiu segurar o terreno para 
gente. Não sei falar muito específico, mas isso eu me recordo. Eu vim 
dentro de um tambor de água, em um caminhão, e tanto que eu me 
escondi dentro desse tambor, eu bati meu queixo e foi muito sangue. 
Lembro que quando chegamos fomos para o hospital para costurar 
meu queixo, tenho essa cicatriz até hoje. Quando chegamos aqui não 
tinha luz, só mato. Morava só a nossa vizinha, Dona Dominga, e era 
muito mato. Não tinha água e eu lembro que era aquele, barro 
vermelho, tanto que eu tive uma alergia muito grande nas mãos, que 
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era ferida pura. E tive que morar um tempo na casa de minha tia para 
fazer um tratamento em minha mão. Era muito mato e serra. Para lavar 
roupa, tínhamos que subir em um barranco de terra vermelha e era 
longe porque onde morava não tinha água. Eu lavava roupa de todo 
mundo, da minha mãe, meu pai e dos meus irmãos com 6 anos de 
idade com um balde gigante na cabeça, tirávamos água do poço. Era 
muito mato nos bairros que hoje é o Jd. Jacarandá, nós íamos e 
entrava no mato para pegar pau para fazer cerca, porque a gente 
criava galinha para as galinhas não fugir e a gente morava em dois 
cômodos feito de barro, a casa era feita de barro, e um telhado bem 
ruim. Não me lembro muito, faz muitos anos. (Neusa Aparecida de 
Moura, moradora do Jd. Santa Cruz, 23.09.2019). 

 
Figura 11 -   Casa de Taipa no Parque São Miguel em Taboão da Serra. Propriedade do Sr. 

Francisco e Sr. Mário, avós da senhora Therezinha Hellmeister de Andrade à direita e sua amiga 
Mercedes à esquerda na década de 1940. 

 
Fonte: Acervo particular: Therezinha Hellmeister de Andrade in: Taboão da Serra: profundas raízes, 

2017. 
A descrição da moradora nos mostra como eram as estruturas desses lotes. A 

dificuldade imensa em se adaptar ao lugar, em conhecer e criar meios para sua 
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existência. A vontade de se ter um lugar para morar, muitas vezes, ultrapassa as 

dificuldades, onde cada família conseguiu ver a construção dos bairros e a sua luta 

pelas múltiplas formas de sobrevivência. O surgimento da moradia de pau a pique é 

construída como medida de urgência contra o desabrigo, e tornaram-se permanentes 

como lares durante anos para algumas famílias. O tema moradia suscita as 

lembranças, o pedaço de terra é a libertação do aluguel, garantia de sobrevivência, 

um abrigo contra o sol, a chuva e outras ameaças no imaginário dos moradores. A 

descrição do relato nos permite imaginar a condição do espaço em um determinado 

tempo, espaço demarcado pela desigualdade, espaço esse que seria a Periferia de 

Taboão da Serra ainda em seu processo de povoamento.  
 

“Lembro de como era minha casa, feita de barro. Eu ajudei em alguns 
momentos, me lembro da construção. Era muito difícil a época. Não 
tínhamos o que comer, comia almerão e era divido entre eu e meus 6 
irmãos. Tinha muito barro vermelho, meu pé ficava cheio de barro e 
não tinha água para tomar banho. O caminho até a escola que era em 
um barracão era distante. Tinha que andar muito. E eu ia de chinelo. 
Nem sabia o que era um caderno. Fazia as páginas com folhas de 
papel em que o pão era embrulhado, quando tínhamos como comprar 
pão. E Essas folhas dividia com meu irmão mais novo. Sofri muito. 
Minha infância foi muito sofrida. Os vizinhos ajudavam a minha mãe a 
criar a gente. Meu pai trabalhava na Sabesp e minha mãe era 
Cozinheira em uma casa de família. As vezes a gente comia o que os 
vizinhos davam. Ainda bem e dou graças a Deus que ninguém nunca 
fez nenhum mal comigo. Mas nunca tive uma educação descente. 
Ainda bem que não virei uma maloqueira, não me perdi.” (Fátima 
Regina de Moura Souza. Moradora do Jardim Santa Cruz, 
05.04.2019).  
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Figura 12 - Casa de Taipa no Parque São Miguel, na década de 1940. 

 
Fonte: Acervo particular de Therezinha H. de Andrade in: Taboão da Serra: profundas raízes, 2017. 

 
O cotidiano difícil é marcado nos relatos dos moradores. Assim como a falta de 

alimentação e saneamento básico. Dificuldade que foram convivendo em seu dia a 

dia. Esses relatos não esgotam os diversos modos como essas famílias chegaram a 

Taboão da Serra, muitos sofreram com o processo de ruptura onde tinham suas 

raízes. A partida ou a chegada são sempre uma violência e ao mesmo tempo, uma 

esperança de se viver tempos melhores.  
 

3.3.7 A emancipação do Município e seu crescimento desordenado  

A partir de 1950 proprietários e trabalhadores da região se mobilizaram em 

torno do processo de emancipação política do Distrito de Taboão, que ocorreu em 31 

de dezembro de 1958, com a lei 5.121 que criava os municípios de Taboão e Embu, 
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e sua publicação em diário oficial no dia 31 de março de 1959 marca o aniversário do 

município. Muitos moradores ficaram felizes com a notícia da emancipação do 

município, pois todos esperavam pelo desenvolvimento das carências urbanas, como 

saneamento básico, energia elétrica e água à população, rompendo com as condições 

rurais de moradia.  

Algumas indústrias se instalaram no município, e após a cidade ser 

emancipada nos anos 60 e 70 ocorreu a primeira explosão populacional, a população 

em sua maioria procurava trabalho em São Paulo onde predominava um grande 

número de empresas e indústrias que absorviam toda essa mão de obra. Desse modo 

Taboão da Serra se caracterizou durante alguém tempo como cidade dormitório, lugar 

em que os trabalhadores retornavam para seu descanso, sua moradia sem um vínculo 

emocional com o lugar em desenvolvimento.  

O processo de Industrialização e a criação de empresas também ocorreram de 

forma lenta. Analisando o quadro abaixo, podemos observar o aumento considerável 

da população entre a década de 60 e 70 em relação aos Municípios próximos como 

consta tabela abaixo: 

 
Tabela 1 – População 1960-1970 

Município Sub-região 
Sudoeste 

População Aumento 
Populacional 

1960 1970 % 

Taboão da Serra 7.173 40.945 471 

Itapecerica da Serra 14.253 25.314 77,6 

Embu das Artes 5.041 18.148 260 

Embu-Guaçu 4.773 10.280 115,4 

Juquitiba 5.863 7.267 23,9 

Total Sub- Região 37.103 101.954 174,8 

Grande São Paulo 4.791.245 8.139.730 69,9 

Fonte: Emplasa: Sumário de dados do censo demográfico (IBGE) in: Taboão da Serra: 

profundas raízes, 2017. 

 
Já no ano de 2013 a população Taboanense era de 256.183 habitantes em 

uma área de 20.39 km² (Fundação Sistema Estadual de Análise de dados – SEADE, 

2014), nomeando a cidade como a segunda maior densidade populacional do Estado 

de São Paulo. De acordo com o gráfico abaixo podemos ver a evolução em números 

do crescimento populacional. Esse crescimento implica na ocupação de áreas com 
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baixo desenvolvimento urbano. A evolução urbana, principalmente da Região 

Metropolitana de São Paulo, provocou e continua provocando impactos populacionais 

e forma de ocupação do sítio urbano em municípios próximos como de Taboão da 

Serra. 

 
Gráfico 1 – Censo População – Taboão da Serra (1980-2010) 

 
 

Fonte: IBGE Ano 1990, 2000, 2010 in: Taboão da Serra- profundas raízes, 2017. 
 

Os dados demográficos de acordo com o IBGE e senso realizado em 2020 nos 

mostram uma população de 293.652 pessoas e uma densidade demográfica de 

11.994,31 hab/km². Em comparação com a densidade média do Município da Cidade 

de São Paulo de 7.398,26 hab/km², temos uma densidade demográfica extremamente 

alta. 
 
3.3.8 - Taboão da Serra e os novos empreendimentos imobiliários 
 
Para a compreensão da temporalidade do Município, se requer o entendimento 

de uma dimensão nova para se olhar a moradia e as forças hegemônicas atuantes no 

Município.  Essa nova dimensão seria de acordo com Carlos et al (2015) a noção do 

Urbano como negócio, que seria reproduzir não mais as condições necessárias para 

a acumulação das forças hegemônicas no espaço urbano, mas reproduzir diretamente 

o capital por meio da produção do espaço urbano. O espaço produzido por meio desta 

lógica do poder hegemônico distancia a qualidade de vida cotidiana para a população. 

E isso acontece devido à expansão de condomínios fechados em áreas desenvolvidas 
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marcadas pela da autoconstrução dos moradores. Esses novos empreendimentos 

chamados de “populares” junto a ação do Estado, coloca a população dessas áreas 

em situações de vulnerabilidade, pois a expulsa para outros lugares nos quais o valor 

do aluguel estará compatível com a renda dessa população. Contribuindo para a 

produção de novas áreas periféricas, distanciando as pessoas de seus familiares e de 

seu espaço de convívio diário. Segundo Carlos et al (2015, p. 11): 

 
“Esse processo encontra-se também com a recente metropolização-
periferização da produção de moradias pelo setor imobiliário 
financeirizado que, novamente com a mediação central do Estado-
através de políticas como o programa habitacional Minha Casa Minha 
Vida, capitaliza a pobreza como novo negócio mundializado  situa um 
novo patamar para a produção e reprodução do espaço nas periferias 
metropolitanas, estabelecendo o imperativo de analisar as novas 
particularidades do processo de valorização do espaço nas periferias”.  
 

De acordo com a análise feita pela autora Carlos et al (2015), e pelo o que 

podemos observar na realidade estudada esse processo de desenvolvimento dos 

Empreendimentos Habitacionais “populares” não ajuda em nada ao pobre que luta por 

sua moradia digna. Enriquece os bancos e as grandes construtoras, e não serve como 

política habitacional social, pelo contrário, distancia cada vez mais o sonho daquele 

que vive a periferia, pois este observa os empreendimentos construídos e se sente 

ameaçado, aquela terra em que vive com certeza irá aumentar seu valor, e esse 

morador periférico não terá mais como pagar por ela. No município o que temos é a 

concepção da autoconstrução desenvolvida pelos moradores de acordo com suas 

necessidades. A necessidade de expansão de um cômodo da casa para abrigar um 

novo membro familiar é um exemplo disso. O que podemos esperar é de que em 

alguns anos vamos evidenciar ainda mais as diferenças de moradias construídas 

pelos moradores em meio a grandes empreendimentos imobiliários deixando cada 

vez mais claro e demarcando o lugar dos mais pobres munícipes.  
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Figura 13 - Construção do Conjunto INOCOOP, no Parque Pinheiros, Antiga Fazenda do Instituto 
Pinheiros. Ano de 1980. Aqui nesta imagem já começa a se configurar no município os condomínios 

fechados. 

 
Fonte: Taboão da Serra: profundas raízes, 2017. 
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Figura 14 - Condomínio localizado na Estrada São Francisco em Taboão da Serra, 2019. Observa-se 
o condomínio e a periferia ao seu redor, duas realidades que se encontram e se chocam no mesmo 

lugar. 

 
Fonte: Arquivo pessoal / Data: 20.04.2019 

“Se tá vendo esses prédio aí, tudo de rico, não serve um pra nóis. 
Minha filha foi perguntar como faz pra comprar nem deram assunto 
pra ela. Levou os recibos do salário e nem quiseram conversar. Isso 
não é pra gente. Eles chegando, com certeza vão aumentar tudo os 
preços por aqui, e minha filha não vai conseguir pagar o aluguel. Já vi 
muito esse filme. Ficarei longe de meus netos.” (Dona Francisca. 
Moradora do Jardim Record, 25.05.2019). 

 

Essas famílias são excluídas do financiamento imobiliário formal, e sua 

necessidade de moradia não pode ser confundida como sua necessidade de 

consumo. Mesmo tendo todos os requisitos para ter acesso ao empreendimento, não 

devemos esquecer jamais, que a dívida de seu aluguel (que muitos pagam com muita 
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dificuldade) não pode ser substituída pela dívida do pagamento das prestações do 

imóvel adquirido, com valores parecidos ou até acima dos valores do aluguel. A 

compra do almejado apartamento popular é uma ousadia para muitas famílias, pois a 

oscilação econômica é constante em suas vidas. Quando consegue comprar um 

empreendimento, sabem que estão correndo o risco de perder o dinheiro já pago, caso 

não consigam cumprir com todos os pagamentos das prestações. Às vezes os frágeis 

orçamentos não conseguem suportar. 

 
“....eu comprei um apartamentinho e perdi ele, depois de dois anos 
pagos, não consegui pagar mais. Voltamo a morar na favela”. 
(Juliana, Moradora do Jardim Leme, 26.03.2018). 
 

Muitos moradores acabam voltando a morar em áreas não autorizadas pela 

Prefeitura, ou então, vão seguir suas vidas se instalando em outras periferias.  

 
3.4 O padrão de segregação socioespacial em Taboão da Serra 

 

Para a construção dessa redação nos atentamos não somente em demonstrar 

a segregação residencial que existe no município, mas sim evidenciar como existe a 

inter-relação do poder hegemônico a essas que denominarei de múltiplas 

segregações. A escala geográfica de análise compreende a segregação 

socioespacial, sabemos que a segregação advém sempre de natureza espacial, 

porém, as relações humanas que irão se desenvolver nesses espaços, bem como 

suas percepções é de extrema relevância estudá-las, para assim enriquecer o 

presente estudo. 

As especificidades de cada segregação que dialogam no município das quais 

fazem parte a residencial, a mobilidade urbana, comércio e serviços e ambiental nos 

mostram as várias fragmentações do espaço.  Essa diversidade de vários tipos de 

segregação é marcada de forma temporal no espaço, e nos mostra suas relações de 

dependência, e como essa dinâmica irá influenciar na percepção dos moradores em 

relação ao Município. Para dar início a nossa reflexão geográfica se propõe analisar 

a marcação no espaço da segregação residencial, lembrando que nossa análise é ir 

além da observação domiciliar.  
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3.4.1 A segregação domiciliar  
 
Para Harvey (apud Correa et al, 2013, p. 42) a segregação residencial;  

 
“de imediato, o acesso diferenciado aos recursos da vida, sobretudo 
aqueles recursos escassos, que tendem a ser encontrados em áreas 
onde vive uma população de renda mais elevada e dotada de maior 
poder político para criar ou pressionar a criação de condições mais 
favoráveis existência e reprodução”.  
 

Para o autor uma das especificidades da segregação residencial é o não 

acesso aos recursos básicos para a realização da vida como água encanada e 

saneamento básico, e ao acesso a escolarização, pois somente com o conhecimento 

adquirido na escola, podemos mudar a nossa realidade e pressionar o poder público 

por meio de melhorias urbanas. Porém, essas especificidades escolhidas a serem 

analisadas estão diretamente ligadas a forças hegemônicas dominantes. Essas forças 

hegemônicas irão ocasionar dois tipos de segregação residencial: a Imposta e a 

Induzida. 

Para Correa et al (2013, p. 43): 
 

“...é possível distinguir a segregação imposta, envolvendo aqueles que 
residem onde lhes é imposto, sem alternativas de escolha locacional 
e de tipo de habitação, e segregação induzida, que envolve aqueles 
que ainda têm algumas escolhas possíveis, situadas, no entanto, 
dentro de limites estabelecidos pelo preço da terra e dos imóveis. 
Ressalte-se, contudo, que o imite entre segregação imposta e induzida 
é tênue, como que uma se dissolvesse na outra.”  
 

Em Taboão da Serra sua ocupação urbana se dá por meio do baixo preço da 

terra e sua proximidade com o centro de São Paulo e as suas vias de acesso a BR-

116, dessa forma, encontramos os dois tipos de segregação residencial, tanto a 

imposta quanto a induzida. De acordo com os relatos dos moradores, muitos tiveram 

que escolher essa localidade devido ao preço da terra e outros moradores nunca 

tiveram a opção de escolha devido a vários fatores, como a atuação das forças 

hegemônicas. 
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Figura 15 - Tipos de moradia localizado no bairro Pirajussara em Taboão da Serra, 2020. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do entrevistado José Francisco / Data: 02.02.2020. 

 
Observamos a autoconstrução desenvolvida pelos moradores. Em algumas 

casas enxergamos que existe um cuidado com a pintura e o acabamento por conta 

dos mesmos, para deixá-las mais “bonitas” os olhos dos que ali vivem, e para alegrar 

e colorir seus dias. A preocupação não é com a estética, e sim com o colorido para 

alegrar os dias cinza da comunidade.  

 
“Vim morar aqui porque fui despejada no Embu, não conseguia pagar 
o aluguel, e minha mãe me deu abrigo, não tive escolha, vim pra cá” 
(Maria Elizabete. Moradora do Jardim Leme, 25.05.2018). 
 

Os dois tipos de segregação domiciliar induzida e imposta, com base no estudo 

desenvolvido por Morato et al (2005) sobre a Qualidade de vida Urbana em Taboão 

da Serra, se torna ainda mais evidente.  
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Observamos o mapa abaixo e sua compreensão:  

 
Figura 16 – Mapa qualidade de Vida Urbana Município de Taboão da Serra/SP 

 

Observando o mapa acima, pode-se notar uma segregação socioespacial, as 

áreas mais privilegiadas em que se concentram os moradores com poder econômico 

maiores (concentra uma arquitetura residencial de alto padrão) ao norte e; os demais 

moradores com uma renda inferior ao sul (concentra uma arquitetura residencial 

inferior, com assentamentos precarizados e autoconstrução).  
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É visível um padrão de segregação residencial no que tange à renda de cada 

morador para suprir o valor da terra, essas áreas menos privilegiadas é o espaço da 

carência em Taboão da Serra, que abriga Taboanenses que suportam as dificuldades 

em seu dia a dia.  

 
Figura 17 - Tipos de moradia localizado no bairro Pirajussara em Taboão da Serra, ano de 2020. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do entrevistado José Francisco / Data: 02.02.2020.   

 
Observa-se aqui que o padrão de moradia é diferenciado e a cor laranja 

prevalece, pois muitos moradores relatam que infelizmente não sobra valores para um 

investimento em pintura nas casas. Essa nuance de sempre estar “inacabado” 

continua sempre na paisagem, a conclusão nunca é possível, quando sobra algum 

valor monetário se faz, quando não sobra se vive ali da mesma forma, sobrevivendo. 
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De acordo com Pedrassolli (2011), “estruturalmente, do ponto de vista sócio 

territorial, pode-se dividir o município em dois grandes blocos: bloco sul e bloco norte”. 

O autor observa a diferença entre as áreas Sul e Norte do município: 

 
Bloco Norte: 1/3 da área, caracterizada pela área centro norte densamente 
vegetada e área de indústrias em expansão e a nordeste caracterizada por 
área de urbanização consolidada.  
Bloco Sul: representam 2/3 do território, com área de urbanização 
consolidada, poucos núcleos habitacionais espaços, previsão de 
verticalização e concentração de assentamentos precários de alta densidade 
a sudoeste. 

 

Figura 18 - Mapa da Divisão Socioterritorial Organização do autor 

Fonte: Julio César Pedrassolli, 2011. 
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O mapa como um instrumento de interpretação do espaço, mostra a 

segregação e a diferença socioespacial em Taboão da Serra vista e vivida pelos 

moradores segregados. Muitos admiram as casas que se encontram na porção norte 

do Município e muitas vezes dão aos moradores uma leve “ilusão” de que um dia 

quem sabe, terão a chance de mudar suas moradias, para que ao menos consigam 

descansar com mais dignidade em suas casas depois de um dia exaustivo de trabalho. 

Muitos moradores revelam que não precisam do luxo como algumas moradias são 

vistas, mas somente de um conforto, um quarto descente para repousar, sem aperto 

devido aos cômodos pequenos, e sem a sensação do “inacabado” como reboco de 

tijolos caindo em seus cobertores durante seu descanso.  

 
3.4.2 Segregação na mobilidade urbana do Município 
 

Quando olhamos para a mobilidade em Taboão da Serra, observamos vários 

aspectos que merecem uma reflexão geográfica, principalmente a falta de mobiliário 

urbano nas áreas nas quais a população pobre do município reside. A dificuldade de 

locomoção no cotidiano da população das áreas mais pobres demonstrará a 

segregação existente no meio de transporte oferecido a essa população, bem como a 

infraestrutura inacabada o que ocasionada diversos problemas na mobilidade dos 

moradores dessas áreas. 

Para Silva (2014, p. 31):  

 
“levando em consideração que mobilidade é o conjunto de 
deslocamentos de pessoas, segundo suas mais diversas capacidades 
individuais, relacionadas a certos atributos sociais, pode-se inferir que 
a mobilidade é restringida ou apoiada dependendo de certos fatores 
socioespaciais”.  

 
Ou seja, a mobilidade urbana está diretamente ligada às condições de 

infraestrutura urbana oferecida pelo poder público para a garantia da livre circulação 

das pessoas entre as suas diferentes áreas. Em Taboão da Serra nas áreas nas quais 

se encontram a população com maior poder econômico, temos uma urbanização 

consolidada do município e podemos observar que as vias são largas, existe uma 

maior preocupação do poder público no mobiliário urbano, como as faixas de 

pedestres são pintadas, no centro de Taboão da Serra, existe uma maior visibilidade 

das vias tanto para o pedestre quanto para o motorista. Os semáforos se encontram 
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nas vias mais perigosas. Existe uma atenção para a limpeza das vias. A mobilidade 

ao centro não apresenta tanta dificuldade em comparação com os bairros menos 

privilegiados, em que se concentram a população com renda inferiorizada. A 

iluminação na localização próxima a rodovia BR-116 é favorável para os motoristas, 

porém, para os pedestres a via é escura principalmente nas passarelas, que muitas 

vezes estão esburacadas. A luz dos postes no período noturno desfavorece a 

visibilidade devido a pouca iluminação. Para transitar nessas áreas que ligam o centro 

de Taboão da Serra aos bairros, e para quem utiliza transporte individual é razoável, 

porém, para quem utiliza transporte público o risco existe devido à falta de 

manutenção para os pedestres e pouca iluminação até mesmo para enxergar o 

transporte coletivo.  

 
“Trabalho no Shopping e utilizo a passarela, sempre escura, ando 
correndo para chegar ao ponto de ônibus. O que me causa outra 
preocupação porque várias vezes perdi o coletivo porque não enxergo 
devido à falta de iluminação. Aqui é um breu só. E no ponto de ônibus 
não tem sinalização, nem abrigo, quando chove nenhum motorista vê 
a gente dando sinal”. (Joana, Moradora do Jardim Santa Cruz, 
25.06.2019) 
 

Em Taboão da Serra a mobilidade é comprometida principalmente para os 

pedestres, que em seu cotidiano, se deslocam pelos bairros a pé colocando muitas 

vezes suas vidas em risco. 

 
“Quase caí esses dias andando para ir até ao bairro do Jacarandá, 
não tem espaço na calçada aí  fui pela rua e não vi o buraco, enfiei 
meu pé com tudo, quase arranquei minha unha. As calçadas são altas 
e não consigo às vezes andar nelas, não tem como andar, aí vou pela 
rua e quase sou atropelada ou acabo caindo nos buracos. Eles só 
arrumam o asfalto quando é eleição, é muito difícil”. (Sonia. Moradora 
do Jardim Santa Cruz, 25.06.2019). 
 

As vias localizadas nas áreas menos privilegiadas do município são caóticas. 

As ruas são estreitas e esburacadas devido ao impacto dos carros e o recapeamento 

em alguns bairros leva anos para ser refeito. Em muitas vias não existe sinalização, 

informando o seu nome, nem faixa de pedestres, dificultando a visibilidade do 

motorista. Nos locais de travessia mais perigosas para os moradores, foram instalados 

semáforos que nem sempre garantem a segurança para os moradores, devido à falta 

de manutenção periódica, e ao curto tempo de travessia definido pelos mesmos, 

muitos pedestres são pegos de surpresa na travessia no meio do percurso. A maioria 
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das calçadas estão em um estado precário de conservação, muitas são ocupadas 

com lixos, entulhos, tornando difícil a passagem por elas. Algumas calçadas são 

estreitas, e não existe um padrão fixo para sua largura e capacidade. Algumas 

possuem degraus desnivelados, íngremes e não garante nenhuma acessibilidade 

segura aos pedestres, o que prejudica os usuários e não atendem às necessidades 

motoras das pessoas com deficiência.  

De acordo com as normas e leis do Município é de responsabilidade do 

proprietário do lote manter a manutenção da calçada, bem como sua limpeza, lei esta 

que não é conhecida por grande parte dos moradores, e o seu não cumprimento é 

visível. Muitos moradores retratam o descaso da prefeitura ao não tratar os diversos 

problemas das vias, somente poucas vezes, como as datas que se aproximam das 

eleições é que essas vias são observadas com mais interesse, o que deixa a 

população triste e desassistida.  
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Figura 19 - Viela localizada entre a Rua Katsumi Hoshino, podemos observar a falta de iluminação, 
somente  com um poste de energia elétrica que ilumina o longo percurso. Durante a noite a 

iluminação do lugar é totalmente precarizada. 

 
Fonte: Arquivo pessoal / Data: 19.08.2020 

 
“Os políticos só coloca asfalto aqui na época das eleições, só pra 
mostrar serviço e garantir o voto. Depois somos esquecidos.” (Fátima 
Regina. Moradora do Jardim Santa Cruz, 25.06.2019). 

 

A falta de manutenção e limpeza das vielas que ligam uma rua a outra 

compromete a segurança e a mobilidade dos moradores que utilizam essas vias de 

passagem em seu cotidiano. Muitas são depósitos de entulho e lixo, não são 

iluminadas causando muito medo a população principalmente à noite.  

 
“Tenho muito medo de passar aqui a noite, já fui assaltada várias 
vezes e é o único caminho que tenho para chegar ao ponto de ônibus 
mais perto. Aqui é muito escuro”. (Rosangela. Moradora do Jardim 
Santa Cruz, 12.03.2019) 
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Figura 20 - Foto da viela localizada entre a rua Katsumi Hoshino podemos observar na imagem que 
mesmo durante o dia a iluminação é prejudicada. 

 
Fonte: Arquivo pessoal / Data: 12.03.2019 

 
A falta de iluminação das ruas é uma constante a ser vivida todos os dias para 

os moradores causando insegurança e preocupação ao seu caminhar. 

Outro problema da difícil mobilidade cotidiana é o transporte público coletivo. 

Em Taboão da Serra o transporte público mais utilizado pela população são os ônibus 

chamados “circulares” que atendem à toda população, cujo objetivo é transitar pelos 

bairros do município. Os coletivos intramunicipais que transportam a população para 

os municípios próximos, como Embu das Artes. E os coletivos Intermunicipais que são 

oferecidos à população com o objetivo de interligar a região metropolitana de São 

Paulo. Muitos destes coletivos atravessam a Rodovia BR-116 deixando a população 

próxima à via de metrô da linha amarela.  
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Os chamados circulares apesar de apresentarem horários de partidas e 

chegadas, nunca cumprem com o devido horário. A espera por eles é em média de 

40 minutos dependendo da localização do bairro, e muitas vezes seu percurso é longo. 

Em alguns bairros como no Jardim Leme e no Parque Laguna, somente circula um 

coletivo circular, dificultando a mobilidade dos moradores, pois além da demora pela 

espera dos coletivos, estes sempre chegam com sua capacidade no limite da lotação.  

 
“A espera por esses circular é um inferno. Tô aqui já faz 50 min e até 
agora nenhum passou. Quando passa vem lotado. Nem consigo 
entrar” (Rita de Cássia. Moradora do Jardim Leme, 24.04.2019). 
 

A espera pelo coletivo causa muito estresse todos os dias para os moradores, 

pois a grande maioria passa mais tempo no transporte coletivo do que em seu lar. E 

quando precisa do transporte em horário de pico na saída do trabalho a dificuldade 

aumenta. Essa realidade recai sobre os transportes Intermunicipais também. Muitos 

moradores utilizam o transporte intermunicipal devido à atividade que se encontra na 

região metropolitana de São Paulo. Os coletivos não atendem à demanda da 

população, sempre se encontram com superlotação em horários de pico, e para piorar 

o caos diário o morador, ainda se depara com o trânsito intenso na BR- 116. Os ônibus 

não mantêm uma manutenção adequada comprometendo o serviço dado à 

população, os vidros ficam emperrados, as portas não fecham adequadamente, e os 

assentos dos bancos comprometem a segurança da população que utiliza esse 

transporte todos os dias.  

 
“Tô aqui parada nessa BR já faz 2 horas e não anda. Vou me atrasar 
no trabalho. Meus pés estão doendo e inchados, não tem lugar para 
sentar. O vidro está emperrado e não consigo abrir a janela, está muito 
calor. Todos os dias passo mal aqui.” (Julia. Moradora do Jardim 
Roberto, 24.04.2019). 
 

A falta de sinalização dos pontos de ônibus é outro problema, principalmente 

para as pessoas que não são moradoras do município. Não existem placas 

informando horário dos coletivos e itinerários, a locomoção é prejudicada. 
 
“Um caos andar pelo Taboão, não sei onde pegar o ônibus para voltar. 
Vim visitar uma amiga e acabei me atrasando para o trabalho, não tem 
informação no ponto de ônibus, não sei o que fazer”. (Relato de uma 
pessoa que estava de passagem pelo município no dia das entrevistas 
com os moradores, a mesma não quis se identificar).  
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Figura 21 - Avistamos o Ponto de ônibus sem sinalização localizado na Rua João Fernandes, os 
moradores ficam do lado do comércio para a descida do Transporte público. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal / Data: 19.08.2020 
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Figura 22 - Ponto de ônibus localizado na Rua João Fernandes sem nenhuma sinalização, o ponto 
no qual os moradores esperam o transporte público se localiza no poste onde está à placa de trânsito 

“proibido estacionar”, mas não existe nenhuma sinalização para os moradores ou visitantes, o que  
corrobora com a descrição do relato da moradora 

 
Fonte: Arquivo pessoal / Data: 19.08.2020 

 

Como resultado das observações dos moradores, a mobilidade urbana no 

município irá caminhar com seu ponto diferencial: aqueles que tiverem mais recursos 

terão uma mobilidade maior ao transitar pelo município. 
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3.4.3 Segregação do Comércio e Serviços- As centralidades em Taboão 
da Serra 

 
Completando a análise sobre as múltiplas segregações que ocorrem no 

município, iremos observar como ocorre a distribuição do comércio e serviços, bem 

como são articulados em toda a territorialidade estudada. O centro tradicional do 

Município é demarcado no entorno da Praça Nicola Vivelechio, ali se encontra uma 

variedade de comércio e serviços, como uma vasta quantidade de bancos, franquia 

de fastfoods, clínicas especializadas, sede de empresas que prestam serviços aos 

moradores como a Enel Eletropaulo e demais outros serviços, elementos estes 

essenciais que não só caracterizam a formação de áreas centrais, mas se diferencia 

das outras áreas no que tange ao conceito de representatividade simbólica para os 

moradores. 

 
“Falo que vou ao largo do Taboão. No centro que tem a praça, essa 
praça é antiga, marca, é o vem na cabeça quando penso no largo, 
onde começou”. (Fátima Regina. Moradora do Jardim Santa Cruz, 
23.04.2019). 
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Figura 23 - Foto Largo de Taboão da Serra, Praça Nicola Vivelechio, que se destaca no município 

 
Fonte: Arquivo pessoal / Data: 20.09.2020 
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Figura 24 - Foto da Praça Nicola Vivelechio em Taboão da Serra - Considerada um marco para muitos 
moradores 

 
Fonte: Arquivo pessoal / Data: 20.09.2020 

 

Para os moradores a Praça Nicola Vivelechio representa o centro devido ao 

seu tempo de construção, onde o município começou seu desenvolvimento, a sua 

história, por isso sua infraestrutura é diferenciada. Para Alves et al (2017) “A 

centralidade é um dos atributos do centro, entendido aqui como o local da 

concentração das atividades econômicas, sociais (em seu sentido amplo) e políticas”. 

Para a presente pesquisa iremos atribuir o conceito de Centralidadade dado pelos 

moradores que seria “Lugar onde se encontra o comércio, lojas, movimentação de 

carros e pessoas principalmente aos fins de semana, acesso aos meios de transportes 

para outras localidades, uma gama de diversos bancos e serviços”. De acordo com o 

desenvolvimento do município, ocorreu aos poucos a fragmentação de alguns 
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serviços que somente existiam no centro tradicional, as centralidades foram tomando 

formas e particularidades para os moradores, notando-se uma hierarquização e 

valorização, e suas diferenças no padrão de consumo pelos moradores e seu público 

frequentador. 

De acordo com o Plano Diretor do Município ficam definidas como centralidades 

as localidades: 

I. Centralidade 1- Taboão, localizada no centro tradicional no 

Município, no entorno da Praça Nicola Vivelechio; 

II. Centralidade 2- Pirajuçara, localizada ao longo da Estrada 

Kizaemon Takeuti, em particular no entorno da Praça Luis 

Gonzaga, local onde se encontra o Poupatempo da região. 

III. Centralidade 3- Shopping Taboão, localizada na área ocupada 

pelo Shopping Taboão; 

IV. Centralidade 4- Paço Municipal, localizada na praça Miguel 

Ortega; 

Centralidade 5- Estrada Benedito Cesário de Oliveira- entorno do 

entroncamento entre a Estrada Benedito Cesário de Oliveira e a 

Rodovia Régis Bittencourt. 

O mapa abaixo nos revela a localização de cada centralidade, informando sua 

avenida principal conforme consta abaixo em sua descrição: 
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Figura 25 – Mapa das Centralidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Prefeitura de Taboão da Serra, fevereiro de 2004. 
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Centralidade I – Centro tradicional do Município, no entorno da Praça Nicola 

Vivelechio; localizado na Avenida Dr. José Maciel.  

Centralidade II – Pirajussara; Localizada na Estrada Kizaemon Takeuti-

Corresponde ao comércio popular de Taboão da Serra, um grande comércio de bens 

e serviços com preços mais acessíveis em comparação com as outras centralidades, 

a população de poder aquisitivo menor são os que mais frequentam o comércio, existe 

uma variedade de lojas que oferecem um pouco de tudo para suprir as necessidades 

do dia a dia, lojas de roupas esportivas, calçados e instrumentos musicais. Diversos 

açougues e supermercados maiores para a venda de produtos em grandes 

quantidades, popularmente conhecidos como “Atacadão” pelos preços mais 

acessíveis.  Muitos prestadores de serviços como salões de cabeleireiros, pet shops, 

lojas de produtos eletrônicos, mini shopping contendo papelarias, produtos naturais, 

farmácia e uma loja de venda de motos. A centralidade foi criada de acordo com a 

necessidade dos moradores, de forma espontânea, pois não havia nenhum comércio 

próximo, e muitos moradores se dirigiam até o centro para suprir suas necessidades.  

Centralidade III - Localizado na Avenida Governador Franco Montoro - O 

Shopping foi inaugurado em 10 de julho de 2002, sendo instalado para suprir as 

necessidades de consumo dos moradores dos condomínios localizados às margens 

do Shopping. Para os moradores o Shopping é considerado popular, pessoas de 

diferentes bairros e municípios frequentam o empreendimento, que recebe cerca de 

1,5 milhão de consumidores por mês, movimentando esse tipo de comércio.  A 

população de renda inferior costuma frequentar o shopping no dia que recebem sua 

gratificação salarial e em festas comemorativas como dia das mães e natal. Já a 

população mais privilegiada frequenta o empreendimento quase todos os dias, pois o 

shopping é praticamente o quintal da casa de muitos que moram nos condomínios 

fechados.  

Centralidade IV - Localizada na Praça Miguel Ortega - Essa centralidade foi 

desenvolvida para concentrar toda a infraestrutura que hoje é a sede da Prefeitura no 

Município. Todas as Secretarias se encontram no mesmo local e diversos serviços 

são oferecidos a população como abatimentos do imposto anual, assistência social e 

regularização de terrenos.  

Centralidade V- Localizada na Avenida Estrada Benedito Cesário de Oliveira - 

A centralidade foi desenvolvida para suprir as necessidades de consumo dos 

moradores dos condomínios fechados que estão espalhados pelo bairro. De extrema 
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importância, nessa centralidade se concentra do Fórum do Município e diversos 

escritórios de advocacia, bem como uma grande galeria onde se encontra várias lojas 

de roupas e diversos artigos. Ainda nessa centralidade está a Escola Estadual Lúcia 

de Castro, um das mais antigas escolas do município.  

Podemos identificar por meio das características dessas centralidades nas 

quais as pessoas menos privilegiadas, com renda inferior em comparação aos 

moradores do centro do município irão frequentar de acordo com seu padrão de 

consumo. Demonstrando a segregação que se encontra e as diferenças de consumo 

para esses moradores.   

 
3.4.4. Segregação das áreas verdes  
 

Para demonstrar o fenômeno da segregação das áreas verdes em Taboão da 

Serra devemos salientar que devido a ocupação desordenada do Município essas 

áreas foram comprometidas principalmente nos lugares que correspondem as áreas 

nas quais a população mais pobre do município se encontra. De acordo com Neto 

(s/d, p. 01) o termo “áreas verdes”: 

 
“Pode ser um tanto ambíguo quando considerado no âmbito urbano. 
A ambiguidade surge do fato de que, na esfera urbana, o conceito 
pode englobar todos os espaços que comportam atividades de 
recreação. Nesta ideia, seriam considerados áreas verdes, espaços 
que podem ser muito diferentes entre si, como praças, parques, clubes 
e demais equipamentos de lazer (...). A presença e a extensão da 
vegetação são importantes tanto para a caracterização do local como 
área verde, quanto para a denominação que será dada a esse local. 
Assim, diante desta problemática, podemos considerar área verde 
urbana como qualquer área, de propriedade pública ou privada, que 
apresente vegetação com dimensões vertical e horizontal 
significativas e que sejam utilizadas com objetivos sócias, científicos 
ou culturais”.  
 

A definição do autor sobre o conceito de área verde dialoga com o fenômeno 

que queremos apresentar no presente trabalho, porém iremos evidenciar a ausência 

de áreas verdes nos lugares onde se encontra a população mais pobre do município.  

Observaremos o mapa a seguir: 
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Figura 26 – Mapa do Sistema de áreas verdes em Taboão da Serra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Prefeitura do Município de Taboão da Serra 
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De acordo com o mapa podemos observar que a porção do território que está 

localizado ao Sul no Município apresenta uma menor concentração de áreas verdes 

em comparação com a porção do território que se encontra ao Norte do Município.  

Existe uma grande porção territorial do município com um vazio imenso dessas áreas, 

formando um grande cinturão isento de áreas verdes prejudicando a qualidade de vida 

da população e seu bem-estar social.  A praça principal de Taboão da Serra Nicola 

Vivelechio localizada no centro, ainda possui grande área verde, com árvores que 

embelezam do dia a dia da população. A praça ainda mantém a tradição no Natal de 

iluminar as árvores ao anoitecer, muitos moradores reúnem a família nesta época na 

praça para celebrar a festa natalina. 

 Muitos moradores da região do bairro do Pirajussara reclamam da falta de área 

verde. A famosa Praça Luiz Gonzaga que foi inaugurada em 1990 é conhecida por 

todos devido a sua extensão de mais de 4.000 m² e, onde ocorriam diversas atividades 

culturais. A praça já foi palco de muitos eventos como encenação da Paixão de Cristo, 

eventos políticos, shows diversos e muitos artistas que nasceram no próprio município 

tinham a oportunidade de se apresentar para a população. Por toda praça havia 

árvores que embelezavam o bairro e um gramado extenso. Muitos moradores tinham 

o costume de passear com seus filhos e tomar sol no único espaço que a população 

possuía de lazer e em contato com o pouco de verde que rodeava a praça, conforme 

consta na imagem abaixo: 
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Figura 27 - Foto da Praça Luiz Gonzaga na década de 90.  Muitas famílias levavam seus filhos para 
socialização no espaço cultural 

 
Fonte: Arquivo pessoal / Data: década de 90 

  

Em 2008 com a proposta de revitalização da praça, para presentear a 

população com uma nova experiência no espaço, o projeto contou com a 

reurbanização da área de 3.900 m2, que teria a construção de um palco no formato 

removível para as festividades locais e iluminação informatizada, instalação de 

bancos, cadeiras para o conforto da população e canteiros ajardinados. Infelizmente, 

boa parte do projeto e suas melhorias nunca foram instaladas. Nessa época ocorreu 

o desmonte da praça, uma das justificativas da Prefeitura foi de que o lugar estava 

sendo ponto de usuários de drogas. E logo adiante, foi apresentada a população a 

obra do Poupatempo que ajudaria os moradores em diversos serviços, sem precisar 

de seu deslocamento. Hoje o Poupatempo se encontra instalado na praça, o verde 
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deu lugar ao grande prédio de concreto que vem ajudando a população não só do 

município, mas de outros municípios próximos também ao acesso a uma rede de 

serviços facilitando em alguns aspectos a agilidade no que tange a burocracia de 

documentos.  

 
Figura 28 - Foto do Poupatempo no ano de 2021 - Observamos a diferença no lugar. O verde das 

árvores na década de 90 deu o lugar para o prédio de concreto do Poupatempo. 

 
Fonte: Arquivo pessoal / Data: 15.07.2021 

 

Mas infelizmente, o progresso deixou um vazio nos corações dos moradores e 

dos artistas Taboanenses onde o seu palco lhes foi tirado sem substituição alguma. 

Hoje o povo não tem um espaço para o lazer, nem para as festividades. Criou-se uma 

Arena Multiuso localizada no Bairro do Jardim Record, porém ainda falta a divulgação 

para os moradores e a “falta de costume” na utilização desse espaço é grande, 
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deixando a arena de lado, e somente sendo utilizada para alguns eventos particulares 

como os populares rodeios que leva diversos artistas musicais.  
 

Figura 29 - Foto da Arena Multiuso 

 
Fonte: Arquivo pessoal / Data: 21.04.2020 

 

3.5 QUALIDADE DE VIDA URBANA DE TABOÃO DA SERRA NA VIVÊNCIA DOS 
MORADORES  

 

De acordo com o estudo feito sobre o padrão de segregação de Taboão da 

Serra por meio dos relatos dos moradores e utilizando da especificidade de cada 

segregação obtemos algumas reflexões sobre a qualidade de vida no Município. Para 

corroborar com nosso estudo, iremos demonstrar de acordo com Morato et al (2005) 

em seu estudo sobre a qualidade de vida urbana em Taboão da Serra os indicadores 
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utilizados para a Avaliação da qualidade de Vida em áreas urbanas o que dialoga com 

nosso estudo. Para os autores “a qualidade de vida urbana é entendida como o grau 

de satisfação das necessidades básicas para a vida humana, que possa proporcionar 

bem estar aos habitantes e determinada fração do espaço geográfico. São dotadas 

três dimensões: a qualidade ambiental, o nível socioeconômico e a educação”.  Essas 

três dimensões unidas demonstram uma vulnerabilidade de algumas áreas no 

município como podemos observar no mapa abaixo:  

 
Figura 30 – Mapa Dimensões da qualidade de vida urbana 
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Os autores utilizam por meio das três dimensões uma média para demonstrar 

o índice de qualidade de vida urbana no município, no mapa acima podemos concluir 

que “o setor nordeste, concentra os índices mais elevados, como Jd. Da Glória, Jd. 

Santa Rosa, Jd. Maria Rosa e Jd. Taboão. Também possui altos índices o Jd. Iolanda 

e Recanto dos Pássaros e de forma isolada, parte do Jd. Pirajussara. Ao Sul do 

Município, concentram-se setores com os índices mais baixos, como no Jd. Leme, Jd, 

Panorama, Jd. Comunitário e Vila Indiana.” Rubia et al (2005). 

Os autores expõem uma baixa qualidade de vida nas áreas em que 

demonstramos por meio de nosso estudo sobre o padrão segregação socioespacial 

do Município, essas áreas menos privilegiadas onde se concentram a maior parte da 

população Taboanense evidenciam sua segregação e uma qualidade de vida urbana 

muitas vezes inexistente. Aliás, a população no geral nem se quer sabe o seu 

significado. Para Dona Josefa: 
 
“Qualidade de vida fia, aqui não é vida, a gente tenta sobreviver como 
pode, não sei se isso é vida não”. (23.08.2019) 
 

Para a Moradora Joice do Jd. Leme: 
 

“O que é qualidade aqui? Só for de coisa ruim. Tá vendo ali meu 
esgoto estourado, ninguém vem aqui não fia. Só eu que sinto o cheiro 
ruim indo pra minha casa”. (23.08.2019) 

 
Para alguns moradores além dos problemas citados da segregação, a 

qualidade de vida está diretamente ligada à violência urbana. De acordo com a Atlas 

de Violência Urbana do ano de 2019, seria quatro fatores que influenciam o número 

de mortes violentas no Brasil: a questão demográfica; as políticas de segurança 

pública locais; legislação sobre armas; e a disputa violenta por mercados criminais 

entre grandes facções penais3.  

A tabela abaixo retrata o estudo feito da evolução dos homicídios segundo o 

tamanho da população residente nos municípios. Para entender um pouco mais sobre 

essa dinâmica da prevalência de homicídios nos municípios, os segregamos em três 

grupos, definidos segundo o tamanho populacional: pequenos (até 100 mil 

habitantes); médios (entre 100 mil e 500 mil habitantes); e grandes (acima de 500 mil 

habitantes)  
 

 
                                                             
3 Atlas da Violência Urbana, p. 07: Ano 2019 
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Tabela 2 - Taxa estimada de homicídios para os municípios com mais de 100 mil hab. (2017) 
 

UF Município População 
2017 

Homicídios 
Registrados 

Homicídios 
Ocultos 

Taxa estimada 
de Homicídios 

Média dos Municípios > 100 
Habitantes 

378.219 126 14 37,6 

São Paulo Taboão da 

Serra 

279.643 32 34 23,5 

Fonte: Atlas da Violência Retrato dos Municípios Brasileiros ano de 2019 
 

O município de Taboão da Serra se apresenta na tabela como um município 
médio de 279.634 habitantes4. O estudo revela que a prevalência relativa de mortes 
violentas é maior quando maior for o tamanho das cidades, por ser um município 
populoso as mortes violentas são uma tragédia que a população infelizmente lida em 
seu dia a dia. Os grupos vulneráveis como Negros, Jovens, Mulheres e Crianças são 
os que mais sofrem de violência doméstica. Esses diagnósticos chegam até nós por 
meio dos relatos dos moradores que demonstram preocupação com o futuro de sua 
população. 

 
“Meu filho vive sendo parado pela polícia. Trabalha de entregar 
comida, esses dias chegou com a boca esfolada, perguntei o que foi 
e falou que tinha sido a polícia. Ele é negro, é o primeiro a ser parado 
quando tem blitz aqui, trabalha de moto, aí acham que ele é ladrão.” 
(Dona Maria, 25.09.2019)  
 

A moradora retrata a violência que os jovens negros enfrentam em seu dia a 
dia. A falta de empregos, e estudo para a população mais jovem do município é 
prejudicada, não existe rede de apoio no município a essa população que precisa se 
qualificar para o mercado de trabalho excludente, somente existe a escola e muitas 
acabam desistindo de seus estudos, por precisarem trabalhar e ajudar aos pais no 
sustento da casa.  

 
“Tenho que trabalhar. Queria muito fazer faculdade de matemática, 
mas agora não dá. Tenho que ajudar minha mãe com as contas.” 
(João Victor, 25.09.2019) 

 
Muitas vezes a oportunidade de emprego que esse jovem encontra é no crime 

organizado, que deixa as áreas segregadas cada dia mais difíceis de viver.  

 
“É difícil ver um filho seu ir preso. Meu filho foi preso a cinco anos 
atrás, saiu agora, está aprontando de novo, não tem trabalho, ninguém 
quer dar emprego a ex-detendo. Vai voltar pra lá jajá, e eu fico aqui 
sofrendo. Ele tem uma filha para criar, eu que ajudo a tomar conta da 
menina, ela precisa de mim, já eu fico com a cabeça esquentando 
pensando onde ele está”.  (Vizinha não quis se identificar. Moradora 
do Pirajussara, 25.09.2019). 
 

                                                             
4 Dados de 2019, hoje o município se encontra com 293.652 habitantes de acordo com dados do IBGE 2020. 
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Quando o assunto é detenção muitos moradores se familiarizam com o 

assunto. 
“Todo mundo aqui já foi preso. As histórias das famílias falam disso, 
todo mundo conhece alguém que já puxou cadeia, antigamente era 
pior”. (Sr. Francisco. 25.09.2019) 

 
No cotidiano das famílias que lidam com a violência o sentimento que fica é 

desolador. De cada vinte pessoas entrevistadas quando se chega a tratar da violência 

observo os olhos lacrimejarem, sorrisos tímidos que não refletem felicidade e, sim 

tristeza de seu viver.   

Para as mulheres a realidade é devastadora, são anos de sofrimento vivendo 

com a instabilidade causada pela bebida, o alcoolismo. A bebida é um problema a ser 

enfrentado e muitos moradores reclamam pela falta de assistência da prefeitura. 
 

“É muito bêbado, o povo precisa se tratar, já é doença, e a prefeitura 
não vê isso. Vamos ao posto de saúde perguntar se tem tratamento e 
ninguém responde ninguém ajuda”. (Dona Zélia. Moradora do Suiná, 
27.09.2019). 

 

A cada cem metros no município avistamos botecos, bares, mercearias que 

comercializam bebidas alcoólicas. Nos fins de semana a diversão por aqui é a bebida 

e as rodas nas mesas dos diversos bares espalhados. A bebida e o bêbado são 

protagonistas de diversas tragédias que ocorrem no município. Os casos de violência 

contra mulheres e crianças na grande maioria das ocorrências retratam o abuso de 

álcool nas famílias.  
 
“No dia do aniversário da minha filha, faltando uma hora para as 
pessoas chegarem, os amiguinhos da rua, chega meu esposo, com a 
cara cheia de pinga, me xinga na frente das crianças e me bate. Fui 
pra cima dele, ele pega um pedaço de pau e taca na minha cabeça, 
começa a sangrar, vêm os vizinhos para separar, e quando vejo os 
docinhos e salgados que fiz pra minha filha cheios de sangue os 
guardanapos, muita tristeza. Ela lembra desse aniversário até hoje”.  
(Terezinha, 05.10.2019). 
 

A bebida causa muitos estragos entre as famílias. E quando precisam de ajuda 

não encontram apoio.  
 
“Meu marido tem problema de depressão, bebe para esquecer os 
problemas e fica pior, fica violento não tem psicólogo no posto. Um 
inferno para marcar consulta, quem me ajuda é deus”. (Terezinha, 
05.10.2019) 
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Muitas pessoas carregam os traumas da falta de planejamento familiar e a 

ausência de uma saúde pública adequada: 
 
“Nunca entendi qual era a minha conexão com a religião. Me lembro 
de quando tinha 6 anos de idade, rezava muito. Na sala da minha 
casa, minha avó tinha um quadro de Nossa Senhora da Aparecida, eu 
não sabia a história da Santa, mas via que minha avó sempre rezava 
para ela. Quando chegava próximo das 18h00, meu coração 
acelerava, e eu começava a suar frio, sabia que meu Tio estava 
chegando. Meu Tio sempre foi um cara legal, o que estragava nele era 
a bebida, quando bebia se tornava violento. Na época minha casa 
somente tinha dois cômodos e neles dormiam 7 pessoas. E quando 
chegava esse horário sabia que meu tio viria para casa bêbado, 
violento e eu tinha que conviver com ele nesse espaço pequeno. Me 
lembro que ele assistia ao programa - Aqui Agora - e eu nunca gostei 
desse programa, não podíamos mudar de canal da TV. Era muito ruim 
e eu ficava rezando até ele adormecer com medo dele agredir minha 
mãe, minha avó e minha tia. Rezava também para meu outro Tio 
chegar, pois sempre que ele queria bater na minha avó só parava 
quando meu outro Tio chegava e socava a cara dele. Eu só rezava, e 
chorava escondida no banheiro pedindo a Deus para salvar as 
pessoas que eu amava”.  (Relato de vida pessoal, 2019) 
 

No município as pessoas lidam com seus problemas sociais, e suas 

vulnerabilidades vem à tona, os serviços públicos para a garantia de uma boa 

qualidade de vida é ineficaz, ou não existem comprometendo a saúde física e mental 

de seus moradores, o espaço lhes causa traumas e danos quase irreversíveis que 

somente com muito tratamento psicológico e assistência social serão capazes de 

mostrar novos caminhos a população não assistida. Quando nos propomos a fazer 

um estudo sobre a qualidade de vida urbana, devemos ir além dos indicadores que 

demonstram as vulnerabilidades das áreas estudas, e evidenciar a sensibilidade no 

que tange o bem-estar social, o bem-estar familiar e suas relações de sobrevivência, 

o estudo do cotidiano e a sobrevivência é fundamental para assim, apontar novas 

perspectivas no espaço em que vivem.  

 

CAPÍTULO 3  

4 Base Teórica Metodológica 

4.1 A PESQUISA PARTICIPANTE 
 

A escolha de um método que se adequasse a realidade vivida pelos moradores 

da área estuda foi extremamente difícil, depois de muitas pesquisas e estudos se 

chegou à conclusão de que o método desenvolvido seria a pesquisa participante. O 
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que iremos observar nas próximas páginas é o relato de uma pesquisa qualitativa e 

seu conteúdo é a reflexão dos moradores de Taboão da Serra e sua vivência no 

espaço periférico. Será um texto de perspectiva descritiva, elaborado por meio de 

depoimentos contendo a vivência desses moradores no espaço, na tentativa de 

demonstrar os tipos de periferias que existem no município e a diversidade de 

experiências vividas que se ocultam ao viver o cotidiano.  Para o presente estudo 

iremos definir a pesquisa participante e sua relevância para as pesquisas acadêmicas 

que queiram evidenciar a vivência do ser em seu espaço vivido. 

Para explanar o real compromisso da Pesquisa Participante temos que levar 

em consideração, qual foi o papel e sua linha de ação em países da América Latina, 

e depois como a pesquisa se desenvolveu no Brasil. Para a autora Lemos (1986-1987) 

“A sua origem, nos anos 60, veio escondida nos movimentos de modernização social 

tanto no plano educacional como no planejamento social. Seu auge nos anos 80, se 

dá especialmente nos países com predomínio de regimes políticos autoritários”. Para 

a autora Sawaya (apud Zioni, 1994, p. 11) “em meados da década de 70 assistimos 

ao ressurgimento de movimentos sociais promovidos pelos setores populares e a 

Igreja Católica. Essas formas de organização e mobilização popular utilizavam como 

método de conscientização e arregimentação experiências de Pesquisa Participante. 

Assim, seria por intermédio dos movimentos populares que a pesquisa participante 

teria se desenvolvido no Brasil”. Aí vem seu caráter popular de evidenciar as 

experiências vividas pelos mais pobres.  

O autor Paulo Freire no Brasil cria sua proposta metodológica com 

aproximações da pesquisa participante “No Brasil Paulo Freire com base na sua 

própria experiência educativa, cria uma proposta metodológica onde a produção e 

transmissão de conhecimentos formam parte do mesmo processo. A pesquisa na 

ação e a pesquisa participante são atribuídas às experiências deste educador Lemos 

(1986-1987). 

A autora Zioni (1994) revela que a pesquisa participante seria um meio para 

que: 

  
“Os investigadores acadêmicos e/ ou técnicos dos serviços deveriam 
integrar-se à população de uma determinada região em que se 
estivesse implantando um processo de reivindicação ou de discussão 
sobre problemas da área, ou mesma a um movimento social mais 
organizado. Dado esse primeiro passo, esses investigadores deveriam 
explicitar sua proposta e, junto com a população, estabelecer os 
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problemas a serem investigados assim como as formas e os passos 
necessários para a produção do conhecimento”.   
 

Tornando-a uma pesquisa de compromisso social expondo a vivência e os 

problemas enfrentados da área estudada.  

Para alguns autores que dialogam sobre a pesquisa participante, o maior 

desafio é lhe atribuir uma definição, muitos autores enfatizam o lado metodológico, 

outros seu aspecto educativo, e ou planejamento social. Ainda em Sawaya (apud 

Zioni, 1994) a pesquisa participante pode ser entendida como fruto de duas vertentes: 

educativa e social militante, ambas ligadas à emergência de diferentes movimentos 

da sociedade civil dos países da América Latina sob regime autoritário, visando 

participação autonomia”. Sua responsabilidade em ser um método investigativo em 

que a participação popular é protagonista, evidenciando seus princípios de ação.  

Sendo assim, como uma escolha precisa do resultado da pesquisa que 

queremos obter, escolhemos como método investigativo a Pesquisa Participante, 

Investigação participativa ou Pesquisa ação que tem como definição segundo Sawaya 

(apud Zioni, 1994, p. 14) uma síntese do método de Investigação ação e Investigação 

militante: 
 
“Corresponderia a uma síntese (...) enfatizando a produção coletiva do 
conhecimento, a participação da população em todas as etapas da 
pesquisa, o que implicaria no respeito ao saber popular e à capacidade 
de captar o fenômeno analisado e na democratização da relação 
pesquisador/ pesquisado. Difere de uma ação militante na medida em 
que os grupos pesquisados não são necessariamente vinculados a um 
partido. Pode ser entendida, ainda como um modo de pesquisa social 
que busca a plena participação da comunidade na análise de sua 
própria realidade com o objetivo de promover transformação social em 
seu próprio benefício. Apesar da ênfase na atividade investigativa ele 
é atividade educativa e ação política, processo de pesquisa que, 
quando usado pelo povo, poderia conduzi-lo a uma conscientização 
que, por sua vez, possibilitaria uma prática política organizada e 
transformadora(..). 
 

 Tendo como apoio teórico os princípios da pesquisa participante e como 

objetivo dar voz aos moradores da periferia de Taboão da Serra e expressar suas 

impressões e vivencias no espaço, para uma experiência crítica de compreensão do 

espaço atual, voltando ao passado, entendendo o presente e quem sabe no futuro 

atuar no espaço de forma crítica e ver sua transformação.  
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4.2 METODOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA PARTICIPANTE  
 

Partindo do princípio de que a pesquisadora também é moradora da área em 

estudo, sendo assim, existe uma diferença nas experiências e vivências no espaço, e 

como não poderia somar somente minha vivência para construir o raciocínio 

geográfico; todas as narrativas que aqui estão expostas contribuíram para dar luz ao 

realismo geográfico.  

Desde muito cedo sempre nutria um interesse em saber a história de 

desenvolvimento de meu bairro e a construção da pesquisa começou aos doze anos, 

quando tinha em minhas tardes a companhia de minha avó materna, Antônia Eliza de 

Moura, uma das primeiras moradoras do bairro e do Município. Quando consegui a 

formação na Universidade em Geografia, senti a necessidade de pesquisar como 

objeto de estudo o Município, foi então que nasceu a ideia de ingressar na Pós-

Graduação e desenvolver a presente pesquisa. A partir desse momento, foram várias 

as conversas com os moradores, diversos interlocutores aceitaram participar das 

entrevistas e as trocas de experiências vivenciadas no mesmo espaço.  

 O primeiro desafio do pesquisador em uma pesquisa participante é ser ouvido. 

São muitas as pessoas que não aceitam o contato ou a troca, por não achar 

importante expor seus conhecimentos, mesmo assim, temos que insistir para chegar 

à conclusão das narrativas. De forma diversificada as entrevistas foram conduzidas, 

nas quais foram utilizadas várias categorias de tecnologia para desenvolver a 

pesquisa participante, muitas se iniciaram com simples conversas. 

As conversas ou entrevistas partem de curiosidades tanto de meu propósito 

enquanto pesquisadora quanto de curiosidades que partem do entrevistado em saber 

sobre minha vida e o porquê de escolher estar naquele lugar, se a entrevista irá passar 

em algum programa de televisão, as dúvidas e perguntas vão sumindo quando o 

nosso fio condutor começa, as conversas. Nesse instante existe uma troca de 

conhecimento entre nós, falamos, escutamos, dialogamos sobre fatos, invertem-se as 

posturas e situações e assim a pesquisa participante acontece. Muitos pesquisados 

convidam outras pessoas a participar das conversas, elas se expandem e nesse 

momento tudo se faz de forma natural, e toma às vezes outras direções, e aos poucos 

as intervenções necessárias vão sendo feitas para que o norte seja restabelecido, e 

seu principal questionamento seja respondido: O que é a periferia morando em 

Taboão da Serra? 
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O gravador permanece ligado e no fim das conversas mostro o que foi gravado. 

Outra forma escolhida para o desenvolvimento da pesquisa é por meio de relatos 

escritos pelos moradores que não se sentem confortáveis com uma entrevista. Esses 

relatos foram encaminhados a mim, via correio eletrônico e-mail, e outros escritos 

manualmente em que a pesquisadora se dirigia até a residência do entrevistado para 

retirar o relato. A última forma e por fim foram relatos realizados através de áudios via 

aplicativos de celular e ligação telefônica. Todas as conversas de qualquer modo, 

cessaram as dúvidas em relação a pesquisa, a curiosidade foi cedendo ao sentimento 

de aceitação e de amistosidade, muitos pesquisados ao final das conversas se 

sentiam tristes e me encheram de convites para mais um café com conversas.  Em 

muitos momentos as entrevistas ocorreram de formas difíceis, principalmente quando 

as lembranças ruins vinham à tona muitos entrevistados, os mais velhos, idosos 

quando foram entrevistados tinham receio de iniciar as conversas por “não falarem 

direito, não ter estudo” sempre falava que não iria prestar atenção nisso, já que era 

apenas uma conversa, e sempre no fim os laços que foram criados com apenas uma 

conversa foram fortes e comoventes que permanecem até hoje.  

Foram cinquenta pessoas que participam da pesquisa, todas relatando suas 

experiências, as idades variam entre 18 anos e 85 anos, mulheres, homens, jovens, 

crianças moradores de diversos bairros que formam o município de Taboão da Serra, 

que conduziram as narrativas, abriram suas casas, suas vidas, suas sensibilidades.  

Os moradores e os bairros formam um todo interligado pelo sentimento de 

pertencimento e construção, esses moradores deram forma ao lugar em que vivem, e 

muitos os habitam até hoje com sua humanidade.  
 
4.3 A ORGANIZAÇÃO DAS NARRATIVAS 

 

No transcorrer das conversas, de colher as narrativas, no contato com os 

moradores, idosos, homens, mulheres, crianças e jovens e no interesse de fazer o 

rastreamento do pensamento desses indivíduos, uma das minhas preocupações foi 

tentar captar a noção de que todos tinham do que seria a periferia de Taboão da Serra, 

pois essa é a sua principal categoria de análise para a pesquisa. Esse é seu início, o 

princípio de tudo.  Encontrava-me diante de pessoas que se apresentavam em sua 

totalidade, com as experiências complexas e relações que tinham com a realidade. E 

muitas vezes os pesquisados não davam a devia importância na investigação da 
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categoria de análise proposta. O que em muitos momentos tinha que retomar o cerne 

da pesquisa, deixando-os muitas vezes sem paciência. No entanto percebi que por 

meio do rigor das narrativas, a sua categoria de análise era respondida. 

Aparentemente fragmentadas, as narrativas possuíam, contudo uma sequência, 

lógica de análise, enlaçando as apreciações sobre a origem, a escolha de sua morada 

e a sobrevivência (o antes e o agora). As narrativas estão organizadas em uma 

hierarquia de diversos temas que envolvem a vivência constante em todos os 

depoimentos e, que representam a unidade que conseguiu as respostas para o que 

seria a periferia do Município estudado. Foram estabelecidos três marcos temporais 

para fixar os relatos que foram narrados, durante a coleta de entrevistas, foi observado 

que em certos momentos não é possível rigorosamente atribuir um fim e um começo, 

para observar uma totalidade concreta, observa-se em cada entrevista, um recuar no 

passado, um aprofundar no presente e aos poucos mensurar o futuro incerto. Quando 

relatamos vidas humanas, a pesquisa se torna um recorte da vida concreta, porque a 

vida é vivida pelos moradores e existe muito mais riqueza, relatos contêm as palavras, 

a vida e sua experiência não se podem transpor tudo em palavras.  

 

CAPÍTULO 4 
5 Narrativas da espacialidade: O espaço vivido no olhar dos moradores 
periféricos  
5.1 A DIVERSIDADE DE ORIGENS DO MUNICÍPIO  
 

Para o início deste marco temporal, de acordo com as narrativas vou ao 

encontro do passado desses moradores, voltando às suas origens, de onde saíram 

para tentar a vida em outro espaço, às vezes seremos levados para as memórias dos 

pais destes moradores, e logo em seguida a memória da infância ao se viver nos 

bairros de Taboão da Serra. Nesse momento evidencio o tempo que deve ser 

compreendido e o espaço que se apresenta a uma realidade vivida na época. A 

chegada na área estudada, geralmente é marcada pela necessidade de se viver algo 

novo, com a esperança de ter uma vida digna e com mais oportunidades.  
 
“Vamos começar esse relato do começo. Meu pai e minha mãe 
nasceram em Ielmo Marinho, município no interior do Rio Grande do 
Norte, e a história de como eles vieram aqui para São Paulo é a típica 
história dos nordestinos que tinham parente, no caso uma prima do 
meu pai, que estava em São Paulo e vieram para cá para tentar uma 
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vida melhor, a falta de oportunidades e de expectativa para coisas 
novas os fizeram vir para São Paulo em 1987. (Francisco Jefferson, 
15.07.2019) 

 

“Meu nome é Cleide Martins da Silva Dias, tenho 35 anos de 
idade, vinda de uma família cujos pais vieram de Minas Gerais, cheios 
de sonhos e muita vontade de ter uma vida melhor do que a que 
tiveram em sua infância, onde embaixo do cafezal desde muito cedo 
acompanhando a mãe na colheita meu pai João, saiu da Cidade de 
Campanha - MG pelo Brasil trabalhando como operador de máquina 
de terraplanagem e desde muito jovem percorreu o Brasil até que em 
Belo Horizonte cruzou-se com um colega de trabalho que futuramente 
seria seu sogro. Conheceu minha mãe Margarida que também desde 
muito cedo trabalhava, e que por sua vez, era funcionária da pensão 
onde os funcionários da empresa ficaram hospedados na cidade. 
(Cleide Martins, 20.08.2019) 

 

 “Meu pai é paulista de Presidente Prudente, interior de S. Paulo, 
primeiro de 12 irmãos, filho de Imigrantes japoneses, nasceu no tempo 
em que meus avós moravam em Presidente Prudente, devido a cultura 
cafeeira, bem como todos os imigrantes da metade do século XIX e 
início do XX.  Após um tempo, meus avós, pai e tios se mudaram para 
a Vila Manchester, na região, hoje, do distrito da Vila Carrão, zona 
leste de S. Paulo, pois a região adensava uma colônia nascente de 
imigrantes e descendentes de japoneses. Colônia essa até hoje forte, 
atuante e com profundas raízes para com o bairro (...) Minha mãe, é 
natural de Diadema, uma das 5 cidades do ABCDM, polo industrial da 
Grande S. Paulo, filha de uma paranaense e um baiano, nasceu e se 
criou em Diadema, filha casula de 4 filhas. Cresceu e se criou em 
Diadema, começou a trabalhar aos 15. Aos 18 anos, quando se casou 
com o meu pai. Se conheceram por intermédio da minha tia mais 
velha, por parte de mãe, que era namorada, e depois, esposa do 
amigo de trabalho do meu pai, seu futuro cunhado e meu tio. Minha 
mãe frequentava a casa da minha tia, entre visitas e férias, ou para 
ajudar a cuidar da minha prima mais velha. (Evandro. 20.08.2019) 

 

Fazendo a leitura desses relatos, observa-se que as narrativas se encontram 

quando pessoas de diversos lugares, que em algum momento de suas vidas, decidem 

uma mudança de região. O fato de conhecer alguém que já esteve (parentes), ou outra 

pessoa que morava nesse lugar é importante, pois demonstra o interesse do 

desconhecido, de um lugar novo, ou a busca pela semelhança que esse novo lugar 

possa ter de alguma lembrança já vivida. E a experiência vivida (boas ou ruins) dessas 

pessoas, muitas vezes é o necessário para se ter coragem de construir uma vida em 

outra região mesmo que desconhecida. Os motivos são vários como tentar novas 

formas de trabalho, remuneração digna, carregados de esperança pelo surgimento de 

uma vida nova, de um trabalho novo que seja reconhecido e de oportunidades.  
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“Meu pai chegou na década de 70, de Minas Gerais, minha mãe é 
Alagoana, morou no Sul e depois veio do Paraná para São Paulo”. 
(Najara, 23.08.2019)  
 
“Nasci em São Paulo no ano de 1984, sou o único filho de meus pais 
que nasceu aqui, minha Família é do Piauí, meus pais vieram para cá”. 
(José Francisco. 23.08.2019)  

 

As diversas narrativas se cruzam quando a motivação para a saída de seu lugar 

de origem é uma escolha feita consciente em busca de novos caminhos, o trabalho é 

o principal motivo, muitos que chegaram no município estavam cansados de lidar com 

a terra, com a roça, a rotina difícil e a infância que na vida não teria sido tão boa 

impulsionaram essas pessoas mesmo deixando para trás seu entes queridos. Os 

relatos apresentados demonstram a sua primeira relação com a Cidade de São Paulo, 

com Taboão da Serra como os moradores falam com a “Cidade Grande”, as 

diferenças dos lugares em que viviam para uma nova experiência ganha corpo e 

significado, a distância de seu lugar de origem acaba sendo deixada para trás, o ritmo 

de vida se torna outro, e uma nova rotina se mostra viva na vida de todos. 

 

5.2 A MORADA DE ESCOLHA: TABOÃO DA SERRA  

 

A escolha para sua nova morada é de extrema importância para a vida, para o 

seu desenvolvimento. Muitas vezes somente se tem essa oportunidade uma única 

vez, e essa não poderá ser desperdiçada com o erro de uma escolha mal feita. Esse 

impulso é importante para retratar o pensamento de vários moradores, cidadãos 

brasileiros ao conhecer seu novo lar.  
 

“A escolha de Taboão da Serra é pela coincidência de uma prima já 
morar aqui, a escolha da prima se dá pelo preço, Taboão da Serra era 
uma "cidade para morar", na qual as casas tinham preços 
relativamente acessíveis e por ser uma cidade em crescimento ainda 
tinha muitos terrenos à venda. A primeira casa que eles alugaram era 
no Jardim Roberto. Meu pai sempre foi assalariado, trabalhou em um 
hotel até meados de 2004. Meus pais tiveram 2 filhos no Rio Grande 
do Norte, uma em 1981 e outro em 1985, a família ficaria com 5 
pessoas com a minha chegada”. (Francisco Jefferson, 15.07.2019) 
 
“Este encontro onde minha mãe  foi quem teve a iniciativa de deixar 
um bilhete sob o prato que servira a meu pai, iniciou um 
relacionamento que pouco tempo depois geraria 4 filhos sendo meus 
três irmãos e eu, fato que gosto de mencionar, cada um nascido em 
um estado diferente do Brasil, ao passo que meus pais viajavam com 
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empresa por onde fosse necessário, nascera então um gaúcho, um 
carioca e dois paulistinhas e foi em São Paulo, que então, meu pai 
resolveu comprar um terreno e construir, no bairro chamado jardim 
São João na Cidade de Taboão da Serra, onde firmaram suas raízes”. 
(Cleide Martins, 20.08.2019) 
 
“O pátio industrial ao qual meu pai trabalhava era na cidade de 
Itapecerica da Serra, e ele morando na Vila Manchester, o 
deslocamento era deveras grande. A ideia mais lógica era arrumar 
uma casa que ficasse próxima, mas Itapecerica era somente próxima 
do trabalho, e fica inviável do acesso a S. Paulo. Diante disso, a ideia 
do então amigo de trabalho, futuro cunhado e meu tio, pareceu 
solucionar a questão, “Por que não Taboão da Serra?”. Ficava próximo 
de Itapecerica, e próxima de S. Paulo (...) Esse amigo, futuro cunhado 
e meu tio, já tinha comprado uma casa, uma de 4 sobrados na rua em 
que até hoje moro. E a 3ª estava à venda. Mas somado a esse motivo 
de trabalho e deslocamento, havia outro também. Foi por intermédio 
da amizade com esse amigo, que meu pai conheceu minha mãe, que 
até então era irmã da esposa desse amigo, para ser mais exato, minha 
tia mais velha “. (Evandro. 20.08.2019) 

 
Podemos observar três narrativas que demonstram a escolha em morar em 

Taboão da Serra. Conseguimos observar que o preço atrativo dos lotes, a importância 

do valor da terra, teve um incentivo maior em suas escolhas. O preço médio de um 

lote na década de 80 era de Sete milhões de Cruzeiros, na época o que seria uma 

vantagem em comparação com os preços dos lotes no centro de São Paulo. Em 

alguns relatos aparece a frase “uma cidade que dava para morar” sempre questionei 

aos entrevistados sobre o que seria uma cidade para morar? E obtive algumas 

respostas no que tange ao progresso. No imaginário da época uma cidade para morar 

era uma cidade que possuía condições para seu desenvolvimento, de uma 

infraestrutura mesmo que inicial, mas com potencial de crescimento, ou seja, 

progresso seria a noção de crescimento para a cidade.  A vontade de se fixar em um 

lugar também motivou vários moradores em sua escolha, bem como a proximidade 

do Município com o Centro de São Paulo, o que facilitaria e aumentaria as 

oportunidades de trabalho.  
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Figura 31 - Cópia da escritura de um imóvel vendido em 1984 

 

Fonte: Acervo pessoal ano de 1984 

 

5.3 SOBREVIVÊNCIA E VIVÊNCIA: A FORMAÇÃO DA PERIFERIA E SEUS 
CONTRASTES 

 

No transcorrer das entrevistas ocorreram diversas reflexões vindas por parte 

dos entrevistados, a insistência em comparar coisas, situações, comportamentos e 

valores, a vida como era antes do município se expandir e como ele se encontra hoje, 

marcam as narrativas. Os moradores marcam o passado e o presente, e o interesse 

de demonstrar a mudança, a expansão dos bairros é evidente para mim. Chama-nos 

a atenção para aquilo que desconhecemos e aceitam descrever com as palavras o 
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que eu vivendo no mesmo lugar não tinha a devida percepção, o olhar diferenciado 

sobre a mudança do espaço em que vivem. O que esses moradores descrevem 

usando como conhecimento, a memória afetiva, mostram pontos importantes e 

cruciais de suas vidas, nos dando uma sequência, ou por que não um manual de 

sobrevivência em meio ao caos que estavam inseridos.  

A vivência na periferia envolve uma ruptura de equilíbrio, e impõem a 

transformação de diversos modos de se viver em meio a diversidades no espaço.  Os 

relatos nos revelam as preocupações com a moradia, a saúde, a alimentação, família, 

sociabilidade e educação. As comparações dos entrevistados estabelecem como era 

o antes e o agora, tem o sentido de revelar os ajustes que tiveram que fazer nos 

lugares para a sua sobrevivência cotidiana. As comparações da vida, as comparações 

do lugar narram sempre um limite vivido por eles: o limite de sua humilde existência e 

a possibilidade de reprodução da vida.  

 

5.4 VIVENDO A QUEBRADA: A VIDA SE FAZ NA PERIFERIA  

 

“A partir daqui eu lembro da minha relação com a cidade. Na minha 
infância na década de 1990, as crianças ainda brincavam muito na rua, 
a relação com praças e ruas era muito maior do que hoje, o tráfego de 
carros era muito menor na época. Na minha infância eu morei primeiro 
na casa do Jardim Roberto, até os meus 2 anos, depois nos mudamos 
para uma casa no Parque São Joaquim, com isso eu fiquei nesse 
bairro até os 7 anos depois nos mudamos para uma casa no Jardim 
Suína na qual ficamos uns 3 anos. Aos 10 minha família se muda para 
uma casa própria, mas com muita precariedade (...) Foram 5 
mudanças (uma casa no Jardim Roberto, 2 no Parque São Joaquim, 
1 no Jd. Suina e a própria no Parque São Joaquim de novo), todos 
esses bairros são vizinhos e consigo lembrar que as 3 primeiras casas 
tinham uma boa infraestrutura, rua asfaltada, pouco tráfego, a rua não 
era um estacionamento, mas na última casa antes de nos mudarmos 
para a casa própria vivenciamos morar muito perto de um córrego (era 
só abrir o portão da casa que o córrego estava ali, sem canalização), 
moramos numa viela, que na época só tinha água encanada e 
eletricidade, ainda não estava sequer no começo da transformação 
que aquela região sofreria anos depois, era final da década de 1990. 
A viela (podemos chamar de favela também, com certeza, na época, 
muitas pessoas se referiam ao lugar dessa forma e de maneira 
pejorativa) não tinha asfalto, não dava pra brincar na rua e ainda 
lidávamos com a violência urbana, muitos roubos, pouca iluminação 
na viela, pouquíssimo (pra não dizer quase nenhum) policiamento, a 
impressão que tenho hoje é que as pessoas que se importavam era 
quem morava lá, as mudanças aconteciam conforme a vontade 
política dos vereadores, outra impressão que tenho hoje para todo 
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esse tempo de indiferença política dada pra'quela região é de que se 
mantinha o eleitorado apenas com promessas. Saímos desse bairro 
no ano 2000, somente alguns anos depois é que essa viela teria o 
córrego encanado, a rua asfaltada e alguma mudança com a chegada 
de serviços como Telefonia.  Quando meu pai e minha mãe 
conseguem a casa própria, a rua já tinha saneamento e eletricidade, 
mas ainda não era asfaltada, a rua tinha muitos terrenos a venda e 
somente alguns anos depois é que o asfalto chegaria. A casa tinha 
muitos problemas, ainda não tinha reboco, o banheiro não tinha pia, 
mas a mudança precisou ser às pressas. A casa tinha dois cômodos 
quando mudamos. Então logo quando nos mudamos tivemos muitas 
dificuldades o que se refletiria nas relações sociais. 
De uma maneira geral os bairros onde morei são de casas 
majoritariamente, há quase sempre mais de uma família morando em 
cada casa, que também é o caso da minha família que se juntou com 
amigos que conheceram por causa da igreja e compraram juntos um 
terreno e dividiram, dividimos o mesmo endereço com casas 
separadas no mesmo terreno, há apenas um prédio aqui no bairro” 
(Francisco Jefferson, 15.07.2019) 
 
“No alto de um morro, com vista “privilegiada” da pobreza que nos 
cercava fomos crescendo. Aos 7 anos iniciei minha vida escolar na 
escola Professor Francisco Ferreira Paes, descia as ruas sem 
pavimentação com a mochila maior que eu nas costas, atravessava o 
rio poluído sob a ponte feita de madeira e galgava dia a dia a história 
que hoje conto. O bairro se tornava perigoso, e o medo muitas vezes 
nos paralisava, vidas ceifadas pela indignidade, pela impossibilidade, 
pela desesperança. Eu, contudo, em nenhum momento me rendi a 
circunstância, haveria e há sempre esperança sim!”. (Cleide Martins, 
20.08.2019) 
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Figura 32- Nesta foto podemos retratar o bairro do Jardim Mituzi, na década de 90, área descrita pela 
moradora em seu relato. Podemos observar ao lado esquerdo o muro da Escola Estadual Neusa 
Demétrio, o rio conforme ela descreveu que tínhamos que atravessar todos os dias para chegar á 

escola. 

 
Fonte: Autor desconhecido/ Década de 90 

 

Abaixo avistamos o muro da Escola Neusa Demétrio nos dias de hoje. A 

mudança do lugar é evidente e ao mesmo tempo comovente, sabemos da luta que os 

moradores enfrentaram para a chegada da mudança no lugar, refletindo na mudança 
do espaço no bairro. 
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Figura 33 - Muro da Escola Neusa Demétrio nos dias de hoje 

 
Fonte: Arquivo pessoal / Data: 15.08.2020 

 
Na foto 33 temos a paisagem periférica do Jardim Mituzi nos dias de hoje, em 

que podemos observar a mudança no espaço vivido.  
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Figura 34 - Paisagem periférica do Jardim Mituzi nos dias de hoje 

 
Fonte: Arquivo Pessoal / Data: 15.08.2020 

 
 

Esses relatos descrevem e contribuem para a percepção do espaço vivido 

pelos moradores.  As casas localizadas às margens dos córregos demonstram já a 

expansão da periferia, a moradia localizada em vielas, as favelas formadas sem 

nenhuma infraestrutura mínima para se ter uma vida digna, transforma o cotidiano 

dessas pessoas em lutas pela sobrevivência. A falta de assistência pela Prefeitura na 

década principalmente na década de 90 era ineficaz, muitos moradores sofriam com 

a violência calados, a iluminação pública nessas localidades também não funcionava 

e os moradores viviam com o que tinham na época e muitas vezes não sabiam sequer 

a qual órgão público para pedir ajuda. A falta de conhecimento era evidente, e a falta 

de assistência pela Prefeitura era feita somente por promessas que não aconteciam.  

Hoje a situação da localidade é outra, o córrego foi canalizado e finalmente os 



98 
 

moradores com anos de descaso público conseguiram melhorias por meio de lutas 

políticas no lugar em que vivem.  

Quando se tem a vista da pobreza em seu dia a dia a resistência por existir 

persiste.  Ter a infância marcada por lembranças de um bairro perigoso, as ruas sem 

pavimentação, realmente enche o coração dos que dividem aquele espaço de tristeza.  

A esperança de se ter uma vida melhor, e a expectativa por isso é que motivavam os 

moradores a resistir, persistir e lutar por uma vida digna em sua morada, e por um 

bairro melhor. Esses relatos nos mostram a vida e a sobrevivência na periferia que se 

formava em Taboão da Serra. Passando por diversos problemas de infraestrutura no 

espaço vivido os moradores encontravam maneiras de superar as barreiras que lhe 

eram impostas. 
 

“A rua onde moro, é bastante conhecida no bairro, infelizmente, esse 
conhecimento não é positivo, pois éramos conhecidos por ser uma rua 
onde sempre houve tráfico de drogas. Atualmente, não há mais o 
tráfico, mas o conhecimento continua, principalmente entre as 
pessoas mais antigas do bairro. Hoje, juntamente com os moradores 
mais antigos, tentamos através de festas e pequenos eventos reverter 
esse “título” negativo para algo positivo”. (Sheila, 25.03.2019) 
 
“Em 1988, meus pais se casam, e o 3º sobrado da Rua Nair Marques 
de Souza, nº 422, no Jd. Maria Rosa ganha seus primeiros moradores, 
Seu Roberto e Dona Silvânia. Em 89, nasce meu irmão mais velho, e 
em 92, chegou a minha vez. E começa a minha história, e meu laço 
com Taboão da Serra. Até os meus 8 anos, ou até 2000, minha rua e 
grande parte das ruas residenciais do Jd. Maria Rosa eram de 
paralelepípedo. O fornecimento de água não era regular, e até os dias 
de hoje não se faz tão certo, como 2 + 2 serem 4. Mas, até meados de 
2002 minha mãe brincava dizendo que em Taboão de duas, uma; 
“Quem mora nas partes altas do Taboão não tem água, mas quando 
chove, não perde para a enchente, quem mora nas partes baixas, 
água sempre tem, na chuva, tem até demais!”. (Evandro, 20.08.2019) 
 
“E de fato foi assim, e até hoje, em pleno 2021, a enchente é um 
personagem vivo e vivente da realidade taboanense. Me recordo das 
diversas vezes que vi o largo do Taboão, hoje alcunhado de Largo do 
Extra, devido ao Hipermercado, ser tomado pelas águas. O meu bairro 
não padecia muito, devido sua natureza geográfica, pois o Maria Rosa 
é fincado em morro. Mas nas suas bordas, entre vales e córregos, a 
situação era outra, e as chagas da enchente se faziam presentes. Na 
minha infância lembro que o contorno que delineava o horizonte era 
das matas das grandes áreas não derrubadas do entorno da BR-116/ 
Regis Bittencourt para com o bairro, os telhados das casas. O único a 
afrontar tal ordem era o condomínio Mirante, clavado na subida da Av. 
José Dini, para quem vinha da Av. Dr. José Maciel e entrava na rua da 
Padaria Rainha do Taboão, outro marco tradicional do bairro. 5 torres, 
as maiores até então, soberana nos morros, rodeados de casas e 
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sobrados. mas eram do bairro vizinho, Chácara Agrindus. Mas do alto 
do Maria Rosa era claro constatar que tirando ele, todo o horizonte se 
delimitava por arvores e telhados de coloração laranja ou cinza. E era 
essa distinção color que também marcava a desigualdade do meu 
bairro e dos vizinhos da qual o maria rosa, por ser no alto do morro, 
ponto de mirada para os outros bairros, sejam nos morros os nos 
vales. Se via com clareza a desigualdade das redondezas, os 
sobrados de alvenaria com suas telhas laranja, entre barracões de 
tapumes, casas sem reboco e se telhados de zinco ou amianto”. 
(Evandro, 20.08.2019) 
 

O Relato de SHEILA descreve a famosa Rua 2 localizada no Jardim Santa 

Cruz. Essa rua infelizmente foi marcada e conhecida pela “Tomada da Malandragem”, 

ou seja, pelo tráfico intenso de drogas nessa região na década de 80 seu auge ocorreu 

na década de 90. Muitos moradores de ruas vizinhas sofreram com o domínio do 

tráfico, muitos moradores acabam sendo vítimas fatais e não estão mais aqui. 

Somente restou a lembrança de muitos vizinhos e parentes. Hoje a rua se encontra 

mais tranquila, o tráfico já não existe com tanta intensidade devido à grande 

quantidade de mortes que ocorreram no lugar. Mas sua lembrança está ali. Muitos 

moradores me relataram que até hoje se sentem com medo ou ameaçados ao 

seguirem seus trajetos pela famosa rua. A lembrança e vivência fica no espaço. Os 

anos se passam, porém seus vestígios ainda se encontram no lugar. 

A narrativa sobre o Bairro Maria Rosa, bairro este conhecido pelos 

Taboanenses por estar localizado próximo ao centro antigo do município aparece no 

imaginário de muitos como um bairro que inexiste problemas. Porém a questão 

geográfica implica como foi citado no abastecimento de água até hoje na região. 

Muitos moradores relataram essa ineficiência do abastecimento. Algumas casas estão 

localizadas no topo dos morros o que dificulta o transporte para o abastecimento. Os 

moradores também reclamam da falta de manutenção da Sabesp e da Prefeitura do 

Município para sanar esses problemas que acontecem há anos. A questão da 

enchente é algo que assombra a vida dos moradores até hoje. Não somente aqueles 

que moram no centro do Município relatam suas angústias sobre as águas das 

enchentes. Aqueles que moram na periferia também, pois a via BR-116 que une os 

bairros sempre que chovia os moradores eram surpreendidos com a água e ficavam 

horas no trânsito, nos transportes públicos ou particulares dificultando ainda mais a 

sobrevivência, seu descanso e deslocamento na região. Em muitos bairros o viver 

esta situação continua ainda hoje. Algumas obras foram realizadas como o piscinão 
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para ajudar na drenagem das águas, entretanto o volume de água ainda é 

considerável e seu escoamento é lento, ocasionando ainda enchentes. 
 

“Meu pai chegou em Taboão da Serra na década de 70, tudo aqui era 
mato, meu pai inclusive, tinha uma cocheira no Sítio das Madres, ele 
criava cavalo aqui. A memória para mim era de muita violência naquela 
época, eu tenho essa memória da minha adolescência. Vi vários 
amigos morrerem pela polícia. Uma vez eu cheguei em casa e tinha 
três cadáveres na minha rua, uma época de anos 90 bem pesada. A 
memória dos meus pais eles falam que as ruas não eram asfaltadas, 
de um momento onde tinha menos gente, não tinta tanta especulação 
imobiliária que acabou tornando Taboão da Serra uma cidade mais 
adensada do país, então essa memória de ser uma cidadezinha mais 
afastada é dos meus pais. Na época não tínhamos uma relação tão 
próxima com São Paulo hoje já temos isso, é uma memória meio de 
vila. Mas muitos problemas persistem como a questão das enchentes, 
a questão da violência agora que ela é mais indireta da falta de 
oportunidades que as pessoas tem e meus pais tem essa memória 
muito da feira, ela era feirante no Pirajussara, ela falava que era mais 
frio, memória deles de uma Taboão da Serra menos adensada”. 
(Najara, 23.08.2019)  

 
As observações trazidas pela entrevistada descrevem as transformações de 

uma Taboão da Serra do antes, e de sua adolescência vivida nos anos 90. Um espaço 

rodeado por matas que na chegada da década de 90 se torna uma localidade violenta, 

que assombrou vários moradores. A fala evidencia e marca esses acontecimentos, as 

idas e vindas do pensamento e a memória das transformações, de uma cidade com 

poucos moradores para a cidade mais adensada do país, rodeada de pessoas que 

desenvolvem suas vidas em um espaço onde ainda persiste a questão de saneamento 

básico e a falta de educação para todos, comprometendo o futuro de muitos que ali 

vivem. 

 

5.5 A SAÚDE  

 

Situações relacionadas à Saúde Pública do Município são sempre uma questão 

polêmica por muitos anos. Os momentos de doença ou intensa dor física, os partos 

que muitas mulheres não tiveram nenhum acompanhamento, a dor da partida de 

entes queridos marcam as narrativas. Observamos um município que sempre lutou 

por saúde pública de qualidade e ainda percorre um longo caminho sem assistência. 

Uma cidade gerenciada por Médicos em vários mandados políticos que ainda vive um 

descaso sem fim.  
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“Meu irmão precisava de um cardiologista urgentemente. Fomos ao 
posto do Jardim Santo Onofre, ele teve que entrar na lista de espera 
para marcarem a consulta. Meu irmão morreu faz três meses, hoje que 
eles me ligaram, aí falei agora não precisa”. (Fatima Regina. 
25.07.2019) 
 
“No início aqui, um bocado de mulher morri no parto. Eu sempre ajudei 
a parteira, era a única pessoa que ajudava. Não tinha nenhum hospital 
perto só em São Paulo, quando o parto corria bem era sucesso, 
quando não, era uma tristeza só, a gente fazia o que podia na época”.  
(Dona Zenilda, 25,07,2019) 
 
“Tive meu bebê a um ano atrás no Hospital Geral do Pirajuçara. Nunca 
mais quero passar perto desse hospital. Eu quase morri. Fiquei 
esperando três dias por uma cesárea e não tinha anestesia eu e meu 
filho estamos vivos por um milagre”. (Janaina, 25.07.2019) 

 

Essas narrativas revelam épocas diferentes, porém com o mesmo descaso. 

Faltam médicos especialistas em Taboão da Serra. Por ser uma cidade com uma 

população além do esperado para um município, os moradores sofrem com a falta de 

médicos especialistas e um atendimento adequado a mulheres gestantes. Muitas 

reclamam da falta de humanidade por diversos médicos e enfermeiras, o que seria o 

momento mais feliz de suas vidas se torna um pesadelo pela falta de sensibilidade e 

de assistência pública. As famílias não são assistidas, os postos de saúde sempre 

estão cheios. Existem relatos de espera de mais de cinco horas no Pronto 

Atendimento da Antena, localizado no Jardim Record.  
 
“Meu filho quebrou o pé, não tem ortopedista, estou faz três horas para 
ser atendida. Ninguém sabe de nada. E a gente fica aqui”.  (Renata, 
28.07.2019) 
 
“Vi minha tia morrer na minha frente porque não tinha ninguém para 
socorrer ela aqui já no hospital”.  
“Chamei o SAMU para a minha avó que na época estava sofrendo um 
AVC, demoraram 40 minutos para chegar, infelizmente, tive que ver 
minha avó que tanto amo agonizar, foi desesperador, hoje faço terapia 
para amenizar a minha dor”. (Relato pessoal, 2019) 

 

Os relatos refletem o problema da saúde pública no Município. A tristeza é 

expressa com palavras, a dor cada morador carrega em seu coração, e infelizmente, 

é irreparável.  
 
“Certa vez meu mais velho ficou doente, estava com desinteria braba, 
não parava de jeito nenhum. Não tinha dinheiro na época para 
comprar remédio, levei ele na benzedeira, ela me disse que era bucho 
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virado, benzeu o menino e curei ele também com mato, com chá. Até 
hoje me lembro”. (Dona Lourdes, 28.07.2019) 

 

A ausência de recursos fez com que os moradores recorressem as 

“curandeiras” ou “benzedeiras” que auxiliavam na época as moléstias que acometiam 

os moradores dos bairros. Eram senhoras, que tinham muito conhecimento com ervas 

e rezas que ajudavam a todos que precisavam na época, eram muito conhecidas. 

Hoje a existência das benzedeiras ou curandeiras é algo raro no município.  

 

5.6 A ALIMENTAÇÃO  
 

A alimentação é um tema decorrente presente em diversos relatos. A 

alimentação marca para muitos entrevistados o progresso, para outros ainda a 

ausência de seu sustento.  As narrativas mostram a angústia da fome ou a lembrança 

da infância com uma “comida favorita, saborosa”.  As diversas comparações nos 

mostram a limitação de encontrar alimento no desenvolvimento do município, 

elucidando a importância da alimentação e o respeito por ela pelos moradores.  
 
“Sempre tentei dar uma boa alimentação para meus filhos. Sempre 
lutei por isso, tinha dias que ficava sem comer, para deixar para eles 
a mistura. Às vezes eu ficava sem dormir de preocupação porque não 
sabia o que iria dar no outro dia. Não queria que eles passassem o 
que eu passei na infância, a fome dói muito. Felicidade pra mim é 
poder ir ao mercado e encher o carrinho’’. (Fatima Regina, 
25.07.2019) 
 
“Sempre gostei de comer desde pequena. Lembro-me que uma vez 
na escolinha uma colega de classe levou a batata Rufles. Eu tinha 
pedido um pouquinho para ela, e ela se recusou a me dar. Cheguei 
em casa chorando para minha tia e minha mãe. Na época, essa batata 
não vendia nas vendinhas perto de casa, e minha mãe só conseguia 
comprar lá por ser “fiado”. Lembro que fiquei triste durante a semana. 
Até hoje eu amo essa batata”. (Relato pessoal, 2019) 

 

As lembranças relatam o pequeno comércio local, as “mercearias” que muitas 

vezes ajudam os moradores com sua alimentação diária. Na época o dinheiro, o 

crédito eram facilitados nesses comércios, nos quais os moradores sempre pagavam 

o que consumiam no final de todo mês. Nessas mercearias encontravam pequenos 

alimentos para suprir as necessidades da dia a dia como manteiga, leite, pão e uma 
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“mistura”. Esses pequenos mercados locais ajudavam muito os moradores nas 

dificuldades de levar o alimento até a sua mesa.  
 
“A minha diversão era no final da tarde, passar na doceria e comprar 
R$ 0,50 centavos de salgadinho. Era o ponto máximo da felicidade, 
ficava ansiosa por esse momento”. (Relato pessoal, 2019) 
 

As docerias também marcaram toda uma época no município. Os preços 

acessíveis à população carente e auxiliava nos pequenos momentos de lazer com a 

família, ou a felicidade de um simples doce compartilhado no final do dia pelos 

moradores e crianças residentes do bairro.  
 

“Rapidamente, Taboão ganha rede de hipermercados, o primeiro o 
Walmart, sediado no centro, na antiga zona fabril, na qual vê suas 
indústrias se debandarem ao interior de São Paulo, tal qual tantas 
outras. Depois vem o Extra, que se finca no entroncamento do córrego 
Pirajuçara com o Poá. Zona de várzea e na entrada da cidade, 
posteriormente, vem o Shopping Taboão, o primeiro da região 
sudoeste, se excluído a cidade de Osasco. E com o shopping, vem as 
redes de roupas, O Carrefour e outras tantas redes”.  (Evandro 
20.08.2019) 
 
“Antes não tinha nada aqui de comércio, agora tem tudo, tem até 
demais, cresceu muito isso aqui”. (Sr. Roberto, 25.08.2019) 

 

Para muitos entrevistados a noção de progresso está ligada a expansão do 

comércio pelo município. O comércio expandido trouxe visibilidade à cidade, o que 

ocasionou também a escolha de se obter residência fixa para os moradores mais 

novos que aqui chegaram.  
  

5.7 A SOCIABILIDADE E AS RELAÇÕES DE VIZINHANÇA  

 

A vida de muitos moradores está relacionada com a afetividade do lugar. A sua 

moradia, o bairro e a vizinhança estabelecem vínculo afetivo com aquele que 

compartilha de seu cotidiano. Embora os moradores passem a maior parte de seu 

tempo fora de suas casas, às relações de afetividade com o espaço vivido acontecem 

todos os dias, pelo mínimo de tempo que lhe sobra. O bairro por mais que tenha seus 

problemas de infraestrutura, a moradia por mais que esteja “caindo aos pedaços” aos 

nossos olhos, cada lugar de seu espaço vivido reflete o que é especial: o descanso, o 

repouso, o reencontro. O bairro tem sua história que pode ser contada por todos os 
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moradores, pelo esforço de todos. Onde acontecem as relações humanas mais 

intensas e densas, envolventes e constantes humanizando seu lugar de 

sobrevivência. Os relatos retratam esse carinho com o lugar, com sua paisagem 

humanizada e povoada pelos dramas e traumas, felicidades e sonhos daqueles que 

ali residem. 
 
“Os relacionamentos das pessoas eram diversos e de acordo com 
muitos fatores. Na primeira e na segunda casas no Parque São 
Joaquim a relação entre os vizinhos era muito boa, as crianças 
brincavam juntas, o vizinho que tinha telefone ajudava todos na rua 
que não tinham, minha mãe fazia e recebia ligações constantes para 
a família no Rio Grande do Norte. Enquanto morávamos na viela só 
tínhamos contato com uma vizinha, que frequentava a mesma igreja 
que minha mãe, a dificuldade era claramente por causa da violência e 
do estigma que pessoas que moram na favela têm. Quando nos 
mudamos para a casa própria a relação foi bem diferente com os 
vizinhos, havia certo senso de comunidade, alguns vizinhos nos 
receberam em casa (porque minha família quase nunca recebia 
pessoas devido a casa não ter estrutura), e a rua foi crescendo 
conforme as pessoas foram comprando os terrenos ao redor da minha 
casa e construindo e se mudando. Os vizinhos se ajudavam bastante 
pelas dificuldades de construir e se locomover pelo bairro eram as 
mesmas. Com o passar do tempo e com as famílias crescendo, alguns 
poucos se mudaram, um apontamento interessante é que há muitas 
famílias que se constituíram a partir dos filhos e que ainda estão na 
mesma casa, agora com companheiro/a e filhos(as). Com esse 
crescimento é óbvio que há mais problemas de convivência, mas tudo 
absolutamente manejável. Eu fiz amigos enquanto frequentava a 
igreja e na escola, alguns deles se mudaram, mas mantenho contato.  
O fator “igreja” nesse bairro é muito importante para as relações 
sociais, a igreja – e aqui deixo claro que minha vivência me permite 
falar das igrejas evangélicas, mas outras igrejas como a católica ainda 
mantém certo nível de similaridade – serve não só como um espaço 
de busca espiritual, mas acaba se tornando um espaço de 
comunidade, no qual as pessoas se ajudam e um espaço de 
organização política (apesar de ser uma organização hierárquica onde 
os membros das igrejas não têm voz para apontar seus 
representantes, mas votam de acordo com o que as lideranças das 
igrejas mandam – sim, literalmente mandam!).” (Francisco 
Jhefferson, 23.03.2019)  
 
“Como fiz teatro na escola Macunaíma, sou ator, sempre tive o convite 
de participar da Paixão de Cristo da Paróquia São João Batista, eu 
frequento a São Pedro. Eu nunca tive tempo, chegou um momento 
que eu buscava algo diferente, recebi o convite novamente do Edson 
e ele sugeriu, se eu aceitaria fazer o personagem de Cristo. Eu fiquei 
pensando por uns dias, se eu teria tempo para me dedicar. E depois 
que eu aceitei começamos a ensaiar (...) no dia da apresentação, no 
Ginásio Zé do Feijão, me fez muito bem, eu adorei ter representado, a 
minha participação para esse povo, foi muito gratificante.” (José 
Francisco, 23.03.2019) 
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As relações de vizinhança são marcadas pela solidariedade. Os relatos 

evidenciam a importância dos vizinhos que sempre ajudavam na questão da 

comunicação, ainda precária devido ao baixo desenvolvimento do município na época. 

Outro fator importante são as igrejas, elas têm papel fundamental até hoje na vida de 

muitos munícipes. As igrejas em Taboão da Serra, as pequenas Paróquias sempre 

desenvolveram trabalhos voluntários o que assistia a população que ali crescia. Até 

hoje as missas de domingos são cheias e acompanhadas por todos do bairro. A 

Paixão de Cristo, também é uma tradição que segue pelos moradores. É com muita 

emoção que todos aguardam essa data para participar da encenação da Paixão de 

Cristo, festival esse que reúne todos do Município.  

 
“Me lembro das festas de Cosme e Damião eu amava ganhar doces. 
Agora isso não existe mais. Existe muito preconceito em relação a 
religião aqui. Vejo poucos terreiros, e pouca divulgação das festas.” 
(Maria Zélia, 25.07.2019) 
 
“Recordo-me como se fosse ontem a peça de Teatro que minha mãe 
ajudou a desenvolver em cima da minha laje de casa. A peça era 
Vicente o dente que sente. Na época minha mãe recebeu o grupo de 
Teatro do Sal da Terra, uma ONG conhecida aqui na região, minha 
irmã fazia parte desse grupo, aí minha mãe decidiu ajudar oferecendo 
a casa, cadeiras para a apresentação do Teatro na laje. Os ingressos 
na época foram vendidos a R$ 1,00 real. Minha mãe fez salgados e 
vendeu também. Todo dinheiro foi arrecadado para a ONG e para o 
grupo de Teatro. A laje de minha mãe ficou lotada. A comunidade 
adorou. Hoje tenho lembrança de como foi importante levar um pouco 
de cultura a comunidade”. (Relato pessoal, 2019) 
 
“Tenho um excelente relacionamento com a meus vizinhos, que desde 
sempre, deixaram de ser apenas vizinhos e tornaram se a extensão 
de nossas famílias. Tenho um grande apreço por morar a 44 anos no 
mesmo lugar, sinto-me parte desta comunidade como um todo. 
Mesmo com as mudanças trazidas com o desenvolvimento do bairro, 
vejo que os vizinhos mais antigos continuam próximos. Vivemos uma 
realidade muito dura, mas que assim como em todas as comunidades, 
estamos uns para os outros e quando há a necessidade de ajudar ao 
próximo, estamos sempre ali, dispostos a ajudar e fazer algo por 
aqueles que fazem parte de nossa história. 
Sou bastante conhecida no bairro, por ser professora e também por 
sempre estar à frente de ações comunitárias. Atualmente, faço parte 
de um projeto social, sem vínculo político e sem fins lucrativos, sou 
uma das criadoras do Projeto Social Comunidade Filosofia de Quintal, 
que desde 12 de outubro de 2012 realiza um evento mensal com o 
intuito de ajudar ao próximo. Realizamos no terceiro domingo de cada 
mês uma roda de Samba de raiz dentro de uma comunidade vizinha 
ao meu bairro, neste evento, convidamos músicos e compositores 
para que possam se apresentar e mostrar seu trabalho, temos 
brinquedos (piscina de bolinhas, pula-pula) para as crianças e também 
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uma biblioteca, onde as pessoas trocam livros a cada evento, tem 
também caricatura, que é feita por uma artista da comunidade, trança 
afro que é feita por uma das participantes da comunidade”. (Sheila 
Cerqueira, 25.07.2019) 
 
“Me lembro dos desfiles de 7 de setembro, todas as escolas 
participavam era uma alegria. As ruas viviam lotadas. A Avenida 
Kizaemon Takeuti era tomada por estudantes, que se uniam, se 
divertiam e tinham orgulho de representar a sua escola. Hoje isso não 
acontece mais, é triste”. (Neusa Aparecida. 25.07.2019) 

 

Nas duas imagens abaixo, podemos observar o desfile de 7 de setembro no 
município. Ruas lotadas e movimentadas pelos moradores que esperavam 
ansiosamente por esse momento. Hoje o desfile deixou de ser prestigiado por muitos 
e esquecido, devido a não aceitação do deslocamento do evento para a outra avenida 
Fernando Fernandes.  

 
Figura 35 - Foto do Desfile de 7 de Setembro de 1990 

 
Fonte: Arquivo pessoal / Data: 7 de Setembro de 1990. 
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Figura 36 - Foto do desfile de 7 de setembro de 1993 

 
Fonte: Arquivo pessoal / Data: 7 de setembro de 1993 

Os eventos que aconteceram nos bairros do município sempre tiveram a 

organização e incentivo dos próprios moradores, muitas vezes a prefeitura só era 

solicitada para autorização, muitos moradores relatam o descaso da Prefeitura em 

manter o desenvolvimento da arte e seu incentivo.  O único apoio que se tinha da 

Prefeitura era no desfile de 7 de setembro, em que se erguia um palco gigantesco e 

diversos políticos que faziam parte da gestão na época participavam. Esse era o único 

momento que a Prefeitura e sua organização participavam com o povo.  Até hoje os 

moradores sentem falta desses momentos.  

As demais festividades partem dos que ali lutam por um lugar melhor, um lugar 

que também seja educativo. Infelizmente, esses pequenos eventos já não acontecem 

mais nos bairros. Os moradores e voluntários que participavam muitos se foram 
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devido ao avanço da idade. E essa tradição está esquecida por muitos moradores que 

hoje residem no bairro. O mesmo pode-se dizer para as festas em terreiros, estes são 

cada vez mais extintos, ou não divulgados devido a intolerância religiosa. Muitos 

moradores ainda fazem parte de projetos sociais que ainda resistem, mas são poucos. 

Hoje, devido a violência esses projetos apenas ficam nos sonhos daqueles que ainda 

lutam pela cultura no município. Existe a Secretaria de Cultura, porém ainda falta 

“engajamento” com os moradores para fazer dar certo. O que se mantém nos bairros 

ainda é o que une os moradores a Solidariedade.  

  

5.8 A EDUCAÇÃO E A ESCOLA  
 

Quando os entrevistados são questionados sobre o estudo e sua importância, 

logo se percebe a emoção em suas faces. Muitos tiveram que abandonar seus 

estudos em troca de seu sustento. E isso os deixa com seus corações vazios, vários 

relatos revelaram isso. Quando percebe que seus filhos poderiam ter tido um futuro 

melhor e não escolheram a decepção é visível.  A educação para muitos Taboanenses 

é a única saída para uma mudança da realidade. Muitos encontraram na educação, a 

sua salvação, para essas pessoas a escola e o conhecimento para os jovens 

periféricos ainda é uma forma de resistência.  As palavras de esperança surgem 

quando as mães e os jovens falam sobre futuro, sobre seus projetos de vida e o não 

abandono dos estudos. Todos imaginam uma vida melhor, mas a possibilidade 

imaginada ainda não se concretizou o que fica somente no plano do imaginário e da 

ansiedade. Tentando dar forças para o futuro que se aproxima, a educação familiar 

também é de extrema importância nesse período. Os pais têm um papel fundamental 

na vida de seus filhos, e quando esses não conseguem ter esse abrigo que precisam 

é na escola, com professores e amigos que se tem o porto seguro de todos.  
 

“Ensino médio fraco, professores que faltam quase o ano todo, 
governo nem aí, sistema de ensino modificado, agora ninguém mais 
seria reprovado, seria isso bom? Para mim não foi, mas não me rendi 
a isso também, iniciei o cursinho pré-vestibular, curso extracurricular 
no Morro Velho, e lá foi onde tive o meu primeiro encontro com a 
psicologia. Conclui o ensino médio e tive que pausar antes de iniciar a 
faculdade, pois não consegui emprego para sequenciar 
imediatamente meus estudos e meu pai não teria condições de 
custear, afinal, éramos 6, e apenas ele trabalhando. Não tardei a 
conseguir um emprego em uma empresa de telemarketing, e logo corri 
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para iniciar meu tão sonhado ensino superior. Me formei em 2010, e a 
família então tinha uma Psicóloga”. (Cleide Martins, 28.09.2018)  
 
“A escola sempre foi meu refúgio de quando precisava. Sempre fui 
uma aluna dedicada, por influência da minha família sabia desde 
pequenina que minha única chance de mudança viria através de meus 
estudos.  Minha avó Antonia sempre ficava no meu pé para estudar. 
Ela não sabia ler nem escrever. Aprendeu a escrever seu nome porque 
minha mãe ensinou. Sempre em nossas conversas me falava sobre o 
estudo, e como o conhecimento iria transformar a minha vida. Sempre 
trabalhei desde cedo, e conciliava o ensino médio com o trabalho, 
foram momentos difíceis, mas superei. Quando tomei a decisão de 
prestar vestibular, todos meus familiares me apoiaram e se esforçaram 
para isso. Me lembro de minha mãe pegar ônibus lotado me trazendo 
livros e revistas para contribuir com meus estudos. Esses livros e 
revistas eram doados pelo filho da patroa de minha mãe que também 
estava prestando vestibular na época. Até hoje tenho a coleção 
completa da enciclopédia Barsa, revistas que contribuíram para as 
questões contemporâneas da época, enfim com a ajuda de muitas 
pessoas consegui finalmente ao acesso a Universidade. Fui a primeira 
de minha família a ter um diploma universitário, cheguei muito longe. 
Hoje sou Geógrafa e pesquisadora e agradeço o apoio dado por todos, 
pra mim a educação é um ato de resistência na periferia e falo isso 
para todos meus alunos, sou a existência de que o conhecimento 
liberta e nos dá novos caminhos”. (Relato pessoal, 2018) 

 

Seguir com os estudos é uma tarefa árdua. A realidade das escolas públicas 

de Taboão da Serra ainda se mantém em dificuldade. A falta de infraestrutura, a falta 

de professores desanima muitos estudantes a continuar com suas jornadas. Muitas 

pessoas lutam para um ensino de qualidade no município. 
 

“Trabalhando na educação por 23 anos, passei e passo por diversas 
situações que me fortaleceram e através delas, comecei a fazer parte 
da militância pela inclusão da pessoa com deficiência nas salas de 
aula regular, pela conscientização de enxergarmos e respeitarmos a 
pessoa com deficiência assim como são e merecem serem vistas”. 
(Sheila Cerqueira, 25.07.2019) 

 

A escola vista pelos moradores é um dos aspectos que envolvem a 

sobrevivência em seu espaço vivido.  Ela é o acesso das boas oportunidades, 

profissões e trabalho. A limitação econômica que é uma barreira para aqueles que 

escolhem seguir o ensino superior é sempre uma questão debatida todo momento 

pelos jovens, é o seu dilema diário estudar para ser alguém na vida, mesmo tendo 

uma realidade dura que muitas vezes lhe falta esperança para seguir.  Dos muitos 

jovens que entrevistei a única resposta que obtive quando são questionados em 



110 
 

desistir é ter Fé. Isso que move os jovens Taboanenses a seguir seu caminho por dias 

e o que os nutre para se manter de pé ter Fé. 

 

CAPÍTULO 5  

6 O ESTUDO DA GEOGRAFIA PERIFÉRICA DE TABOÃO DA SERRA  

6.1 A LEITURA GEOGRÁFICA DA PERIFERIA  

 
Até agora percorremos um longo caminho através das experiências vividas dos 

moradores de Taboão da Serra. Para a nossa interpretação acadêmica as narrativas 

são o conhecimento criado a partir da experiência vivida por esses moradores, e 

compõe as narrativas da espacialidade, um conhecimento que valoriza outras formas 

de saber a realidade contribuindo para um novo saber geográfico. Agora finalmente 

iremos conseguir por meio desses relatos a resposta para nossa categoria de análise 

geográfica os tipos de periferia que existem em Taboão da Serra.  A escolha em 

evidenciar e diferençar a periferia é de extrema importância, pois nos mostram que as 

mudanças ocorridas no espaço acontecem de forma diferenciada. Podemos observar 

o espaço como um todo, porém por intermédio das narrativas exaltamos as 

particularidades e características, ou seja, partes desse todo que se diferenciam entre 

si, e que expressam um realismo geográfico diferenciado aos olhos daqueles que ali 

vivem.  
 

Figura 37 - Mapa mental da Percepção e Representação do espaço vivido para os moradores 
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6.2 Taboão da Serra e sua Geografia Periférica  
 

Para os moradores da Periferia de Taboão da Serra existem três tipos de 

periferias: a periferia com a presença de favelas, a periferia com a presença de 

condôminos fechados e a periferia com a presença de centralidades e comércio, que 

iremos denominar de indicativos periféricos e elementos geográficos. Existe uma 

diferença de elementos geográficos (elementos estes observados pelos moradores) 

que compõem a estrutura periférica que os moradores identificam em seu cotidiano, 

e esses elementos não podem ser observados de forma igualitária no espaço, são 

diferentes, com funcionalidades geográficas distintas.  Entender o desenvolvimento 

da produção do espaço periférico a partir do olhar, da vivência dos moradores, da 

criação destes, é ler o espaço, é ler-se no espaço. Faz com que a disciplina de 

Geografia se aproxime cada vez mais da realidade propondo um conhecimento e uma 

percepção não vista pela academia, mas de quem vive o espaço periférico em seu 

cotidiano, a realidade concreta.  
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Figura 38 – Mapa (Distribuição dos Tipos de Periferias no Município de Tabão da Serra) 
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O mapa acima retrata a visão espacial que os moradores têm do Município. O 

destaque das favelas se dá devido à baixa infraestrutura observada, ou seja, as 

favelas no município para os moradores representam o que há de extremo em baixa 

infraestrutura periférica. Evidenciamos ainda mais segregação que ocorre nessas 

áreas bem como a periferia em constante transformação no espaço estudado.  

 
6.3 PERIFERIA COM A PRESENÇA DE FAVELAS  

 

As favelas no olhar dos moradores são espaços com casas mais humildes e 

amontoadas, com muito lixo nas vielas, não existe rua. As ruas ganham o nome de 

vielas onde os espaços de passagem são pequenos, o que aproxima ainda mais as 

pessoas que ali vivem.  As casas são grudadas umas nas outras, o que facilita a 

comunicação entre a vizinhança. Os barulhos aos fins de semana atrapalham muito 

os moradores e suas rotinas, as pessoas não conseguem respeitar o espaço alheio. 

A luta pelo espaço nas favelas é algo constante, interminável, todos querem um lugar 

se para fazer a sua vida.  

 
“Morar na favela é viver na dificuldade. Porem as pessoas que moram 
na favela são solidárias umas ajudam as outras, quando você tem 
amizade com uma pessoa, você tem amizade com várias.  Existe 
muita falta de água e de luz também. Mas todo mundo vive muito 
perto”. (Carla Caroline, 18.05.2018) 
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Figura 39 - Vista da Favela do Jardim Leme em 2021 

Fonte: Arquivo pessoal / Data: 03.05.2021 

 
“Eu convivo na favela desde os meus 20 anos, e posso falar eu gosto 
de morar aqui. Temos dificuldade, temos medo, mas quando preciso 
tenho sempre um monte de gente para me ajudar. Perdi muitos amigos 
aqui pela droga, mas também vivi muita coisa aqui. O lugar onde a 
gente vive é diferente não tem jeito e nós faz parte desse Taboão aí. 
Queria morar perto do Pirajussara porque tenho parente perto mas 
aqui também tá bom”. (Lucas Alves, 15.09.2018) 

 
As pessoas que ali compartilham da dificuldade cotidiana, se enxergam umas 

nas outras, a experiência de se viver, e observar o que não é o caos no caos fortalece 

cada um que vive e compartilha da experiência geográfica.  
 
“As nossas casas são assim mesmo, na humildade, diferente do povo 
do pira. Mas é tudo perifa, é tudo Taboão no final, só porque ali tem 
comércio maior”. (João Pedro, 15.09.2018) 
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Os moradores em seu dia a dia identificam os elementos geográficos que 

diferenciam o espaço que é a periferia do Município, e verificam a complexidade de 

se viver com a sua identidade local.  
 

6.4 PERIFERIA COM A PRESENÇA DE CENTRALIDADES  
 

A chegada do comércio sem ser um boteco ou uma vendinha, modifica o 

espaço e o olhar que se tem sobre ele. As grandes lojas populares deixam em 

evidência esse sentimento entre os moradores.  
 

“O grande lugar de compras sempre foi o Pirajussara – centro 
comercial de Taboão da Serra – e houve muito crescimento nessa 
região, o comércio só tem grandes problemas quando a economia 
nacional não vai bem, repito, Taboão da Serra sente muito o peso de 
medidas econômicas que afetam o país, é uma sensação muito clara.” 
(Francisco Jefferson, 23.03.2019)  
 
“A grande transformação pra mim foi a chegada das Casas Bahia no 
Pirajussara, nesse exato momento que o empresário investiu no 
espaço aqui, transformou tudo a sua volta, quem tem comércio 
grande, quem vivenciou e quem entende esse lado viu que ali dava 
para se transformar, antigamente ali tinha uns salões, não tinham 
tantos bancos, os bancos a gente tinha até que ir no largo do Taboão 
(...) A evolução sobre o comércio evoluiu, agora sobre o visual ainda 
peca. Os empresários deveriam de investir nisso junto com a 
prefeitura. Arrumar as calçadas e o ponto de ônibus, a limpeza 
também ajudaria muito.” (José Francisco. 23.03.2019) 

 

O olhar geográfico para um espaço em movimento como a periferia é uma 

experiência complexa e ao mesmo tempo abstrata, cada ser que ali vive observa e 

sente as nuances desse espaço, sentir e perceber sua evolução é acompanhar de 

perto o que melhorou e o que ainda precisa ser modificado para o bem-estar de todos. 
 

6.5 PERIFERIA COM A PRESENÇA DE CONDOMÍNIOS FECHADOS  
 

Para a grande maioria dos entrevistados e como resultado das narrativas é 

possível observar o receio dos cidadãos Taboanenes, quando são questionados sobre 

os condomínios fechados que chegaram ao município.  Para alguns é a riqueza e para 

outros é um sinal de que algum tempo depois terão que se mudar dali. A identidade 

com o espaço se modifica, os moradores antigos tentam levar seu dia a dia com 
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normalidade e sempre são surpreendidos com as obras gigantes e intermináveis das 

grandes construtoras. Muitos ficam com medo de passar próximo às construções 

temendo algum acidente. Novas pessoas são inseridas no espaço, uma nova rotina 

se instala na vida daqueles moradores que vivem ao redor das imensas construções. 

Quando estas chegam ao fim, os moradores se deparam com outra realidade, a 

convivência com novos moradores que nem se quer conseguem pesquisar a história 

dos bairros.  
 
“Muitos chegam aqui e não falam com a gente. Perguntam sempre 
qual o nome do bairro, geralmente não sabem de muita coisa”. (Joana 
Silva, 25.02.2018) 
 
“Em infraestrutura e serviços vejo que o meu bairro sofre bastante 
quando a economia nacional despenca (apesar de a população não 
parecer perceber), no começo da Era Lula há um crescimento de 
negócios locais, até a cidade ser cogitada para uma gentrificação, com 
o aumento dos preços de aluguel, dos terrenos e até mesmo a venda 
de muitos lugares para grandes empresários da região”. (Francisco 
Jefferson, 23.03.2019) 
 
“Sou nova aqui. Vim de Osasco, não conheço nada sobre Taboão, 
nada. Conseguimos comprar um apartamento com um valor razoável 
e aqui estamos. Não conheço a vizinhança e nem me identifico com 
ninguém daqui”. (Não quis se identificar, 25.02.2018) 
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Figura 40 – Foto do Novo empreendimento localizado no bairro Jardim Record. Muitos moradores 
todos os dias ficam abismados com o avanço da obra, e se questionam se um dia poderão chegar a 

essa mesma qualidade de vida. 

 ter  
Fonte: Arquivo Pessoal / Data: 15.05.2020 

 

Vemos três relatos com perspectivas distintas, a falta de identidade com o lugar 

é latente e acaba ocasionando um problema para os moradores novos e os mais 

antigos, a falta de comunicação e a ausência de interação faz que exista um 

afastamento com a afetividade do lugar gerando desentendimentos com a vizinhança 

e acabando com a cultura da solidariedade do lugar. Esses empreendimentos e as 

moradias ao redor terão que ser re(significados) pelos moradores em busca de uma 

harmonia para se viver e ter qualidade de vida.  
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6.6 A PERIFERIA DE TABOÃO DA SERRA E SEU FUTURO: QUAIS 
PERSPECTIVAS? 

 

Quando tratamos do Futuro muitos moradores oscilam entre o otimismo e falta 

de esperança, esse misto de sentimentos advém da espera por mudanças vindas de 

seus governantes. A possibilidade de transformação traz esperança àqueles que 

desejam mudar o lugar onde vivem por anos.  
 
“O horizonte começa a ganhar muros, pois a verticalização tão abrupta 
altera o contorno da linha que antes era traçada de matas e telhas de 
sobrado. O condomínio mirante não reina mais soberano. Meu bairro 
sofreu grandes impactos com esse crescente galopante e 
desordenada, o alto adensamento repentino faz com que o bairro 
ganhe os ônus do crescimento desordenado, bem como acentua 
fortemente os gargalos estruturais e de infraestrutura. A vocação de 
cidade dormitório continua e teve crescente com a especulação 
imobiliária. Uma vez que a cidade cresceu numa lógica de pensionato, 
ou seja, dormitório. Não desponta com uma vida própria, uma 
dinâmica autônoma de interação. Como as cidades satélites, 
orbitamos S. Paulo, e dependente dele somos. Como um bairro 
estritamente residencial informal da capital paulista. Fatos que depois 
que se sai da primeira adolescência se fazem mais latentes a 
percepção. A cidade cresceu, mas somente em adensamento e a 
economia de consequência dessa crescente habitacional. Sobretudo 
em comércios básicos (alimentícios, de bens e serviços baixos dentre 
outros). E o Maria Rosa somente reflete o cenário municipal, com 
diferenças pontuais, pela sua localização tem fácil acesso a SP. E pelo 
fator econômico social se encontra na classe média. Contextos que 
reforçam a dinâmica de cidade dormitório. Fazendo mais inerte a 
existência de uma vida e dinâmica de se viver o bairro e a cidade, 
somado aos parcos, quando não existentes, espaços de 
confraternização e coexistência da cidade”. (Evandro, 23.03.2019) 
 
“Particularmente não vejo Taboão da Serra evoluindo politicamente, 
nem com movimento popular ou mesmo através da política burguesa 
tradicional, para algo além da “cidade para morar”. Infelizmente aqui 
na cidade os crescimentos são muito individuais (algo muito 
propagado pelas políticas neoliberais), há certo crescimento coletivo 
através disso, a partir de políticas de inclusão de cotas e de 
financiamentos vemos famílias começando a ter pessoas com um 
diploma de curso superior, já vemos muito mais pessoas pensando 
política de forma coletiva e eu espero que as próximas gerações 
comecem a mudança na perspectiva de vida deles (...) Eu tenho essa 
história de amor e ódio com Taboão da Serra, é uma cidade próxima 
a São Paulo, se beneficia muito das melhorias da capital, mas não 
cresce de acordo com seu potencial. O projeto de crescimento de 
Taboão da Serra é muito pautado nos grandes empresários, em trazer 
grandes nomes do comércio para a cidade (por exemplo, o boom de 
hipermercados na cidade que fizeram os mercadinhos de bairro e até 
mesmo os supermercados maiores e mais tradicionais da região 
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fecharem ou trocarem de donos – venderam para alguma marca maior 
que pode concorrer com os hipermercados), e quase nada pautado 
em crescimento regional e apoio local. As escolas e hospitais sofrem 
muito com falta de investimento, eu sou usuário do SUS e vejo/sinto a 
demora no atendimento, a falta de remédios nas farmácias dos postos 
e a falta de estrutura das escolas – que criam cidadãos sem muito 
senso crítico. Apenas me mudaria daqui por não ser um polo de 
produção audiovisual – minha área de formação – é uma cidade que 
tem tudo para ter um crescimento, falta investimento e projeto de 
construção popular. O meu crescimento passa por enxergar esses 
pontos na cidade através de uma vivência por São Paulo (tanto 
morando na residência universitária da Universidade de São Paulo 
quanto nas idas e vindas dos cursos e trabalhos que fiz/faço por lá), 
mas aponto que Taboão da Serra é uma cidade que tem tudo para 
crescer e eu acredito que isso é possível. Não participo de nenhum 
coletivo político na cidade, apesar de saber e conhecer alguns, vejo 
que eles têm importância política – a comunidade LGBTQIA+ é 
atuante, por exemplo, os artistas têm um trabalho muito bonito de 
cultura na cidade junto à prefeitura – e também vejo possibilidade de 
crescimento na atuação desses coletivos.” (Francisco Jefferson, 
23.03.2019) 
 

Os relatos acima e os demais que encerram as narrativas da espacialidade, e 

resultam em muitas reflexões sobre o lugar e o espaço vivido. A perspectiva incerta e 

a não aceitação do vivido hoje conduz a ação, a movimentação por uma Taboão da 

Serra mais justa e digna para seu povo.  A não aceitação do rótulo de cidade 

dormitório ainda assombra os moradores. Muitos sabem que escolher uma cidade 

somente para se “morar” sem se identificar com o lugar ocasiona diversos problemas 

estruturais e de convivência.  A ausência de identidade e a não existência de interação 

realça e aponta novos polos de tensão no município; o novo versus o velho, os 

moradores novos versus os moradores antigos com sua vivência, novas moradias 

versus moradias antigas todas essas forças dividindo o mesmo território, de vida, de 

sobrevivência.  A escola e o conhecimento ainda caminham juntos para garantir um 

futuro ao município. A escola ainda continua a cumprir sua missão de resistência 

levando muitos jovens a conseguirem o tão sonhado diploma universitário e o acesso 

ao curso superior.  As narrativas ainda nos mostram a preocupação dos moradores 

com o crescimento da cidade pautada na ganância dos empresários com a 

especulação imobiliária latente, não representam o povo Taboanense que lutam por 

uma cidade igualitária e justa. O futuro no imaginário dos moradores ainda reflete 

diversas batalhas para se obter investimentos na saúde e infraestrutura local, o que 

todos sonham é ter a ação da prefeitura em um projeto de construção popular do 

município. Uma cidade elaborada e desenvolvida pelos próprios moradores, pois 
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esses sim através de seu saber geográfico e vivência conseguem refletir o que pode 

ser transformado em sua amada cidade.  Para que a dignidade de seu povo não se 

perca, pois a cada dia ela é posta em questão. O pobre, o periférico, o favelado são 

sujeitos, seres em transformação em um espaço em constante mudança, corpos 

muitas vezes sem vozes, estão sentenciados a viver nas margens do que seria a 

cidadania, e são essas pessoas que constroem a história do município, tentando fazê-

lo brilhar para assim ter uma cor na dura realidade vivida.  
 
CAPÍTULO 6  
7 Considerações Finais  
7.1 Por uma Geografia dos Espaços Vividos Periféricos: O estudo da Geografia 
periférica dos lugares  

7.1.1 Sugestão metodológica para uma abordagem do espaço vivido 
periférico 

 
Utilizar de um análise geográfica que consiga captar a essência dos lugares 

merece um estudo minucioso do pesquisador, pois cada objeto de estudo requer de 

um método que contribua para atingir os objetos de cada pesquisa.  Ao se propor 

estudar a periferia do município de Taboão da Serra, nos deparamos com dois 

problemas: Lugares complexos que estão em constante transformação como a 

periferia e os métodos utilizados ainda estão focados em dados quantitativos, o que 

são dados importantes para uma pesquisa, porém quando se trata de evidenciar o 

espaço vivido e a experiência geográfica adquirida, esses dados não conseguem ir 

além dessa percepção importante. E somente com entrevistas com moradores, 

vivência, idas e vindas da área estudada pelo pesquisador é que se consegue chegar 

a esse objetivo. Ou seja, o qualitativo precisa ser buscado nessas áreas, o que a 

pesquisadora sugere é uma nova abordagem, um análise geográfica que consiga 

abordar essas novas espacialidades através do conhecimento adquirido na vivência 

em espaços complexos e em constantes mudanças como as periferias que existem 

por todo o Brasil.   

O segundo problema é que nos estudos geográficos não existe um campo de 

estudo específico a essas áreas complexas como a periferia. O que nos tem sido 

apresentados são os estudos feitos pela Geografia Urbana, que abordam as cidades 

e suas complexidades. Quando se trata de um tema geográfico tão complexo de 
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análises intermináveis creio que um campo de estudo específico para esta área de 

estudo é de extrema importância, pois irá ajudar muitos pesquisadores a 

desenvolverem suas pesquisas e a se estimularem em temas de difícil compreensão 

como a periferia. O que se propõem é a construção de um conhecimento a partir da 

periferia e não somente sobre esta. O geógrafo através de sua reflexão precisa colocar 

como categoria de análise, o lugar periférico, e a partir deste, desenvolver o 

conhecimento através da vivência e experiência no cotidiano dos moradores destas 

áreas.  Sabemos que a construção desses sujeitos e sua criação no espaço implicam 

na dinâmica territorial, e estudar esse produto de criação faz com que a Geografia se 

aproxime cada vez mais da realidade contribuindo para sua expansão e a outros 

campos estudados. O que propomos e temos como necessidade é uma nova 

metodologia de abordagem dessas áreas, utilizando de uma sensibilidade para 

observá-las, de um olhar sutil que consiga interpretar a realidade do lugar e a vivência 

daqueles que ali estão.  

E não somente analisar a periferia na lógica como produto, mas sim a vivência 

geográfica e a criação do espaço dos sujeitos que ali vivem, demonstrando outra 

forma de saber geográfico, agregando um conhecimento a lógica racional por meio de 

narrativas da espacialidade estudada, resultados dessas vivências proporcionando o 

conhecimento periférico a partir da experiência de se viver a periferia e não somente 

sua produção na lógica capitalista, mas a produção do saber nesse território de vidas, 

aprofundando o estudo da periferia. Valorizando outras formas de saber a realidade, 

colocando os sujeitos que ali vivem em outra perspectiva como sujeito da ação, da 

criação e desenvolvimento do território periférico e não um sujeito passivo diante de 

sua realidade, visibilizando aquele que sempre esteve à margem de tudo, articulando 

esse saber geográfico com o conhecimento acadêmico nos dando novas 

perspectivas, ou unindo-as.  

Tendo como embasamento metodológico a Geografia periférica dos lugares, e 

tendo como ponto de partida o estudo de narrativas por meio do espaço vivido 

podemos concretizar novos conceitos e demonstrar a partir destes novos modelos 

periféricos da espacialidade uma nova Geografia que é capaz de revelar o que 

estamos vivendo na atualidade. O que propomos com nosso estudo é elaborar novas 

epistemologias críticas do espaço vivido, inovadoras, ressignificando não somente os 

estudos geográficos, mas sim ressignificar como a Geografia lê esses espaços, e ao 

mesmo tempo ressignificando os moradores periféricos reconhecendo-os, dando-lhes 
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voz por meio de sua experiência vivida.  Este poderá ser um caminho metodológico 

adotado por nós pesquisadores da Geografia periférica enriquecendo a Geografia e 

como esta irá ler as novas espacialidades que estão surgindo, mantendo a essência 

de se estudar a Geografia o elo entre o viver o espaço e compreende-lo se tornando 

ainda mais revolucionária. 
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