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APRESENTAÇÃO 

Fazer geografia foi uma das preocupações mais presentes durante 

toda a elaboração desta dissertação. Uma tarefa que se mostrou muito mais árdua 

do que, num primeiro momento, se supunha. Tão difícil quanto necessária. 
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No presente trabalho, cometeu-se alguns dos equívocos que, a 

princípio, uma postura crítica em relação a uma geografia atrelada a historicismos 

ou econornicismos, deveria evitar. 

Feitas as ressalvas, esta pesquisa procura demonstrar a importância 

do espaço geográfico nos períodos de transição de um modo de produção, ou de um 

regime de acumulação, a outro. Mais ainda, a manutenção de uma dada "ordem" 

social encontra na prática de produção do espaço um de seus sustentáculos mais 

importantes. Transformar as relações sociais vigentes implica, portanto, em 

transformar também as maneiras de produzir e apropriar o espaço - o que, 

futuramente, deverá fazer parte da pauta de qualquer programa político 

compromissado com as classes mais pauperizadas. 

Os poucos resultados aqui apresentados foram obtidos graças a ajuda 

de inúmeras pessoas e instituições. Gostaria de expressar meus agradecimentos 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho visa resgatar a gênese da transformação do espaço em 

mercadoria estabelecendo as relações deste processo com a fragmentação da terra 

no município de São Paulo e suas múltiplas implicações, tais como vazios urbanos e 

tamanho da cidade. 

Parte-se da hipótese de que a mercadização do espaço (a adição de 

um valor de troca ao valor de uso do espaço) só foi possível através da absolutização 

da propriedade fundiária no Brasil, dando início a um contfnuo retalhamento do 

espaço urbano e peri-urbano paulistano, criando um mercado de terras nos moldes 

capitalistas e condicionando o remanejamento das classes sociais na cidade de 

acordo com as necessidades de acumulação. 

A "pulverização" do espaço, termo forjado por Henri LEFEBVRE 

(1976) e retomado por David HARVEY (1992), significa a fragmentação e 

homogeneização do espaço, tornando-o mercadoria, revelando uma das facetas do 

"padrão" de produção do espaço sob o capitalismo. É esta geografia do capitalismo 

que deve ser desvendada por meio da análise da instrumentalidade da produção do 

espaço na reprodução das relações capitalistas, contribuindo, assim, para a 

construção de conhecimentos mais consolidados em que o espaço geográfi~o 1 figure 

na centralidade da teoria. 

(1)- SMITH,N. (1988) considera que se deve trabalhar com o conceito de ·espaço geográfico·, pois 
somente assim se poderia af1t1Dar e demonstrar a unidade entre sociedade e espaço. ªCom a 'produção 
do espaço', a prática humana e o espaço são integrados no nível do 'próprio' conceito de espaço. O 
espaço geográfico é visto como um produto social; nesta concepção, um espaço geográfico que é 
abstraído da sociedade toma-se uma 'amputação filosófica'. Além disto, a relatividade do espaço não 
se toma uma questão filosófica, mas um produto da prática social e histórica; igualmente, a unidade do 
espaço geográfico é um resultado social, mais do que filosóficoª (SMITH,N. 1988:123). ªPor mais social 
que ele possa ser o espaço geográfico é manifestadameote físico; é o espaço físico das cidades, dos 
campos, das estradas, dos furacões e das fábricasª (idem, p.120). Ver também, SANTOS, 1988b:l6. 



O espaço urbano (ou melhor, o espaço das cidades) tem sido objeto 

de análise de inúmeros autores de diversas áreas do conhecimento, tais como 

Arquitetura, Sociologia Urbana, Economia e Geografia entre outras. 
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Tal noção está presente na construção de teorias do processo de 

urbanização e do planejamento urbano, servindo a interesses os mais diversos, 

teorias estas que poderiam, grosso modo, ser cJassificadas em duas formas de 

abordagem: a) aquelas que encaram o espaço como mero suporte de atividades e 

funções (e aqui estão incJuídos geógrafos que não conseguiram romper com 

expJicações de cunho eminentemente histórico, sociológico ou econômico) e b) 

aquelas que buscam situar o espaço na centralidade da análise. 

Como metas a serem atingidas (embora sem muito êxito em lográ-las 

neste trabalho), estão algumas propostas metodológicas que procuram recuperar a 

anáJise geográfica dos processos sociais para assim preencher uma lacuna existente 

nos estudos críticos das sociedades humanas. Somente desse modo parece que 

haverá possibilidades de delinear práticas políticas de ação que promovam uma 

ruptura com as relações vigentes. Tais propostas estão presentes nos estudos de 

SOJA (1989), HARVEY (1992), N.SMITH (1988), SANTOS (1977, 1986) e outros 

autores não-geógrafos, todas elas apontando para o caminho das espacialidades 

humanas ("dialética sócio-espacial", "materialismo histórico-geográfico", "produção 

do espaço", "forma, função, estrutura e processo", "formação sócio-espacial" etc). 

Assim, pretende-se tomar como pressuposto que "as relações sociais 

de produção são ao mesmo tempo formadoras de espaço e dependentes do espaço" 

(SOJA, apud FORBES, 1989:227), ou que o "espaço não é um pano de fundo 

impassível e neutro ... , mas um condicionante condicionado ... uma estrutura social 

dotada de um dinamismo próprio e revestida de certa autonomia, na medida em 

que sua evolução se faz segundo leis que lhe são próprias" (SANTOS, 1988b:15). 

Em outras palavras, "a estrutura do espaço organizado não é uma estrutura 



separada com suas próprias leis autônomas de construção e transformação, nem é 

simplesmente uma expressão da luta de classes emergindo das relações sociais (e 

portanto a-espaciais?) de produção. Ela representa, ao invés, um componente 

dialeticamente definido das relações gerais de produção, relações que são 

simultaneamente sociais e espaciais" (SOJA, 1989:78). 
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Com base nestas idéias, o tema de pesquisa visa oferecer um quadro 

da dinâmica de fragmentação da terra e concentração de riqueza, por meio da 

transformação da terra urbana em mercadoria no município de São Paulo. Isto 

produz uma geografia que combina formas espaciais (tamanho. da cidade, vazios 

urbanos) e processos sociais (especulação fundiária, segregação social) a serviço da 

acumulação capitalista, apontando os problemas sociais daí advindos e sugerindo o 

papel crucial que este processo engendra na desigual distribuição da riqueza. 

Assim, o resgate das espacialidades históricas da formação sócio

espacial brasileira na metrópole paulistana revela que em função de uma 

determinada prática de produção do espaço (que resultou em formas espaciais em 

consonância com uma sociedade pré-capitalista), produto de um momento histórico 

determinado (reproduzindo- as mesmas características por séculos), abrigava as 

potencialidades que possibilitariam, num novo momento histórico, dois aspectos 

fundamentais para o desenvolvimento capitalista: a) a própria base física de 

crescimento urbano, através do loteamento das propriedades tradicionais em 

propriedades compatíveis com o urbano moderno; e b) o desenvolvimento da 

especulação fundiária como prática usual do novo padrão de produção do espaço 

desde a emergência do capitalismo, com o surgimento de agentes sociais que 

engendram este processo. 

O papel da propriedade da terra, desse modo, é fundamental para 

estabelecer a inseparabilidade entre as duas instâncias de relações estruturadas (a 

social e a espacial) na reprodução das relações gerais de produção (SOJA, 1989). A 



propriedade fundiária (propriedade absoluta da terra) é entendida dentro de uma 

concepção, historicamente construí da, de espaço absoluto (espaço como 

mercadoria)2 desenvolvida por HARVEY (1980,1992) e SMITII,N. (1988), em que 

toma lugar o controle monopolístico3. Este espaço absoluto, no entanto, não se 

dissocia do espaço relativo, mais amplo, sendo o primeiro, na verdade, um produto 

do último. HARVEY (1992:238) argumenta que na ascensão do modernismo, "a 

certeza do espaço e do lugar absolutos foi substituída pelas inseguranças de um 

espaço relativo em mudança, em que os eventos de um lugar podiam ter efeitos 

imediatos e ramificadores sobre vários outros". Na verdade, tais efeitos só foram 

possíveis por meio da absolutização da propriedade e a generalização da terra como 

mercadoria. Os conceitos de espaço absoluto e espaço relativo sao, assim, 
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indissociáveis. 

Esta correspondência entre proprieda~e absoluta e espaço absoluto 

se estende e enriquece com a incorporação do "Estado Absolutista" (ANDERSON) 

e "renda absoluta" (MARX,K.), percebendo-se, mais do que uma coincidência entre 

os termos, um conjunto de conceitos inter-relacionados capazes de jogar um pouco 

de luz sobre a realidade urbana que precede e que se segue à absolutização da 

propriedade da terra. 

É assim que este estudo toma como um marco de periodização da 

produção e apropriação do espaço na cidade de São Paulo, a Lei de Terras de 1850. 

Esta parece ser o ponto de inflexão da transição para uma nova qualidade, uma 

(2)- Sendo a concepção de espaço passível de transformação na história, pode-se dizer que, sob o 
capitalismo, o espaço é entendido como mercadoria. De acordo com SMITH,N. (1988:119): 
"Focalizaremos explicitamente o tratamento do espaço como uma mercadoria sob o capitalismo .. ." 

(3)- Por outro lado, a especulação imobiliária pode ser entendida <tentro da concepção de espaço 
relacional de HARVEY (1980), ou simplesmente sob o prisma do espaço relativo contido em objetos, 
"no sentido de que um objeto existe somente na medida em que contém e representa dentro de si 
próprio as relações com outros objetos ... Parcelas de terra também proporcionam dividendos porque 
elas relacionam-se com outras parcelas; as forças potenciais demográficas, de marcado e varejo, são 
bastante reais dentro de um sistema urbano e, sob a forma de renda do espaço relacional, surgem 
como importante aspecto da prática sociaJ humana" (HARVEY, 1980:5) 



nova postura frente à produção (e à produção do espaço), quando se toma 

necessário mudar os mecanismos de dominação para manter um determinado status 

quo nas relações de classes, ainda em formação4. 

A nova estratégia de dominação impõe a veiculação de novas 

ideologias e, entre elas, novas ideologias geográficas (nova estrutura espacial), entre 

as quais, a legitimidade da propriedade privada absoluta da terra que, a partir de 

então, norteará a produção do espaço subsequentes. 

A legalização da nova situação jurídica da propriedade, fruto de uma 

decisão eminentemente política sobre a terra, ocorreu na cidade de São Paulo a 

partir de 1854 com a abertura dos Registros de Terras, conforme o disposto no 

artigo 101 do Regulamento de 30 de Janeiro do mesmo ano. 
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A argumentação central será a de que a Lei de Terras foi o 

dispositivo legal na emergência do espaço mercadoria, atribuindo à terra urbana um 

''valor comercial", necessário a um novo momento histórico das relações de 

produção no Brasil. Tal procedimento abre caminho para buscar uma explicação da 

produção e apropriação do espaço no período atual, recorrendo às rupturas da 

história da cidade, às formas estruturadas do passado e do presente. Desse modo, 

este trabalho também se propõe a discutir a categoria terra urbana através de seu 

valor na história e do processo de sua formação e transformação, na medida em que 

se entende que a terra urbana não possui uma validade em si mesma 

(independentemente do contexto sócio-econômico e espacial em que é analisada) 

( 4)- Pode-se estabelecer aqui um paralelo com o surgimento do Estado Absolutista na Europa 
Ocidental como meio para manter a dominação da Aristocracia sobre a sociedade como um todo. 

(5)- "Num nível de maior detalhe toda a elaboração política sobre os lemas espaciais/ ... / constitui 
matéria das ideologias geográficas. Captar seus contextos de formulação, os agentes desse movimento 
e os interesses veiculados, seria a mela dos estudos. Enfim, rastrear a eficácia política destas 
ideologias" (MORAES, 1988:45). 



mas adquire uma importância relativa na história6, em função das transformações 

nas relações sociais de produção. 

Segundo a tese central assumida, isto é, de que a expansão urbana do 

município de São Paulo se deu a partir de um novo padrão de produção do espaço, 

sobre formas fundiárias herdadas de momentos precedentes, pode-se, então, falar 

numa descontinuidade ou assincronia entre desaparecimento das formas espaciais e 

transformação de relações sociais, constituindo-se, tal processo, num dos aspectos 

que mais dão identidade à Geografia, pois implica em compreender a relação de 
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mútuo condicionamento entre a estrutura social e a estrtura espacial. 

Cada novo processo que se estabelece numa formação social se 

realiza de maneira distinta em cada local, pois ocorre uma "adaptação" destes 

processos às formas pré-existentes. Esta adaptação significa tanto a atribuição de 

conteúdos novos às formas antigas, quanto a criação de novas formas (loteamentos). 

Este arranjo de formas novas e antigas constitui-se numa unidade funcional 

correspondente a cada momento de um modo de produção e, "em seguida, por sua 

própria presença, eles influenciam os momentos subsequentes da produção" 

(SANTOS, 1986: 139). 

A Lei de Terras cristaliza no espaço uma estrutura fundiária oriunda 

de uma lógica e uma funcionalidade que atendiam a um momento histórico 

precedente, isto é, o da acumulação mercantil escravista. Marco da transição para 

uma outra lógica de acumulação, capitalista, o ano de 1850 "é significativo em 

demarcar o fim de longos processos em gestação" (SMITI-I,R. 1989:370). 

(6)- SANTOS (1986:87) argumenta que "para os positivistas modernos, que baniram toda a 
preocupação histórica, as coisas têm o valor definitivo nas 'coisas em si'; de resto, o processo de sua 
formação não tem interesse. Eles estão mais preocupados em demonstrar que em explicar como são as 
coisas". 



13 

A partir de então, a dinâmica fundiária se dá sob novos paradigmas e 

adquire novo ritmo de transformação, atuando no movimento da sociedade. Esta 

transformação do espaço geográfico ocorre em função da nova ordem econômica e 

política, consolidando-se em nova estrutura fundiária ("inércia dinâmica" do espaço) 

e agindo, por sua vez, nas novas relações sociais na totalidade da formação sócio

econômica-espacial brasileira. A gênese de uma nova estrutura espacial significa 

novas relações sociais, novas formas de apropriação e produção do espaço. 

Pretende-se, enfim, demonstrar que a formação da propriedade da 

terra no Brasil, culminando na sua absolutização em 1850 (ainda que a compra e 

venda de terras já fosse característica do período anterior) evidencia-se como 

pressuposto da especulação fundiária, através da transformação da terra em 

mercadoria, produzindo uma cidade aparentemente caótica 7 mas que na realidade 

atende aos requisitos da acumulação de capital, fazendo do setor imobiliário 

(fundiário) um ramo específico desta acumulação. 

Espera-se, deste modo, poder oferecer uma contribuição ao 

conhecimento da produção do espaço na cidade de São Paulo através da gênese dos 

processos que levaram à atual estrutura espacial, resgatando os agentes, relações 

sociais e espacialidades que surgem neste processo e o papel que a cidade 

produzida e apropriada exerceu sobre o movimento da sociedade e a própria 

produção espacial subseqüente, resultanto numa cidade segregada, espoliativa e 

instrumental à reprodução do capital, visto que já "a planta de 1897 apresenta uma 

cidade consideravelmente expandida e que, sem a possibilidade de aproveitar o 

(7)- O "racionalismo de organização", tecnicista, encara a cidade capitalista como desordem, caos, e 
deve, portanto, ser normatizada. Na verdade, entende-se como desordem o que é uma contradição do 
espaço. "Una contradicción dei espacio se esboza y se precisa entre lo eftmero e lo estab/e. Por una parte, 
flujos, movi/idades; se pref abrican ciudades nuevas, cuya vida no ref)asará unos pocos aiios. / . .j Por 
otra, eristen estabilidades, consistencias: las instituciones, la burocracia, los centros, la propriedad dei 
sue/o, etc. Acaso no seria debido, entre otros motivos, a esa contradicción e/ caos espacial que se 
produce? Ese caos se asemeja ai envés y el revés de la planificación espacial. Algunos lo explican por la 
multiplicidad de los parámetros existentes, por la complejidad de las situaciones. Yo lo explico de grado, 
por las controdiccionts dei espacio." (LEFEBVRE, 1976:156). 



terreno acidentado em que precisou crescer, saltou por cima dos vales e deitou 

raízes mais ou menos sólidas nas colinas, um pouco ao sabor dos primeiros 

especuladores do loteamento e das vendas em prestações" (MILLIET, 1954 ). 

• • • 

A pnmeua parte do trabalho visa ·fornecer subsídios histórico-

geográficos que possibilitem o entendimento da transição do que pode ser 

considerada a ''velha" estrutura espacial para a atual dinâmica de produção do 

espaço em São Paulo. 
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Privilegiando dois aspectos fundamentais, quais sejam, a propriedade 

da terra e a produção do espaço, procurou-se, no capítulo um, estabelecer, em 

linhas gerais, a construção da formação sócio-espacial brasileira, visando resgatar o 

significado da absolutização do poder político e da propriedade fundiária na 

Europa. A compreensão da especificidade do Estado Absolutista e do regime de 

terras em Portugal possibilita a análise das transformações das relações de 

propriedade fundiária no Brasil. 

No capítulo dois, agora com uma base teórica mais definida, centra-se 

o foco na expansão do núcleo central paulistano e suas implicações nas diversas 

reestruturações da cidade, assim como, nas concepções de espaço forjadas na 

prática social ao longo da história, no que concerne ao urbano e à terra urbana. 

Ainda nesta primeira parte, dedicou-se ao estudo dos regimes 

fundiários vigentes no Brasil e às relações, sincrónicas ou diacrônicas, estabelecidas 

entre a apropriação de terras que se fazia na prática e as normas e costumes 

jurídicos referentes à questão (capítulo três). Uma vez que a Lei de Terras impõe a 

abertura de Livros de Escrituração para o registro de propriedades, realizou-se o 

levantamento de tal documentação referente às freguesias da Sé, Santa lfigênia e 



Brás junto ao Arquivo Público do Estado de São Paulo, procurando demonstrar, 

desta maneira, como se deu a passagem de uma estrutura espacial baseada em 

relações sociais de produção arcaicas para uma outra lógica de produção e 

apropriação do espaço, sustentada pela propriedade absolutizada da terra, 

implicando numa nova geografia da cidade (capítulo quatro). 
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A chamada "nova estrutura espacial" está delineada na segunda parte, 

quando sentiu-se a necessidade de situar a geografia urbana de São Paulo (escala do 

lugar) em seus condicionantes extra-locais (escala regional), já sob os auspícios do 

capitalismo propriamente dito, ainda que nascente, na ideologia e na prática 

(capítulo cinco). À medida que as novas relações sociais de produção se afirmavam, 

antigas relações espaciais dão lugar à valorização diferenciada da terra, explicitadas 

pela parcelização fundiária em forma de loteamentos. Neste momento, buscou-se 

demonstrar, por meio de uma investigação sistemática nos arquivos do Cadastro 

Setorial n° 3, Secretaria da Habitação da Prefeitura Municipal de São Paulo, como 

evoluiu o parcelamento do solo e sua distribuição pelo espaço da cidade (capítulo 

seis). 

Justamente em função desta valorização e fragmentação, quando se 

consolida um mercado de terras que, a um só tempo, afirma e contradiz os 

pressupostos do modo de produção capitalista, procurou-se dirigir a atenção para o 

entendimento dos mecanismos da especulação fundiária (capítulo sete) e para os 

agentes da "indústria do loteamento" no município de São Paulo, num Jogo 

contraditório entre escassez e produção do espaço urbano (capítulo oito). 

Sem a pretensão de se chegar a uma verdadeira síntese mas, isto sim, 

de resgatar os diversos aspectos abordados no decorrer do trabalho, a conclusão 

procura fazer convergir tais aspectos dando unidade ao tema, visando contribuir 

para uma geografia de São Paulo que permita fazer avançar propostas de 



reestruturação da ordem estabelecida, seja através do planejamento urbano, seja 

por meio de participação popular que futuramente possa ocorrer. 

Ao que parece, o difícil trabalho de fazer emergir as espacialidades na 

história, reveladoras das formas e relações sociais atuais, em cada lugar e em várias 

escalas, ainda está para ser feito. O presente estudo junta- e, assim, a diversos 

outros no esforço de dar mais um passo rumo a esta proposta tão pretenciosa e tão 

fundamental. 

16 
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PRIMEIRA PARTE • FORMAÇÃO DA VELHA ESTRUTURA 

Na primeira fase do capitalismo, a expansão social e 
desenvolvimento foram simultaneamente geográficos. A 
expansão social foi alcançada através da expansão 
geográfica; as cidades expandiram-se em centros 
urbanos, os Estados pré-capitalistas expandiram-se em 
modernos Nações-Estados e as Nações-Estados 
expandiram-se, onde puderam, em impérios coloniais. 
Se a Geografia do Capitalismo desenvolveu-se através 
da produção do espaço relativo, então isto se deu, no 
início, através da expansão do espaço absoluto. 

SMITH,N. 1988:135 

O que poderia ser chamada de propriedade ou dornírtlo relativo da 

terra (MARX,M. 1991:120) manteve-se predominante no Brasil até a decretação da 

Lei de Terras, em 1850, marcando um aspecto fundamental na transição do período 

pré-capitalista para relações sociais de produção capitalistas. 

Tal propriedade fundiária condicionada imprimiu nas cidades os 

aspectos de um singular padrão de produção do espaço, com base em normas e 

costumes jurídicos herdados de Portugal e adaptados à colôrtla, impedindo a 

transformação do espaço em mercadoria, ainda que se possa constatar um 

importante mercado de terras, ou melhor, de localizações urbanas, antes da 

absolutização da propriedade. 

A vila de São Paulo conhece seus pnmerros passos, rumo a uma 

expansão desenfreada, nos moldes da velha estrutura espacial, que deveria ser 

superada como condição necessária às novas formas de produção, gestadas no 

interior do próprio capital mercantil - em que a produção do espaço urbano 

capitalista toma a frente, antecipando e condicionando o novo período histórico. 



CAPfTUW 1 • 

O PAPEL DA PROPRIEDADE DA TERRA NA CONSTRUÇÃO DA 

FORMAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL BRASILEIRA 
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Com base em ANDERSON, SMIIB,R. (1989:95) argumenta que o 

surgimento do Estado Absolutistas na Europa não se deu apenas em função da 

centralização do poder, mas também porque o absolutismo "é um fenômeno 

atinente à própria transformação jurídica da propriedade privada". 

A conquista e o controle do espaço, por exemplo, 
requerem antes de tudo que concebamos o espaço 
como uma coisa usável, maleável, e, portanto, capaz de 
ser dominada pela ação humana. O perspectivismo e a 
cartografia matemática fizeram isso .considerando o 
espaço abstrato, homogêneo e universal em suas 
qualidades, um quadro de pensamento e de ação estável 
e apreensível. A geometria euclidiana forneceu a 
linguagem básica do discurso; construtores, 
engenheiros, arquitetos e administradores de terra, por 
sua vez, mostraram corno as representações euclidianas 
do espaço objetivo podiam ser transformadas numa 
paisagem física espacialmente ordenada. Os 
mercadores e proprietários de terras usaram essas 
práticas para seus propósitos de classe, enquanto o 
Estado Absolutista (com a sua preocupação com a 
taxação da terra e a definição do seu próprio campo de 
domínio e de controle social) também apreciava a 
capacidade de definir e produzir espaços com 
coordenadas espaciais fixas / .. ./ Havia a necessidade de 
algo mais para consolidar o uso real do espaço como 
algo universal, homogêneo, objetivo e abstrato na 
prática social. Apesar da pletora de planos utópicos, o 
'algo mais' que viria a dominar foi a propriedade 

(8)- O Estado Absolutista ~. por excelência, o Estado da transição, uma vez que, a um só tempo, 
protege a Aristocracia das revoltas camponesas (nos casos, pelo menos, da França e Inglaterra) e abre 
a possibilidade para o desenvolvimento capitalista. · 



privada da terra e a compra e venda do espaço como 
mercadoria (HARVEY. 1992:231). 
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O fenômeno da absolutização da propriedade ocorreu a nível mundial 

no contexto de transição para o capitalismo. No Brasil, a Constituição de ~824 

garantia o direito de propriedade em toda a sua extensão. "Este (o direito de 

propriedade) então absoluto, continha apenas pequenas limitações, que não tiravam 

sua essência e características romanísticas" (SODERO, 1990:40). Em 1850, a Lei de 

Terras estende o direito absoluto à propriedade da terra e determina, assim, sua 

intangibilidade. 

Ainda que não se possa atribuir somente à absolutização da 

propriedade da terra a configuração atual da estrutura espacial paulistana, acredita

se que determinadas características da metrópole, tais como vazios urbanos, 

ocupação desordenada (ou aparentemente desordenada), tamanho da cidade, 

segregação urbana e especulação fundiária através de loteamentos, são 

possibilitados pela absolutização da propriedade9. 

Como será demonstrado no capítulo 3, o período de posse de terras 

devolutas permitiu a muitos pequenos posseiros sua instalação na cidade, na 

qualidade de pequenos produtores e moradores da periferia urbana da primeira 

metade do século XIX. Estas posses são legitimadas em 1850, assim como o 

domínio daqueles que possuiam títulos de concess~o°{sesmarias ou datas de terra) 

ou de compra feita a terceiros. Embora já houvesse a prática de compra e venda de 

terras na cidade antes de 1850, a Lei de Terras estabelece um efetivo processo de 

(9)- Não se pode deixar de esclarecer que as relações de propriedade da terra não se dissociam das 
relações sociais de trabalho. Assim, a não absolutização da propriedade da terra não significou um 
entrave ao desenvolvimento do capital mercantil, pois este se fundamenta no escravo (segundo a lógica 
de comprar escravos para comprar mais escravos). A extinção das relações escravistas só é possível, no 
âmbito do capital mercantil, quando a terra passa a ter preço de forma generalizada, marcando a fase 
de transição para o capitalismo. 



mercantilização e especulação fundiária, lançando as bases sobre as quais se 

expandiria a cidade e depois a metrópole paulistana. · 

Para prosseguir nesta linha de pensamento, há a necessidade de 

resgatar a gênese da absolutização da propriedade da terra na passagem de relações 

sociais pré-capitalistas para aquelas de cunho eminentemente capitalistas. 

Propriedade fundiária e transição para o capitalismo 
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A transição de determinadas formas de produção material, 

genericamente tratadas por formas pré-capitalistas, para o capitalismo, constitui-se 

em te~a exaustivamente tratado, inclusive na Geografia 10, dando margem a muitas 

controvérsias, podendo ser abordado sob diversos ângulos, priorizando este ou 

aquele aspecto. Interessa, assim, tratar a questão da gênese da propriedade da terra 

e sua absolutização como pressuposto da especulação imobiliária e fundiária através 

da transformação da terra em mercadoria, produzindo um espaço urbano que tem 

atendido aos requisitos da acumulação de capital, fazendo do setor fundiário um 

ramo específico desta acumulação. 

(10)- Ver, por exemplo, MORAES, 1990. 



Nesta busca de uma teoria concreta da transição, a formação sócio

espacial 11 será delineada por meio de relações sociais de produção e o aparato 

jurídico institucional que lhe corresponde e lhe condiciona na história. 
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Segue-se daí que a discussão acerca do modo de produção, deve ter 

por finalidade a análise das relações sociais de produção numa dada sociedade, sem 

partir de conceitos pré-estabelecidos, como adverte MARTINS (1990). E não 

apenas isto, já que empreender um estudo geográfico implica em indissociar as 

relações sociais de produção do espaço, principalmente na transição para o 

capitalismo e na atual sociedade urbano-industrial. As mudanças ocorridas nas 

condições de exploração do trabalho e na reprodução dos meios essenciais de 

produção com o desenvolvimento capitalista, tornam a problemática espacial ainda 

mais importante hoje do que já foi no passado (SOJA, 1989:88). 

A espacialidade do capital é um ( ... ) 'hieróglifo social', 
transmissora e redoma da história social do capitalismo, 
congelamento de relações sociais e de conflitos de 
classe, repositório de força de trabalho e de valor 
apropriado ( ... ). O que parece ser um conjunto casual 
de características e atributos físicos - ( ... ) cidades 
deterioradas do interior e subúrbios enfadonhos, 
regiões mais ou menos 'desenvolvidas' · - é em essência 
um campo socialmente criado de relações entre 
indivíduos e classes cristalizados e concretizados para 
manter e perpetuar a dominação exploradora de quem 
controla os meios de produção (SOJA, apud FORBES, 
1989:227). 

(11)-A concreção histórica da relação entre formação econômica e social e modo de produção, 
somada à idéia de que o espaço geográfico condiciona ("inércia dinâmica") as relações sociais como 
qualquer estrutura social, leva ao conceito de "formação sócio-espacial", vinculando a história da 
produção à história da produção do espaço (SOUZA, 1988). Na verdade, são uma única e mesma 
história e nenhuma formação social existe fora do espaço geográfico. À pergunta: "Como pudemos 
esquecer por tanto tempo esta inseparabilidade das realidades e das noções de sociedade e de espaço 
inerentes à categoria de formação social?" (SANTOS, 1977), pode-se responder, baseando-se em 
HARVEY (1980) que este "esquecimento" teria ocorrido por conta do pensamento dicotômico, ou 
seja, da dissociação que tem prevalecido na Geografia entre "forma espacial" e "processo social", fruto 
do "historicismo· dominante por tanto tempo na Geografia (SOJA, 1989). 



Assim, a transição para o capitalismo deve ser buscada na 

absolutização da propriedade fundiária que não se desvincula do processo de 

mercantilização da força de trabalho (em substituição à mercantilização do 

trabalhador), isto é, do trabalho assalariado como relação dominante no Brasil. 
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Se é verdade que os conceitos de tempo e espaço mudam 

historicamente em função da prática social, o advento da propriedade absoluta da 

terra e a transição para o capitalismo marcam a passagem para uma nova 

objetividade do tempo e do espaço12. A monetização na antiga ordem feudal na 

Europa Ocidental alterou completamente a concepção de tempo e espaço vigente, 

assim como a Renascença marca um novo período, nova visão do mundo, com o 

"descobrimento" do Novo Continente (de um ponto de vista euro-cêntrico ). A 

acumulação de riqueza passou a depender do conhecimento e domínio individual 

do espaço, ao mesmo tempo em que cada lugar, cada vez mais, passou a sofrer a 

influência das relações mundiais. 

É desse modo que a representação precisa do espaço (cartografia) 

surge como uma necessidade do capitalismo emergente (tanto na Europa Ocidental, 

na passagem do feudalismo para o capitalismo, quanto no Brasil, na transição para 

relações sociais de produção baseadas no trabalho assalariado). A funcionalidade 

do mapa torna-se, no projeto do Iluminismo, instrumento importante de 

"organização factual de fenômenos no espaço". "Eles (os mapas) definiam, com 

crescente grau de precisão, direitos de propriedade qa terra, fronteiras territoriais, 

domínios de administração e controle social, rotas de comunicação etc." 

(HARVEY, 1992:227). 

(12)- ·oessa perspectiva materialista, podemos afirmar que as concepções do tempo e do espaço são 
criadas necessariamente através de práticas e processos materiais que servem à reprodução da vida 
social. / ... /A objetividade do tempo e do espaço advém, em ambos os casos, de práticas materiais de 
reprodução social; e, na medida em que estas podem variar geográfica e historicamente, verifica-se que 
o tempo social e o espaço social são construídos diferencialmente. Em suma, cada modo distinto de 
produção ou formação social incorpora um agregado particular de práticas e conceitos do tempo e do 
espaço: (HARVEY, 1992:189). 
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SMIIB,R. (1989) propõe discutir as implicações entre a 

transformação da propriedade da terra e a transição para relações capitalistas de 

produção, argumentando que a terra torna-se mercadoria através da "moderna 

propriedade fundiária", servindo como garantia de dívidas e como substrato à 

aplicação de capital. Desse modo, a propriedade absoluta da terra opõe-se a formas 

arcaicas de propriedade e marca a transição para a propriedade capitalista da terra. 

No caso brasileiro, a Lei de Terras lança as bases para a formação do preço da 

terra, como renda capitalizada, segundo sugere MARTINS (1990). Nas palavras de 

MARX,M. (1991:120), passa-se da "idéia de domínio relativo para a de propriedade 

absoluta da terra". 

O termo "propriedade absoluta da terra" remonta ao absolutismo 

político que, desde o século XIII na Europa Ocidental, institui uma ordem jurídica 

que separa o direito público do direito privado, como um processo que, ao mesmo 

tempo, facilita a centralização política e subsidia a absolutização da propriedade 

fundiária, atendendo, assim, a interesses tanto de uma burguesia nascente, quanto 

da aristocracia rural feudal que visava "fixar as massas camponesas na sua posição 

social tradicional, a despeito e contra os benefícios que elas tinham conquistado 

com~ comutação alargada das suas obrigações ... " (ANDERSON, 1984:17)13. 

O Estado Absolutista surge, assim, de uma multiplicidade de conflitos 

e assume um papel fundamental no estabelecimento e cristalização de uma forma 

de propriedade fundiária que se iria perpetuar até os dias de hoje, já que, se a luta 

contra o absolutismo político marcou, de certo modo, o pensamento liberal europeu 

(13)- O Estado Absolutista surge na Europa. rompendo com o sistema de propriedade e vassalagem 
característicos das formações sociais medievais na França, Inglaten-a e Espanha. O absolutismo 
político não foi um aparato burgues de dominação, mas forma de dominação dos proprietários nobres 
que se viam na iminência de transformar os elementos materiais e ideológicos de manutenção do 
poder político, exatamente para mantê-lo. A Aristocracia procura um respaldo no seu conflito com o 
campesinato (as relações de dominação haviam se tornado fracas, no feudalismo, com a generalização 
da renda paga em dinheiro). 
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pré-revolucionário, isto significou a reafirmação da absolutização da propriedade da 

terra. 

A especificidade do Estado Absolutista e da propriedade da terra em 

Portugal 

O surgimento e o caráter assumido pelo Estado Absolutista não deve 

ser entendido como uma consequência inevitável do desenvolvimento econômico, 

do "progresso" ou de leis econômicas. Ele surge em função de uma "dinâmica de 

conflitos na sociedade". "O Estado centralizado significa fundamentalmente uma 

ruptura da estrutura hierarquizada da propriedade e do poder das formações 

medievais" (SMITH,R. 1989:53). 

Essa transformação que envolve a estrutura de poder na Inglaterra, 

França, parte da Espanha e outras regiões da Europa Ocidental implicou num 

fortalecimento (econômico) da nobreza ( e da burguesia) através da absolutização 

da propriedade fundiária. A grande contradição repousa no fato de que a 

monarquia absoluta surge para manter a dominação feudal, ao mesmo tempo em 

que propicia o desenvolvimento do mercantilismo. Este processo gera um Estado 

absolutista que garante a continuidade da exploração no campo e, ao mesmo tempo, 

subverte a antiga unidade entre economia e política, presente em momentos 

anteriores do feudalismo (exploração econômica e coerção política ocorrendo 

juntas na unidade produtiva), até o momento em que, diante do imperativo de ceder 

poder político para manter a exploração, ocorre a dissociação entre exploração 

econômica direta e poder político - processo gerador de mudanças estruturais na 

sociedade, que ocorrem de maneira gradativa e consubstanciam-se num período 

conhecido como mercantilismo ou capitalismo mercantil. O Absolutismo 
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representa, assim, uma mudança na estrutura do Estado aristocrático e da 

propriedade feudal. A coerção político-legal a nível de feudo transfere-se para o 

nível centralizado do Estado para que a "classe" dos senhores mantivesse seu status 

quo, a custa de rupturas e de repressão a alguns segmentos de seu próprio grupo 

social. Desse modo, com o desmantelamento da ordem feudal clássica, "a 

propriedade da terra tendia a tornar-se progressivamente menos 'condicional' à 

medida que a soberania se tornava correspondentemente mais 'absoluta'" 

(ANDERSON, 1984:19), quebrando com as tradicionais restrições impostas aos 

domínios da nobreza. 

Por conta de suas características histórico-geográficas particulares, o 

Estado Absolutista português apresenta uma dupla· especificidade em relação à 

Inglaterra e à França: não se originou de um feudalismo "clássico"14 e não 

promoveu a absolutização da propriedade - reservou-se o direito (o poder) sobre as 

terras, indissociando o público do privado. 

O que determina o caráter não feudal da Coroa portuguesa, "será o 

de não abrir mão da soberania do Estado na concessão do domínio de propriedade 

fundiária" (SMITH,R. 1989:91), por meio do princípio da sesmaria. 

A Lei de Sesmarias é decretada por D.Fernando 1 em 1375 e prevê a 

retomada pelo Estado de terras não ocupadas produtivamente, num primeiro 

momento impondo a suspensão provisória do domínio. A partir de 1475, a cassação 

(14)- Nos países onde ocorreu o feudalismo "clássico", a transição para uma nova forma de 
propriedade privada sobreveio internamente a partir do Renascimento (direito romano), o que parece 
não ser o caso de Portugal. ·o modo de produção feudal, na sua forma pura, caracterizava-se pela 
propriedade privada condicional da terra, de que se achava investida uma classe de nobres, a título 
hereditário. A natureza privada ou individual desta forma de propriedade demarcava-a, como notou 
Marx, de toda uma série de outros regimes agrários, fora da Europa e do Japão, em que o monopólio 
formal do Estado sobre a terra, na origem ou ao longo do tempo, pressupunha uma classe possuidora 
muito menos 'aristocrática' do que a dos cavaleiros ou dos samurais .. ." O desenvolvimento da Europa 
prosseguiu "com a propriedade absoluta, na época do Renascimento." (ANDERSON, 1984:497). A Lei 
de Sesmarias em Portugal,de certo modo, se opõe a esta transição. 
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definitiva do domínio. Ruy Cirne LIMA (1954) aponta o conteúdo da Lei de 

Sesmarias: 

a) obrigatoriedade do cultivo; 

b) suspensão do domínio sobre a terra em caso do ítem "a" não ser 

cumprido; 

c) fiscalização para o cumprimento do ítem "a". 

Assim, o Estado absolutista português visa os interesses mercantis 

tendo se constituído, praticamente desde o seu nascimento, num Estado 

mercantilista. Através da figura jurídica da propriedade condicional sobre a terra, o 

Estado Absolutista mercantilista viabiliza os interesses mercantis e a acumulação 

mercantil. 

Origens das relações de propriedade fu~diária no Brasil 

A cidade e o urbano não podem ser compreendidos sem 
as instituições oriundas das relações de classe e de 
propriedade. 

LEFEBVRE, 1969:53 

O caráter mercantil do Estado Absolutista português e seu controle 

sobre os domínios territoriais através do Regime de Sesmarias (impedindo que uma 

nobreza fundiária se tornasse autônoma do Estado em busca de lucro privado e da 

propriedade absoluta da terra) estendeu-se ao Brasil l5 com poucas modificações, 

resguardando o caráter de reversibilidade da posse à Coroa, vinculando a 

propriedade ao seu efetivo cultivo, juridicamente. 

(15)- O Estado Absolutista português exerceu seu poder no Brasil por meio de vice-reis, capitães
generais e governadores. Tal poder absoluto desaparece no Império, com a instalação de um regime 
parlamentar, ·em cujas Câmaras (de Deputados e Senado vitalicio) estarão representadas as classes 
possuidoras do país" (PRADO JR, 1982:71). 



28 

A concessão de terras no Brasil estava diretamente relacionada aos 

interesses do capital mercantil e do tráfico de escravos. A não absolutização da 

propriedade aparece como estratégia de ocupação das terras coloniais. 

Em nota de rodapé, SMITII,R. (1989:160) tece importantes 

considerações sobre até onde há uma vinculação entre propriedade não 

absolutizada da terra e escravismo na colônia. ConcJui por dizer que a primeira não 

determina o segundo. O determinante do escravismo (e do tráfico) encontra-se no 

próprio mercantilismo - "nesse sentido a outorga da propriedade pela Coroa tinha 

um sentido de impulsionar o tráfico numa ponta e a produção mercantil na outra". 

No entanto, não há dúvida de que o enquadramento jurídico da propriedade 

fundiária afirma a lógica interna do escravismo. Somente com a absolutização da 

propriedade e transição para novas relações de trabalho, o capital mercantil se 

transfere do escravo para a terra. 

A transplantação do regime de Sesmarias para o Brasil, num primeiro 

momento, se dá como uma simples transferência das disposições legais vigentes em 

Portugal, para, a partir de então (1530) sofrer alterações de acordo com as 

especificidades da colônia e a nova realidade política, econômica, social e espacial 

que as terras abertas e o contexto mundial apresentavam. As Câmaras Municipais 

fecham o quadro da estrutura do Estado Absolutista mercantilista, por seu caráter 

de representação local da Coroa na colônia, sem entrar em contradição com o 

regime estabelecido na metrópole. 

O escravismo não é adotado em função da abundância de terras, mas 

porque a renda do escravo e o tráfico são formas que atendem à acumulação 

mercantil, no âmbito de um complexo jogo entre posse de escravos e posse de 

terras. A lógica do escravismo e do tráfico baseia-se no fato de que quanto mais o 

escravo é explorado em menos tempo, mais rapidamente repõe seu custo através da 



extração da renda. Esgota-se e, assim, incentiva novas importações, fomentando o 

comércio16 

A transição para o trabalho assalariado e a transformação da terra em 

mercadoria e sua consequente "valorização" fazem parte da mesma dinâmica. 
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Há uma contradição, pelo menos a partir do século XIX, entre o 

pensamento liberal introduzido no Brasil a partir da Europa (concernente à 

propriedade da terra, técnicas e relações de trabalho ligadas à produção agrícola e 

mesmo uma preocupação mais sistemática com a "ordenação" espacial 17, rural e 

urbana, voltada para a produção e consumo, que precedem os ideais liberais, 

propondo-se o estabelecimento de áreas delimitadas para vilas, produtividade na 

agricultura, demarcação e venda de terras devolutas entre outros) e as relações de 

trabalho escravistas. Em outras palavras, às "livres forças do mercado" como lógica 

capaz de regular a economia e a sociedade ( atr~vés de suas leis "inerentes") 

opunham-se a intervenção estatal e a privação da liberdade. 

Depois de 1850, a Lei de Terras se insere na lógica do mercantilismo, 

substituindo a renda do escravo pela chamada "renda da terra" e a exploração da 

força de trabalho como forma de acumulação de riqueza e valorização do capital. A 

(16)- "Já sob o trabalho escravo, além do tempo de trabalho necessário à reprodução do trabalhador, é 
preciso antecipar uma parte do seu trabalho excedente para pagar ao traficante o seu uso, a sua 
exploração como produtor de valor ... do mesmo modo que na renda territorial capitalizada, o 
proprietário espera extrair do seu escravo um rendimento econômico que é medido pelo lucro médio, 
que deve ao menos equivaler ao rendimento que seu dinheiro lhe daria se fosse aplicado em outro 
negócio. A exploração do escravo no processo produtivo já está, pois, precedida de parâmetros e 
relações comerciais que a determinam" (MARTINS, 1990:16). 

(17)- "Os pensadores iluministas procuravam uma sociedade melhor. Ao faz.ê-lo, tiveram de atentar 
para a ordenação racional do espaço e do tempo como um requisito da construção de uma sociedade 
que garantisse liberdades individuais e bem-estar humano. O projeto significava a reconstrução dos 
espaços de poder em termos radicalmente novos, mas mostrou-se impossível especificar exatamente 
quais deviam ser esses termos. As idéias estatais, comunitárias e individualistas estavam associadas 
com diferentes paisagens espaciais, da mesma maneira como o domínio diferencial sobre o tempo 
trazia problemas cruciais de relações de classe, de direitos aos frutos do próprio trabalho e de 
acumulação de capital. Mas todos os projetos iluministas tinham em comum uma concepção, com 
certo grau de unificação, da importância do espaço e do tempo e de sua ordenação racional" 
(HARVEY, 1992:235). 



Lei de Terras representou, e representa, o sistema legal que legitima o direito (de 

alguns) ao espaço. O trabalhador cativo é substituído pela terra cativa, a renda 

capitalizada do escravo dá lugar à renda capitalizada da terra num regime de 

trabalho livre, garantia mesmo da sujeição do trabalho ao capital através do 

impedimento do acesso à terra por parte dos trabalhadores. A intemalização da 

produção mercantil completa-se nesta passagem. 
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Durante a transição, e mesmo com a consolidação do capitalismo, a 

propriedade privada do solo representa um meio de persistência de relações pré

capitalistas que moldam (ou contribuem para tal) a produção do espaço nas 

sociedades modernas (LEFEBVRE, 1965: 135). Os direitos de propriedade são de 

tal forma organizados que acabam funcionando como restrições (HAR VEY, 

1992:217) a grande parte dos moradores da cidade, assim como representam o 

poder de determinados grupos. 

É neste contexto de transição que as cidades brasileiras se 

desenvolvem. São Paulo, em particular, altera sensivelmente sua curva de 

crescimento demográfico justamente na primeira fase do que se está denominando 

aqui de "nova estrutura espacial". 



EXPANSÃO 

CAPfTUW2 

OCUPAÇÃO DO NÚCLEO CENTRAL PAULISTANO E 

Os habitantes de São Paulo, por diversas vezes em 
posição antagônica aos jesuítas e com graus de 
eficiência diversos, ergueram a vila com palha e telha, 
criaram seus animais e os revenderam, montaram uma 
precária economia de subsistência, sobreviveram e 
fizeram sobreviver a idéia de propriedade. 

SILVA, 1984:50 
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O resgate da formação territorial paulistana, neste capítulo, baseia-se 

nos trabalhos e resultados obtidos a partir de autores que se propuseram, como 

meta, sistematizar a história da vila e, posteriormente, da cidade de São Paulo nas 

suas relações internas e externas, tomando como eixo principal a questão da 

propriedade fundiária e a configuração territorial. 

De alguma maneira, esta reconstituição visa estabelecer a relatividade 

do conceito de "propriedade" e, em especial, de propriedade fundiária na história, 

uma vez que, a cada período, correspondem valores e aspirações próprias e 

predominam diferentes concepções de tempo e espaço. 

O ano de 1554 é tido como o da fundação da vila, através da 

montagem de um aparato repressor, representando a Igreja e o Estado colonizador, 

por meio da simbologia, da mensagem ideológica ocasionada pela Cadeia, Igreja, 

pelourinho e muros que rodeavam o núcleo, delimitanto o espaço interno, cristão, e 

separando-o do "externo", pagão (SILVA, 1984:28). Diversos autores referem-se à 

localização estratégica do assentamento que, no caso da vila de São Paulo, se deu 

num primeiro momento por razões de defesa e de "conquista" de áreas interioranas 

e, posteriormente, transforma-se em centro administrador de comércio e 
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distribuição de mercadorias da e para a metrópole, como inúmeras cidades surgidas 

no período colonial em todo o continente (FORBES, 1989:285). 

Assim se estabelece, desde os primórdios da colonização, o direito 

canônico 18 como o primeiro instrumento condicionador da produção e apropriação 

do espaço na cidade - base para sua "evolução posterior, a qual não deixaram de 

condicionar de forma indireta" (MARX,M. 1988:12). Isso se deu, em parte, porque 

a legislação portuguesa transferida inalterada da metrópole para as colônias, 

compunha-se de normas civis muito gerais (as ordenações), abrindo a possibilidade 

para a imposição da legislação eclesiástica, pelo menos no que tange à organização 

espacial das cidades. Além disso, o processo burocrático desde a Coroa portuguesa 

até o poder local (o poder eclesiástico), diluia-se na distância a ser vencida, 

permitindo a este último conduzir o processo urbanístico (MARX,M. 1988:49). 

A estrutura jurídico-institucional tinha na Câmara l9 a representação 

do Estado Absolutista português. A Câmara mediava as relações da metrópole (de 

onde emanava o poder central) com o cotidiano da colônia, legitimadas pelas 

inquestionáveis normas da Igreja. Daí a importância da cidade como o espaço onde 

o poder se exerce, viabilizando o processo colonizador. A Câmara detinha o poder 

de doar e retirar terras (note-se que este é um princípio da sesmaria), ou seja, cabia 

à municipalidade a concessão de "terras e chãos" a partir do "rocio da vila" 

(ANDRADE E SILVA, 1956:21). Estas concessões eram conhecidas como datas de 

(18)- O papel da Igreja foi fundamental, tanto na administração da vila quanto na vida cotidiana de 
seus moradores, sendo seus representantes considerados como autoridade. Portanto, •t um 
anacronismo berrante projetar relações de hoje da Igreja com a administração civil, naquele passado, 
procurando analisá-las com critérios semelhantes. Mais que simples relações, o que havia era uma 
verdadeira comunhão, uma identidade de propósitos animados pelo mesmo espírito• (PRADO JR, 
1982:116). 

(19)- ·oe instituições representativas a colônia possuía as Câmaras (governos municipais), constituídas 
por eleição de que participavam os cidadãos mais importantes de cada cidade ou vila. As Câmaras 
tiveram alguma importância e autonomia nos primeiros tempos da colônia, mas perderam depois toda 
a sua força e no fim da era colonial tinham-se tornado em simples executoras de ordens dos 
governadores· (PRADO JR, 1982:71). 
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terra20, provenientes do parcelamento do rocio. A partir do rocio (área utilizada 

por todos os moradores para "pasto de animais, para coleta de madeiras ou de 

lenha, para algum plantio, bem como constituia uma reserva para a expansão da 

vila, seja prevendo novas cessões de terra, seja a abertur~ dos correspondentes 

caminhos e estradas, ruas ou praças" - MARX,M. 1991:68), do logradouro público, a 

edilidade administrava as vias e áreas de uso público, assim como usava as mesmas 

terras para novas concessões. Os núcleos urbanos, portanto, assumiam um papel 

estratégico para a política metropolitana nas colônias, como instrumento/meio de 

dominação. 

As primeiras alusões à questão da "propriedade" surgem já no século 

XVI, como estratégia de colonização visando garantir a permanência do 

colonizador através de títulos de aforamento, além do que, a doação de terras aos 

índios poderia "eventualmente gerar respeito à propriedade" (SILVA, 1984:29). 

Vários tipos de "propriedade" podem ser descritas para a época: desde a pequena 

data de terras destinada à edificação, que se poderia chamar de "urbana", até sítios 

e chácaras, nos arredores do núcleo central. Em meados do século XVIJI essas 

propriedades de caráter rural ao redor do núcleo central começam a sofrer um 

processo de divisão, transformando antigas sesmarias e fazendas mais vastas 

concedidas pela Câmara em pequenas e médias propriedades ainda com função 

agrária. Eram, segundo TOLEDO (1983), "uma forma de viver, nem urbana nem 

(20)- "Ressalte-se a semelhança e a distinção existente entre o sistema de concessão de datas de terra e 
o de sesmarias. Ambos implicavam, sob condições, o fornecimento de pequenas áreas, num caso, e o 
de grandes glebas, no outro. Eram, assim, a rigor, concessionários os que obtinham tanto as dadas 
como as sesmarias e com o risco de perdê-las, caso não atendessem às exigências de, em determinado 
prazo, ocupar e beneficiar o chão obtido. Entretanto, enquanto eram gratuitas as cessões de terra 
urbana em geral, as sesmarias estavam sujeitas ao pagamento do dízimo para a Ordem de Cristo 
formalmente. O domínio e a posse de terras no mundo rural como no urbano eram distintas, como se 
vê, do que entendemos hoje por propriedades particulares" (MARX,M. 1991:75). A esta oportuna 
comparação entre concessões no campo e na cidade cabe apenas duas ressalvas: a) as "grandes glebas" 
dadas em sesmarias não são características originais do instituto, mas sim a forma em que se revestiu 
na colônia; b) o termo "concessionário" é utilizado por vários autores como sendo aquele encarregado 
de conceder terras em nome da Coroa. 
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rur~ ou conciliadora de ambas", ou seja, formas de propriedades agrárias que 

tinham função de residências "desafogadas". De qualquer forma, pode-se dizer com 

segurança que a residência propriamente urbana da época valorizava pouco o 

terreno (quintal ... ) e muito as construções. A chácara, por outro lado, valorizava-se: 

a) pela extensão do terreno (o que denota seu caráter rural anômalo,- por ser 

adjacente ao núcleo urbano - uma vez que pressupõe uma concepção de espaço 

absoluto antes de 1850), b) pela produção (atividade agrícola) ou potencial de 

cultivo do solo21. 

Essas observações gerais sobre o aproveitamento dos 
terrenos das antigas chácaras paulistanas, mostram que 
a atividade agrícola se era incipiente ou bem 
desenvolvida, era tida como elemento mais importante 
na valorização daquele tipo de propriedade 
(CANABRA V A, 1949:99) 

Para I.ANGENBUCH (1971:76) organizava-se ao redor do núcleo 

central um "cinturão de chácaras" funcionalmente atrelado à cidade: residência, 

produção agrícola ou outros usos. Importa ressaltar que tais formas estavam 

estruturadas "pela cidade, para a cidade". O mesmo autor afirma que na lÍJtima 

década do século passado, a área circunscrita ao "cinturão das chácaras" absorve o 

desdobramento e expansão do núcleo central (ver figura 1). 

(21)- Quatro tipos de chácaras podem ser observadas no início da República oo muniápio de São 
Paulo: 
a) cultivo para a família, residência de luxo ou mais modesta, ·mas as árvores de fruta e o capinzal, são 
complementos indispensáveis•; · 
b) exploração comercial - predominantemente vinha (combinada, oa maioria das vezes com outras 
árvores frutíferas); 
e) exploração comercial - Oôres, plantas ornamentais, mudas de árvores; 
d) atividade agrícola associada a produção industrial de telhas e tijolos - olaria e pomar 
(CANABRAVA, 1949:100). 
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CROQUIS HISTÓRICO DAS CHÁCARAS 

ADJACENTES AO NÚCLEO CENTRAL 

... --

\. 

--, .... _ ~,., .... 

--: ·, . ....... .. 
. . · ...... 

···. 
\" ' 

1 

...,..,. . ..., ,- . ··:.. . 
-...._~( 

Fonte: 

. , ,, 

Arquivo Aguirra. Museu 

Universidade de São Paulo 

PAULISTANAS 

Paulista 

.___ --·- •"-' .......... 



Como será demonstrado, a chácara exercerá um papel fundamental 

na apropriação do espaço urbano desde o fim do século XIX, com sua valorização e 

loteamento com objetivo predominantemente especulativo. 

As primeiras concepções de espaço p6blico e espaço privado (séculos 

XVII E XVIII) 
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O processo de urbanização combinava . a influência decisiva do clero 

já que lhe cabia autorizar a construção de igrejas, templos e colégios22 no período 

colonial, com as soluções construtivas impostas pelo colonizador, como 

manifestação concreta da estrutura de vida metropolitana, negando as soluções 

nativas. A laicização ocorrida na Europa no século XVIII começa a fazer-se sentir 

no Brasil a partir da independência, sendo que, a separação entre Estado e Igreja só 

ocorrerá com o advento da República. MARX,M. (1988) observa que a tolerância 

religiosa tinha seus limites na paisagem urbana, onde somente poderia ser 

evidenciada a religião católica (não eram permitidas construções que evidenciassem 

outras religiões). Procurava-se, assim, impor uma visão de mundo através das 

formas arquitetônicas, o que, por si só, condiciona apenas parcialmente a estrutu_ra 

urbana, urna vez que, "se era claro o estipulado par~ se implantar um templo ou 

uma nova casa religiosa, em relação à topografia, aos congêneres preexistentes e ao 

casario circundante (em função da legislação eclesiástica) não o era o plano 

citadino em geral, seu arruamento e sobretudo o parcelamento do solo." (MARX,M. 

1988:42 - grifo nosso). 

(22)- "Como estes constituiam o ponto alto duma rua, dum setor, representavam a casa comum de 
congregações de religiosos ou de irmandades de leigos ou eram a própria 'matriz' duma freguesia ou 
paróquia, torna-se compreensível a influência que tiveram sobre o tecido urbano - influência dos 
critérios para a concessão de determinada categoria ao povoado, para a localização das capelas, igrejas 
e clausuras, para definir a orientação dos templos e a abrangência de seus adros" (MARX,M. 1988:31). 
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É neste contexto de ausência de um controle efetivo sobre a 

apropriação e expansão da cidade que opera-se, ·a partir do século XVII, o 

desenvolvimento urbano de São Paulo como entroncamento de caminhos, fator 

fundamental para a própria sobrevivência da vila enquanto centro irradiador da 

colonização. Por esta época, o espaço público e o espaço privado mostram sinais de 

separação a nível institucional e no cotidiano dos moradores da cidade, quando a 

Coroa demonstra interesse na demarcação dos campos realengos, isolando-os dos 

bens particulares (SILVA, 1984:63). Daí surge a necessidade da demarcação da 

terra, do que é privado e do que é "bem comum", através do uso da bússola. Nas 

palavras de SILVA (1984:65), "o homem do mar transforma-se em organizador da 

terra". 

As questões sobre arruamento começam a emergir em forma de 

conflitos entre a Câmara (defensora do "bem comum") e os proprietários já na 

segunda metade do século XVIII. Isso sugere que dois níveis de interesses, quais 

sejam, o direito de propriedade (não ainda a intangibilidade da propriedade por 

essa época) e a gestão da cidade (as ruas, o sistema viário, os "melhoramentos") 

entram em choque e condicionam o desenvolvimento urbano desde, pelo menos, a 

segunda metade dos setecentos, delineando os agentes ativamente responsáveis pela 

produção e apropriação do espaço urbano: o "proprietário" fundiário, aqueles à 

frente do poder público e o morador da cidade. O fato curioso desta relação 

encontra-se na conflitualidade, só possível graças ao aparecimento da noção de 

público e privado, ou seja, espaço público e espaço privado. Oportunamente, neste 

trabalho, ficará demonstrado que a relação conflituosa Estado {poder público) 

versus proprietários fundiários (loteadores e comprad<:>res de lotes) ocorre a nível da 

ocupação da periferia urbana pelos especuladores e pelas camadas pauperizadas da 

sociedade através de loteamentos populares, clandestinos ou irregulares, com 

arruamentos fora dos padrões urbanísticos estipulados pela municipalidade. 



Por ora, deve-se ressaltar que a oposição, até o advento da Lei de 

Terras, entre a propriedade pública e propriedade privada, resolve-se através da 

transferência das terras "comuns" para o domínio de particulares, em nome dos 

interesses dos "homens bons"23. 
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É dessa maneira, portanto, que se delineia o conceito de propriedade 

no mundo colonial. A importação da estrutura jurídica da metrópole, o papel 

exercido pelas normas eclesiásticas, a função estratégica de colonização atribuída ao 

núcleo urbano e à crescente importância de São Paulo nas transações comerciais e 

como entroncamento de caminhos, podem ser apontados como aspectos 

estruturadores da produção espacial da cidade colonial. 

Das primeiras medidas urbanizadoras à emergência do espaço como 

mercadoria: séculos XVIII E XIX 

É importante notar que a propriedade privada era o objetivo final, 

mesmo de quem tentava burlar a Coroa, haja visto que a primeira forma de 

"institucionalização" das posses das terras se dá no séçulo XVII, quando desaparece 

a ameaça do despovoamento e se definem critérios de ocupação do solo, 

incorporando "como básica a questão da propriedade." (SILVA, 1984:66). 

O crescimento da importância da função comercial da vila de São 

Paulo, elevada à categoria de cidade em 1711, passa a exigir um maior controle na 

política de doação de terras com vistas à funcionalidade da circulação urbana na 

primeira metade do século XVIII. Com respeito a tais preocupações com o controle 

sobre a terra urbana, MARX,M. (1988:107) observa que toma-se urgente, então 

(23)- As concepções de espaço público começam a tomar forma a partir do fmal do século XVII. Até 
então,· ... a idéia de propriedade estava muito bem delineada para o colonizador. Cada qual 
reconhecia a sua propriedade e as áreas que pertenciam à Coroa. Portanto, a praça na colônia não 
poder ser enundida como 'rea pública, mas local de propriedade da Coroa• (SILVA, 1988:77). 



(século XVIII), "o aprimoramento dos controles institucionais das terras" tanto de 

particulares quanto da própria Câmara, sob pena de tomar intransitável e 

desordenada, do ponto de vista do domínio sobre a terra, a cidade. 
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A expansão física da cidade se dá, pois, através da incorporação de 

bairros rurais como medida tomada pela Câmara, com fins, ao que parece, tanto 

econômicos quanto políticos, já que, assim, pode o poder público intimar os 

moradores das áreas periféricas ao núcleo central, a conceber melhoramentos no 

que tange aos caminhos e pontes que ligam a cidade às regiões produtoras (SILVA, 

1984:102). Tal medida é indicadora de que no século XVIII já há uma consolidação 

da função comercial da cidade (a "cidade política" dá lugar à "cidade comercial"), 

opondo-se a uma economia de subsistência, com trocas esporádicas, típica de 

períodos precedentes, lançando as bases para as primeiras medidas urbanizadoras. 

Assi~ emerge a preocupação com o traçado das ruas e com uma melhor definição 

das propriedades, uma vez que, até o século XIX, doavam-se datas onde o 

interessado obrigava-se a edificar sem nenhum tipo de plano urbanístico ou normas 

ditadas pela administração da cidade, donde a única referência para a construção 

ser a propriedade vizinha (SILVA, 1984: 111 ). 

A estrutura fundiária da cidade, durante todo o período colonial, não 

obedece aos padrões de lote urbano como se conhece hoje. 

Todo este desenvolvimento e expansão do espaço físico da cidade, 

marcado decisivamente pelas normas eclesiásticas e o papel da Igreja e seus adros 

na estruturação do espaço intra-urbano paulistano, como bem demonstra 

MARX.M. ( 1988), permite afirmar que a laicização dos espaços públicos, pari passu 

com as crescentes novas demandas urbanas, parece mostrar-se o primeiro sinal de 

uma nova postura frente ao espaço urbano, que culminará no "espaço mercadoria" 

(que será analisado no capítulo 6) e nos loteamentos. As necessidades viárias, de 

fluxos, na cidade no século XVIII é um bom exemplo, gerando conflitos entre 
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proprietários fundiários e poder público (uma constante na produção do espaço na 

cidade, como se verificará no capítulo 8) frente a imposições existentes para 

abertura de novas ruas, surgindo a necessidade de negociação quanto ao 

remanejamento do uso do solo, geralmente de áreas sacras; o conflito entre a Igreja 

e seus espaços sacros (dominante nos dois primeiros séculos da cidade colonial, pelo 

menos) com os interesses racionais do capitalismo mercantil, pode ser traduzido na 

"fórmula" que coloca a perda de espaço absoluto determinando um ganho de 

valorização em termos de espaço relativo, e profano. 

Impõe-se, assim, o valor de ordem mundana, mercantil. 

As concepções de Estado moderno (repressor, "neutro", 

"administrador do novo espaço urbano"), propriedade privada, oposição entre 

espaço público e espaço privado, surgem paralelamente no decorrer do século 

XVIII, permitindo a continuidade da manipulação do poder público em benefício 

de interesses privados. Esse quadro precede e prepara as bases para o que seria 

uma das grandes temáticas do século XIX: a oposição espaço rural (e vida rural) e 

espaço urbano (e vida urbana), com clara determinação de posturas e padrões de 

ocupação do solo, como o "alinhamento" e a precisa demarcação dos limites entre as 

propriedades públicas e privadas. 

... o alinhamento ganhará papel crucial ao longo do 
século (XIX), à medida que avança o capitalismo, 
cresce o valor de troca da terra, aumentam os atritos e 
as questões de limites entre vizinhos, entre o espaço 
privado e o espaço público, ambos se redefinindo e 
precisando nos termos atuais... A partir de então, em 
meados do século e em sua segunda me~de, o 
alinhamento será cada vez mais solicitado, como 
obrigação formal cumprida pelos antigos 
concessionários, agora proprietários urbanos 
(MARX,M. 1988:145). . 



Num passado recente, essa demarcação fora imprecisa 
na medida que as terras junto a vila eram abundantes 
frente às possibilidades limüadas de uso que ofereciam. 
No mesmo momento em que a propriedade passa a 
representar por si mesma possibilidades de lucro, surge 
a necessidade de retificar o perfil da cidade: a nova 
configuração urbana demanda espaços de uso comum, 
indispensáveis à circulação, às atividades e aos serviços 
coletivos. Fiel representante das classes dominantes, a 
Câmara decidirá as questões geralmente em favor dos 
interesses particulares e somente pelo interesse público 
quando houver coincidência entre ambos. Esta foi, 
aliás, uma concepção que começou a vigorar desde os 
primórdios do regime republicano e que passou da 
Velha à Nova República. (PMSP, s.d.:74). 

Emerge a lógica da propriedade absoluta. 
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A tênue relação rural versus urbano de antes do século XIX, quando 

se procurava incorporar as chácaras à cidade, dá lugar a uma negação do rural, 

transformando-se a cidade "em monumento da nova urbanidade" (SILVA, 

1984: 138). A sistematização de "melhoramentos" incorporados à cidade a partir da 

segunda metade do século XIX e a decorrente "valorização" da terra urbana, 

consolida a definitiva separação do espaço urbano, frente ao espaço rural, 

antecipando o gradativo deslocamento da lógica da produção do campo para a 

cidade. 

A incorporação das chácaras ao núcleo urbanizado, no último quartel 

do século XIX, se dá 

através de uma expansão urbana difusa, traduzida no 
desdobramento do espaço urbano, em bairros e 
loteamentos territorialmente isolados da cidade 
propriamente dita, sendo que a ocupação urbana 
efetiva era pouco densa tanto nesta (em seu conjunto) 
quanto naqueles. (lANGENBUCH, 1971:128). 
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A especulação fundiária justifica uma expansão urbana em lugar 

pouco adensado. Constatada por loteamentos não ocupados, a especulação que se 

verifica desde o final do século XIX, afirma-se nas primeiras décadas do século XX. 

Junto a loteamentos implantados em plena várzea (Vila Maria e Vila Guilherme, 

no Tietê; Vila Independência e Vila Carioca, no Tamanduateí) surgiram 

loteamentos destinados'á.s elites, com normas urbanísticas rígidas: os bairros-jardim 

(Cia City: Jardim Paulista, Jardim América, Jardim Europa, Pacaembu e Alto da 

Lapa). O setor oeste da cidade valoriza-se. "A razão lotes urbanos/edificações 

urbanas indica que a especulação imobiliária continua desenfreada" 

(1ANGENBUCH, 1971:134). 

Pré-condições para a instalação de um mercado fundiário capitalista: 

a primeira metade do século XIX na cidade 

A especulação fundiária na cidade de São Paulo tem sua origem de 

forma mais contundente com a própria política de doação de terras, especialmente 

na primeira metade do século XIX, antes da Lei de Terras, num contexto em que se 

procurava prever uma ocupação "ordenada" do espaço na cidade de São Paulo, a 

partir da área central. A obtenção de terras por doação, no período chamado "livre 

apossamento de terras devolutas" (este assunto será retomado no capítulo 3), 

começou a gerar especulação com lotes urbanos e vazios na cidade, já que o preço 

de terrenos na periferia era mais acessível (SILVA, 1984:133). O tema preocupava a 

administração, tanto que circulavam projetos na Câmara, em meados do século 

XIX, objetivando inibir a especulação através da obrigatoriedade de edificação em 

terreno doado, sem o que não poderia ser negociado. 
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SILVA (1984) aponta para o fato de ter havido uma "grande partilha 

das terras facilmente habitáveis", levando a crer que muitas chácaras se formaram a 

partir de concessões da Câmara àqueles que tinham. seus interesses representados 

nesta instituição. A várzea do Carmo, embora área central, por ser insalubre, seria 

dividida e concedida a "outros'', sendo os critérios da partilha motivo de controvérsia 

na Câmara. 

Além da especulação imobiliária e fundiária, o processo de 

segregação espacial também tem seu início nas doações de terras. 

O século XIX ainda é marcado pela ~mergência das discussões sobre 

o uso e ocupação do solo na Câmara, sempre no sentido de atender aos interesses 

privados frente à crescente "valorizaçãon dos terrenos dentro do circuito urbano 

assim como ao longo das entradas da cidade (SILVA. 1984:142). Tanto, que foi 

necessário um controle, por parte do Governo Provincial, no sentido de garantir 

terrenos devolutos ao longo das estradas para assegurar pastos aos tropeiros, tal era 

a disputa pela posse de terras que pudessem reverter, de alguma forma, em 

rendimentos. 

Assim, se antes do século XIX as pastagens sobressaem como o 

fundamento da relação com a terra, no decurso deste, "rompem-se os padrões em 

torno dos quais se estruturavam determinadas formas de utilização do solo. A 

propriedade privada passa a representar em si mesma a possibilidade do lucro" 

(SILVA. 1984:145). Em outras palavras, toma corpo a lógica do "espaço-

mercadoria" e, a partir de então, 

O Estado, até então fiscalizador dos impostos 
arrecadados em grande parte no comércio, terá que se 
adaptar às novas funções onde o controle das 
propriedades será tema central ... 
Obrigado a zelar pela manutenção da propriedade 
privada, o Estado assume, difinitivamente, a tarefa de 
urbanizar a cidade (SILVA. 1984:146). 
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A inserção da terra no mercado capitalista é institucionalmente 

possibilitada com o regime imposto a partir de 1850. A Lei de Terras é uma 

derivação de regimes fundiários que a precederam e merece uma atenção especial, 

uma vez que estabelece um marco jurídico na produção do espaço urbano e agrário 

brasileiro. 



CAPÍTUW3 

REGIME DE TERRAS NO BRASIL E SEU IMPACTO NA CIDADE 

DESÃOPAUW 
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Através de um breve resgate histórico da propriedade ou posse da 

terra no Brasil, pode-se dizer que vigoraram, do século XVI até os dias de hoje, três 

regimes24: 

a) Regime de Sesmarias - até 1822; 

b) Regime de posse de terras devolutas - 1822 a 1850; 

c) Lei de Terras - a partir de 1850. 

Sesmarias 

Quando da expansão marítimo-comercial, o Estado português passa a 

deter, por direito de conquista, as terras do novo território, sujeito à jurisdição da 

Coroa, que transfere à colônia o regime de sesmarias, com posteriores 

modoficações de caráter adaptativo que não alteraram a essência da resolução, da 

prática jurídica vigente na metrópole. Como já foi visto, o regime de sesmarias está 

estritamente vinculado aos princípios mercantilistas, não constituindo, tal regime, 

(24)- O procedimento conhecido como sistema 'Torrens· (de origem australiana) parece ter sido 
implantado no Rio Grande do Sul, constituindo uma ·exceção ao usual nos outros Estados da União, 
mas não foi perpetuado ... Apesar de tudo e da boa vontade demonstrada, o processo usual de registro 
está longe das vantagens que seriam oferecidas pelo sistema Torrens, se êle fosse adaptado ao nosso 
meio• (SILLINGER, 1941). É interessante observar que a desorganiz.ação, no que concerne ao 
registro de terras no Brasil, perdurou até, pelo menos, os meados do século XX. "Nas circunstâncias 
atuais, das questões dominiais, territoriais, é natural que o Estado empreenda a organiz.ação do 
Cadastro dentro do prazo mais reduzido possível., para que a economia pública não pereça, asfixiada 
sob o pêso da confusão reinante no que diz respeito à propriedade territorial, o que só poderá 
contribuir, com seu estado de incerteza e tumulto, para uma crescente desvalorização e desmoralização 
dos títulos de domínio" (idem). 



pelo menos de maneira geral, um entrave à expansão mercantil com base no 

trabalho escravo. 
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O termo "sesmaria" tem sua origem no aforamento de terras com o 

tributo da sexta parte do que fosse produzido. 

Procederia sesmaria de sesma, ou sesmo e, enfim, de 
seis ou sez, porisso que, / ... / as dadas de terras, assim 
designadas, eram feitas com o fôro da sexta parte dos 
frutos (LIMA, 1954:15) 

MAIA (1952) partilha também desta opinião quanto à procedência do 

termo, acrescentando que tal medida, aprovada por D.Fernando, em Portugal, 

conhecida como Lei de Sesmarias, em 26 de Junho de 1375, foi tomada com o 

intuito de estabelecer a praxe consuetudinária de fazer concessões de terras para 

efetiva produção, através do "pagamento de uma renda barata fixada na sexta parte 

dos frutos". (p.145). 

A sesmaria, basicamente, consiste em domínio concedido a 

particulares para fins de exploração, assim como podendo ser revogado em caso de 

não cumprimento da condição de efetiva exploração. "Para o bem da coletividade" 

as terras incultas deveriam voltar ao domínio da Coroa para posterior concessão a 

quem as fizesse produtivas. Assim, "sesmarias são propriamente as dadas de terra, 

casaes, ou pardieiros, que foram, ou são de alguns senhorios, e que já em outro 

tempo foram lavradas e aproveitadas, e agora o não são" (MAIA, 1952:145; LIMA, 

1954:21, extraído das Ordenações Filipinas). Infere-se daí que as terras virgens 

concedidas na colônia não poderiam chamar-se "sesmarias" sem contrariar sua 

definição oficial, uma vez que nunca tinham sido aproveitadas, segundo o que se 

entendia por "terras aproveitadas" na Europa mercantilista. Tal nome, porém, 

prevaleceu, tanto pelo costume, quanto pela manutenção de diversas normas 



básicas do instituto que guardavam correspondência com a política de terras 

vigentes em Portugal. 
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A transposição das normas jurídicas portuguesas para a colônia 

parece não representar polêmica entre os autores consultados. Das Ordenações 

Filipinas, transplantou-se o regime de sesmarias no Brasil, já que ficou proibido que 

a Igreja ou donatários aforassem terras, tomando-se quase inevitável tal prática 

jurídica, "suposto que meio legal diverso não havia para povoamento da imensa 

gleba, ainda inviolada" (LIMA, 1954:32). O propósito da sesmaria na colônia 

vincula-se ao povoamento e colonização, finalidades que, imaginava-se, 

encontrariam plena funcionalidade na imposição do regime. 

Apesar de apresentar características que guardam correspondência 

com sociedades incontestavelmente feudais, a ausência da fusão da soberania com a 

propriedade indicam estarem equivocados aqueles que apontam o predomínio dos 

caracteres da feudalidade em Portugal. Tal conclusão implica, curiosamente em 

que, antes do instituto das sesma.rias, o direito de propriedade fundiária em 

Portugal revestia-se de um caráter "absolutizado", diversamente ao que ocorria nos 

Estados onde prevalecia o feudalismo25. 

Mesmo com o advento das capitanias hereditárias, o instituto da 

sesmaria não só permanece, como transforma a figura dos donatários em sesmeiros, 

ou seja, encarregados de conceder terras em sesmarias, exclusivamente nas terras de 

sua capitania, sendo-lhes vetada a apropriação privada de tais terras, em nome do 

enriquecimento próprio, pelo menos na letra da lei. "Os donatários - dizia frei 

(25)- BARROS (s.d.:360) argumentando que a única semelhança encontrada entre a sociedade 
portuguesa e o sistema feudal era o poder público dos senhorios em suas terras, afirma que •foi esse, 
porém, o único facto substancial que nos aproximou do systema, porque observámos que o direito de 
propriedade nos bens patrimoniaes do homem nobre era completo, não estava limitado por nenhuma 
espécie de encargo; e não descobrimos que existisse entre os proprietários da terra nobre alguma 
escala de hierarchias ou de prestação de serviços. E cabe aqui notar que, precisamente em relação a 
seculos em que na Europa central dominava o feudalismo, abundam os exemplos de alienações de 
terra no occidente da Península, por doações e vendas enlft particulares, certificando ser grande o 
númuo dos Indivíduos que transigiam livremente sobft o seu dittito de propriedade: (grifo nosso) 



Vicente do Salvador - são sismeiros das suas terras" (UMA, 1954:35). O insucesso 

das capitanias provoca certas alterações no regime de terras no Brasil. Grandes 

áreas começam a ser dadas em sesmarias, assumindo o instituto a feição peculiar do 

latifúndio, sob a alegação de que os engenhos de açúcar e fortificações contra os 

índios, demandavam largas extensões de terras. 
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A rever ibilidade à Coroa das terras incultas dadas em sesmarias para 

posterior redistribuição caracteriza o favorecido não como proprietário, "porém 

como um beneficiário das terras da Coroa, sob condições" (MARX,M. 1991:35). A 

falta de qualquer infra-estrutura nas terras virgens e inóspitas da colônia fez com 

que poucos fossem aqueles que tivessem condições de pedir terra em sesmarias, 

concentrando-as desde os primórdios. Aqueles que possuiam menores recursos, 

simplesmente assenhoreavam-se de pedaços de terra.S para cultivo, evitando, assim, 

"correr a hierarquia da administração até o governador e, depois, até o rei, a fim de 

obter uma concessão de sesmaria" (LIMA, 1954:37). 

Segue-se daí que o caráter da sesmaria no Brasil difere daquele 

originalmente estabelecido em Portugal, desvirtuando-o. A distribuição de terras 

em benefício da produção agrícola, à revelia de seus possuidores, é substituída, 

gradativamente, pela concessão, pura e simples, de vastos domínios territoriais. Tais 

distorções se fazem nítidas desde 1695 com a permissão da cobrança de foros, 

sobrepondo-se à, até então, tributação única do dízimo ("para a propagação da fé"). 

A imposição de foros nas sesmarias do Bras~ 
equivalendo a uma apropriação legal do respectivo 
domínio, feria êsse preceito e inaugurava, entre nós, o 
regime dominialista da instituição das sesmarias, que 
perde, desde então, o seu caráter de restrição 
administrativa do domínio privado e do das entidades 
públicas, para assumir definitivamente a feição de 
concessão, segundo os preceitos ordinários, de 
latifúndios, talhados no dommio régio (LIMA, 1954:38). 
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É útil lembrar, para concluir, as condições de validade da sesmaria, 

vigentes mesmo com as distorções apontadas: 

a) confirmação da carta de concessão; 

b) demarcação das terras no tempo previsto; 

c) exploração de culturas (MAIA, 1952:152). 

A última é considerada condição "essencialíssima". 

Regime de posse de terras devolutas 

Com o fim oficial do Regime de Sesmarias através da Resolução 76 

de 17 de Julho de 1822 (dois meses antes da declaração da independência), 

caracterizou-se um período de amplo apossamento de terras, tanto por 

latifundiários quanto por pequenos ocupantes, vigorando o que alguns juristas 

chamam de "regime de posse de terras devolutas". A partir de então, "não se 

concediam mais sesmarias e ainda não existia uma lei de terras. Os terrenos eram 

apossados e, cultivados ou não, considerados pelos ocupantes como propriedade 

particular" (SODERO, 1990:43). O regime de posse de terras devolutas é marcado 

por uma "ausência" do Estado no que se refere à regulamentação da propriedade. 

Na verdade, a posse tem sido uma prática que vem desde antes da 

decretação do fim das sesmarias. O regime de franco apossamento de terras 

devolutas (SMJTH,R. 1989), também conhecido como "ocupação de terras 

devolutas" (UMA,1954)26, ou ainda "regime de posse de terras devolutas" 

(SODERO, 1990), generaliza a posse, que vem a tomar-se legítima com o passar do 

tempo, substituindo o regime de sesmarias e criando um novo costume jurídico. 

(26)- • ... ocupação é o lermo, diz Lacerda de Almeida, tanto mais que a Lei de 1850 e o Regulamento 
de 1854, que posteriormente dispuseram sobre a matéria - 'falam claramente de ocupação, que era, de 
facto o que ocorria'." (LIMA, 1954:47). 



Desde a segunda metade do século XVIII, observa-se uma 

preocupação da Corôa com a regulamentação da concessão e legitimação da 

propriedade frente à situação caótica do apossamento de terras na colônia. A 

confirmação da sesmaria passou a se dar através da medição e demarcação da 

propriedade e procurou-se proteger o posseiro que efetivamente trabalhava a terra 

e morava na propriedade. 
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UMA {1954) sugere que esta substituição da concessão pela 

ocupação se configuraria num "triunfo" do pequeno posseiro sobre o latifundiário. 

Ainda que tal juízo pareça exagerado, há urna certa procedência na conclusão, já 

que os grandes fazendeiros, ou pessoas com recursos para tal, eram beneficiados 

com sesmarias, bastando, para isso, requerê-las. É verdade, também, que o fim da 

burocracia para pedido de concessão tornou mais fácil a expansão dos latifúndios 

que já existiam e a criação de novos. 

Encerrado o período de sesmarias, os objetivos que lhe deram origem 

(desde a Lei de Sesmarias em Portugal, decretada no último quartel do século 

XIV), entretanto, permaneciam. A cultura efetiva do terreno apossado era condição 

sine qua non para a manutenção da posse do ponto de vista da legalidade. A posse 

com efetivo cultivo costumava prevalecer, inclusive, sobre sesmaria posteriormente 

concedida, não com base na lei (que não existia de fato para proteger o posseiro), 

mas com base no costume. Assim, na ausência de lei expressa, onde as terras 

devolutas eram adquiridas por ocupação (posse) com efetivo cultivo, até a Lei de 

Terras, o apossarnento, de um certo ponto de vista, não se contrapunha ao projeto 

de colonização e ao "espírito das leis portuguesas" (LIMA, 1954:51), uma vez que, 

supostamente, destinavam-se ao cultivo. Apesar de não haver uma jurisprudência 

que apoiasse a interpretação de que a posse não é contrária às leis do Reino, 

tornou-se a posse (com cultura efetiva) um "costume jurídico". 



Na opinião dos advogados que defendiam os interesses do Banco 

Evolucionista com relação a 2500 hectares de terras na zona leste do município de 

São Paulo, 

Depois de 1822, o Governo Imperial, abandonando o 
reg1men até então adoptado resolveu que o Governo 
Geral ou Provincial fizesse concessões das referidas 
terras a quem julgasse conveniente para cultival-as, ou 
obter-se das mesmas as vantagens de seu cultivo, 
impedir a sua invasão por intrusos, extremar o 
patrimônio do particular, e finalmente crear-se o seu 
cadastro. 
Essas concessões, entretanto, não produziram o 
resultado esperado, e pelo contrário, provocaram graves 
questões mostrando a conveniência de abandonar esse 
novo regímen e de procurar-se um outro meio legal, que 
fizesse cessar tão improfícuo systema, que não attendia 
aos interesses da Nação e de particulares, sem dar-lhes 
~arantias reaes e efficazes, como se pretendia 
{LACERDA, 1921:5). 
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Os pequenos posseiros evidenciam-se nas cidades (o que pode ser 

comprovado na cidade de São Paulo pelos Registros de Terras). Os terrenos 

apossados são "legalizadós" como propriedade absoluta com a Lei de Terras, 

"comprovados" a moradia e o cultivo (observe-se que tal requisito - um princípio da 

sesmaria - só é exigido para o caso da posse). 

A posse, que desde a independência promove o costume jurídico "da 

ocupação privada em desafio às proibições do Estado" é vedada pela Lei de Terras, 

que proíbe a "aquisição direta de terras devolutas pelos particulares e ressucita, 

assim, no nosso direito, a concessão de terras que, a posse ameaçara extinguir -

concessão outorgada pelo Estado como contraste à rígida proibição de caráter geral 

enunciada" (LIMA, 1954:90). 

O Estado, do ponto de vista jurídico, não é proprietário, mas detém a 

exclusividade sobre as terras vagas, exclusividade esta perdida no período de franco 



apossamento de terras devolutas (1822 a 1850) e retomada com a Lei de Terras. 

Quando LIMA (1954:91), no entanto, afirma que "não se reconhecem, porém, ao 

Estado direitos dessa natureza meramente para enriquecer-lhe o patrimônio, senão, 

ao contrário, para que os aplique aos diferentes serviços por que se multiplica a sua 

atividade", não lhe ocorre que as instituições públicas tornam-se meio de 

enriquecimento particular, por parte de grupos que a elas têm acesso, 

especialmente no que concerne à concessão de terras, num dado momento 

histórico, e valorização das mesmas, em momento posterior. 
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Com respeito ao direito de propriedade, de maneira geral, a 

Constituição de 1824 deixa como que um "vazio" no que se refere a uma legislação 

sobre terras, omitindo-se o Estado do papel de regularizar uma situação que, com o 

fim ·da concessão de Sesmarias de 1822, requeria um atributo jurídico mais definido. 

Algumas medidas com relação à política de terras ainda foram tomadas neste 

período de livre apossamento, como a reafirmação da proibição das sesmarias em 

1827 e a extinção da instituição do fôro e do morgadio na década de 1830. Já havia, 

em 1838, a preocupação com o levantamento das terras devolutas (SMITH,R. 

1989:323). 

A Lei de Terras de 1sso27 

A Lei de Terras se constituiu no estatuto fundamental 
do disciplinamento da propriedade da terra no Brasil, 
porque a partir daí é que se estruturariam as bases 
através das quais o Estado conferiria legitimidade à 
propriedade da terra, e tentaria objetivar a separação 
entre as esferas do público e do privado. 

SMITH,R. 1989:360 

(27)- Sobre as implicações da Lei de Terras no meio rural. ver COSTA, 1979. 
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A partir de 18 de Setembro de 1850 proibe-se a "aquisição de terras 

devolutas por outro título que não fosse o da compra. Dessa forma, não mais se 

concederiam sesmarias gratuitamente" (SODERO, 1990:49). 

Uma das razões do ano de 1850 se constituir em importante marco na 

transição para uma nova estrutura espacial encontra-se no fato de que até então, a 

terra não podia servir como garantia de dívidas, não possuía estatuto jurídico para 

ser hipotecada. Estas possibilidades, surgidas a partir de 1850, configuram um novo 

quadro na produção do espaço, e são de fundamental importância na estruturação 

espacial da metrópole paulistana, como tenciona-se demonstrar. 

Antes de mais nada, é preciso enfatizar que não é a partir de uma lei, 

simplesmente, que ocorre uma reestruturação a nível sócio-econômico e espacial. 

Se as formas jurídicas (e seu conteúdo) podem ser alteradas com agilidade, ou de 

maneira relativamente rápida, as formas espaciais oferecem resistências e se 

impõem ao novo que procura se estabelecer. Além disso, a decretação de uma lei, 

nada mais representa do que a institucionalização de processos que já vinham sendo 

gestados, o que não a destitui de sua importância a nível de marco de periodização. 

A Lei de Terras anunciava a 1egitimação das posses mansas e 

pacíficas, adquiridas por ocupação primária ou havidas do primeiro ocupante, que 

se achassem cultivadas, ou com princípios de cultura e morada habitual do 

respectivo posseiro ou preposto" (SODERO, 1990:55), legitimando, portanto, uma 

classe de pequenos produtores, no campo e na periferia dos aglomerados urbanos 

(São Paulo é ilustrativa deste último caso). 

A Lei discrimina, no seu corpo, o que são terras devolutas: 

1° - As que não se achassem ªPElicadas a algum uso 
público nacional, provincial ou municipal. 
2° - As que não se achassem no domínio particular 

por qualquer título legítimo, nem fossem havidas por 
sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou 
Provincial não incursas em commisso por falta de 
condições de medição, confirmação e cultura. 



3° - As que não se achassem dadas por sesmarias ou 
outras concessões do Governo, que, apezár de incursas 
em com.misso fossem revalidadas por essa lei. 
4º - As que não se achassem ocupadas por rósses, 

que, apezár de não se fundarem em título lega fossem 
legitimadas por essa lei. (in: LACERDA, 1921:6). 

Pertencendo à União, as terras devolutas são, em suma, terras 
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públicas não ocupadas ou utilizadas por qualquer pessoa ou qualquer das esferas 

administrativas da Nação. A Lei n° 601 de 1850 ("das terras") só admite a aquisição 

de terras devolutas por título oneroso, isto é, através da compra28, abrindo caminho 

para a legitimação da posse através do princípio da cultura efetiva e da morada 

habitual do posseiro. É digno de destaque que não houve uma expropriação em 

massa das terras ocupadas por posse, em vez disso, instituiu-se a formalidade da 

legitimação das terras adquiridas por apossamento, desde que com cultura efetiva. 

Os dados indicam que, no caso da propriedade urbana, a morada habitual do 

posseiro já era argumento suficiente a favor da legitimação. 

Como bem observa LIMA (1954:60), "a Lei de Terras de 1850 é, antes 

de tudo, uma errata, apo_sta à nossa legislação de sesmarias", na medida em que 

confirma as sesmarias que tinham o cultivo efetivo, mesmo que os outros dois ítens 

de condição de validade Gá mencionados) não se tivessem cumprido, quais sejam, 

medição (por falta de profissionais) e confirmação (por excessiva demora em função 

da centralização burocrático-administrativa). Dessa maneira, admite-se que a Lei de 

Terras encerra um conteúdo duplo: complemento de lei de sesmarias e aceitação 

jurídica do regime de posses até aquela data, transformando em direito escrito o 

que havia se generalizado pelo costume. Ao mesmo tempo, e aí encontra-se o 

caráter decisivo na nova regra de direito, põe fim ao costume, prevendo a proibição 

(28)- Lei no. 601 de 18 de Setembro de 1850, art.1 : "(Terras devolutas) só se adquirem por compra, 
excepto na zona de dez léguas das fronteiras, onde podem ser concedidas gratuitamente". 



de obtenção de terras devolutas por qualquer recurso que não o da compra, cujos 

desdobramentos se farão sentir em todas as esferas das relações sociais de 

produção, marcando a nova etapa da estrutura espacial na história da formação 

social brasileira. Desencadeia-se o processo que põe termo à acumulação mercantil 

escravista. 

Da concessão à ocupação e desta ao sistema de compra e venda, 

assim se processou as relações de domínio sobre · a terra. Tal linearidade, no 

entanto, só ocorre a nível jurídico, uma vez que na prática, concessão, ocupação e 

compra e venda se misturam ao longo da história fundiária paulistana, com 

predominância, evidentemente, de cada meio de acesso à terra em períodos 

históricos determinados. 
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CAP(TUW4 

O REGISTRO DO VIGÁRIO EM TRÊS FREGUESIAS PAULISTAS 

Os Livros de Escrituração 

Levando em conta as esferas teórica, técnica e empírica da pesquisa 

acadêmica, acredita-se que a última não deve preceder e tampouco ser o termo do 

trabalho. A busca de dados em arquivos já pressupõe elementos teóricos 

minimamente trabalhados para que algumas perguntas possam ser formuladas ao 

material pesquisado. Por outro lado, este prévio arcabouço teórico deve ser flexível 

o suficiente para se deixar transformar com o resultado das informações 

tecnicamente manipuladas. 

Desse modo, no Arquivo Público do Estado de São Paulo (Setor de 

Manuscritos) foram pesquisados os "Registros de Terras de São Paulo", 

especificamente três livros de escrituração referentes às freguesias da Sé, Santa 

Efigênia e Brás29. Procurou-se, nesta fonte de informações, bases concretas para a 

discussão a respeito das formas de aquisição da propriedade, principalmente 

transações de compra e venda anteriores à Lei de Terras e da questão do 

apossamento. 

Os dados deste arquivo dizem respeito aos primeiros registros de 

propriedade fundiária após a decretação da Lei de Terras de 1850, abrangendo um 

período relativamente curto do século XIX mas, ao mesmo tempo, de suma 

importância, uma vez que marcam um período de transição fundamental para a 

(29)- A secular paróquia da Sé, logo após a independência ("já então sé ou sede do bispado"), 
desdobra-se cm Santa lfigênia, e depois Brás, formando três paróquias (MARX,M. 1988:113). Tendo 
cada uma um Registro de Terras, tais foram as freguesias inventariadas para este trabalho junto ao 
Arquivo Público do Estado de São Paulo. 



compreensão do processo que desemboca na atual configuração territorial da 

cidade. 

Através da abertura e do encerramento do Livro de Registros da Sé, 

pode-se obter uma primeira idéia do conteúdo e dos propósitos de tais 

escriturações. 

Abertura: 
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"Esse livro que vae por mim numerado, e rubricado com a rubrica -

Bueno - contém 96 folhas e há de servir para lançamentos e registro das terras 

públicas, digo, possuídas pelos fregueses desta Parochia da Sé da cidade de São 

Paulo. 

São Paulo 7 de novembro de 1855." 

Encerramento: 

"Findando-se em 31 de maio de 1856 o prazo de 2 anos, marcado pelo 

Excelentíssimo Governo da Província em Edital, que me foi transmitido em 

Portaria Circular de 4 de abril de 1854, a qual prazo começou a decorrer do 1° de 

Junho de 1854, encerro o presente livro, cuja escrituração finda a folha 26 verso do 

mesmo livro. 

São Paulo 30 de Junho de 1856." 

Breve histórico e contextualização das informações 

Os registro de terras surgem a partir da determinação da Lei de 

Terras de 1850 sobre a organização do "registro de terras possufdas, mediante 

declaração dos respectivos possuidores, impondo-se multas e penas àqueles que 
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deixassem de fazer, nos prazos marcados, as declarações, ou as fizessem inexatas" 

(SODERO, 1990:56). O governo provincial de São Paulo determinou o prazo de 

dois anos, ou seja, de 1° de Junho de 1854 a 30 de maio de 1856 para a declaração 

dos possuidores de terras paulistas no chamado "Registro do Vigário". Tal 

denominação derivou do "regulamento (que) determinou que os vigários de cada 

freguesia do Império fossem os encarregados de receber tais declarações para o 

registro das terras, e os incumbiu de proceder a esse registro dentro de suas 

freguesias, fazendo-o por si ou por escreventes, que poderiam nomear, e ter sob sua 

responsabilidade" (SODERO, 1990:56). 

A importância da união Estado-Igreja (destacada no capítulo 

"Ocupação do núcleo central e expansão") para a formação territorial da cidade nos 

seus primeiros séculos de existência, fica latente no "Registro do Vigário", 

atribuindo-se à Igreja o que, do ponto de vista do tempo presente, deveria estar a 

cargo da municipalidade ou de outras instâncias da administração pública30. 

Os dados dos Registros de Terras fornecem um quadro da cidade 

apropriada em 1856, com os respectivos proprietários (que serviria de base para a 

demarcação das terras devolutas), base territorial da nova dinâmica de parcelização 

e mercantilização da terra. Os posseiros que não registraram suas terras conforme 

as normas estabelecidas pela Lei de Terras e o prazo estipulado pelo Governo 

Provincial ficaram formalmente alijados do processo de àfenção de terras, a não ser 

pela compra, legalizando suas posses. A partir de então, acirra-se a contradição 

proprietários-não proprietários. 

Esses dados permitem o estabelecimento de um quadro da situação 

fundiária em 1856, tornando possível, assim, uma representação daquilo que se 

poderia chamar de "base espacial" de um novo modelo de evolução fundiária e 

(30)- As eleições também davam-se no interior das Igrejas, que ainda exerciam outras funções laicas, 
att sua dissociação do Estado, que se completaria somente na Primeira República. 



urbana, vinculada a novas regras soc1a1s e econômicas que resultaram na 

organização espacial atual, através do desencadeamento de processos ditados pelas 

relações sociais que se estabelecem a partir de então, determinando novas funções e 

novos valores às formas fundiárias, em decorrência da mudança social, de um novo 

período histórico. 
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Os Registros de Terras também permitem constatar que não foram 

apenas os grandes latifundiários que se beneficiaram com o regime de franco 

apossamento e posterior confirmação da propriedade em 1850. Evidentemente, os 

grandes proprietários tiveram preservados seus interesses, ao mesmo tempo, porém, 

que uma fração de pequenos proprietários, geralmente produtores, viram-se na 

condição de dispor de seus domínios incondicionalmente, pelo menos nas 

imediações urbanas, como pode ser comprovado pelos dados. 

As paróquias da Sé, Santa Ifigênia e Brás 

Os dados levantados limitam-se às freguesias que englobam o centro 

urbano da época, ou seja, Sé e seus desdobramentos: Santa Efigênia e Brás (de um 

total de dez freguesias existentes). A grande quantidade de informações contida 

nestas paróquias (a cada uma corresponde um livro de escrituração) atende 

amplamente aos interesses da pesquisa, uma vez que contém os tipos de 

propriedade mais comuns no período e abrangem em seus domínios vastas áreas, 

além do núcleo urbano propriamente dito. Ainda que MATOS (1956:55) afirme que 

"a maior parte da gente paulistana espalhava-se pelas demais freguesias, que seriam 

os sub6rbios da Paulicéia de então: Guarulhos, Nossa Senhora do Ó, Cotia, Nossa 

Senhora da Penha, São Bernardo, Juqueri e M'Boi (Embu)", atribuindo às 

freguesias da Sé, Santa Efigênia e Brás a categoria de centro urbano, "englobando 



um total de apenas 9.391 habitantes" (ver tabela 1 )31, deve-se fazer a ressalva de 

que as três freguesias elencadas, além de abarcar todo o centro urbano, vão além, 

encampando vastos subúrbios no Ipiranga, Moinho Velho, Moóca, Tatuapé, 

Aricanduva, "Estrada que segue para a Penha", "Além Tietê", Santa Anna, Margem 

do Rio Pinheiros, Mandaqui, Estrada da Cantareira etc, num total de 556 

propriedades registradas, entre elas: Fazendas de cultura, chácaras e sítios para 

cultivo e criação. 

TABELA 1 

POPULAÇÃO URBANA DE SÃO PAUW- 1830 

Sé ••••••••.....•• 5668 

Santa Efigênia ... 3064 

Brás • ......•...•. 659 

Fonte: AZEVEDO, 1956. 
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Uma paróquia ou freguesia surge da elevação de um arraial, 

organizado em torno de uma capela, quando este cresce em importância. Pleiteado 

um reconhecimento e a elevação de tal aglomerado para o patamar de paróquia, 

assume o lugar funções administrativas de cunho religioso e também laico 

constituindo a unidade territorial da organização eclesiástica (MARX,M. 1991:27). 

Dentre as funções laicas, o registro de terras, após 1850, interessa especialmente, 

(31)· MELW, 1985:82-83 estima em 9331 o número de habitante..s das freguesias da Sé, Santa 
Efigênia e Brás para o ano de 1836. 



demonstrando o estreito vínculo entre Estado e Igreja que vigorava no país e ainda 

perduraria até a República. 

Uma nova paróquia (ou freguesia, como era tradicionalmente 

conhecida) poderia também surgir do desmembramento de uma antiga, como nos 

casos de Santa lfigênia e Brás. O nascimento da primeira vincula-se à chamada 

"cidade nova", a oeste e norte da Sé, transpondo o córrego do Anhangabaú e 

ganhando autonomia eclesiástica e administrativa. 

Em 21 de abril de 1809 a capela de Santa Ifigênia, que 
circundava a Sé a oeste e norte, desmembrou-se desta 
para constituir, também, uma nova paróquia. O riacho 
do Anhangabaú as separava. A 'cidade nova' começava 
a se desenvolver nesta região. Santa lfigênia subtraiu da 
paróquia da Sé um grande território que se estendia, ao 
norte, até a Serra da Cantareira; a oeste até as 
paróquias de Nossa Senhora do Ó e Cotia Ao sul, sua 
Jurisdição ia até a paróquia de Santo Amaro, a leste a 
Sé, limitava-a. Impossível melhor delimitar um 
território, pelo menos para a primeira metade do século 
XIX (MARCÍLIO, 1973:39) . 

... o último desmembramento sofrido pela paróquia da 
Sé durante a época que estudamos (1750-1850) foi o do 
Brás, realizado em 8 de junho de 1818 / ... /Separado da 
Sé pelo riacho do Tamanduateí, esta zona devia seu 
desenvolvimento ao fato dela estar situada, nesta época, 
na estrada do Rio de Janeiro. / ... / A nova paróquia 
tinha como limite ao norte, o rio Tietê; ao sul, tocava 
seguradamente os limites de São Bernardo; a leste, a 
paróquia da Penha de França e a oeste, a Sé 
(MARCILIO, 1973:40). 
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Segundo SILVA NETO ( 1990) as paróquias se caracterizam por ser 

os primeiros extensores urbanos de ocupação, isto é, o primeiro passo antes do 

adensamento e expansão do núcleo urbano de São Paulo, através da força de 

atração que exerciam sobre populações esparsas, distribuídas pelo campo, lugarejos 

e arraiais. Assim é que, tomadas como unidades territoriais administrativas para fins 
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de registro de terras (e outras funções), as freguesias da Sé, Santa lfigênia e Brás 

são representativas do quadro fundiário da imperial cidade de São Paulo. 

Os principais tipos de aquisição de propriedade constatados nos 

Registros analisados são: compra, herança, posse primária, doação e hasta 

pública32 (ver tabela 2). Outras modalidades, como a troca ou o dote, aparecem de 

maneira muito mais esporádica e relativamente de pouca importância. Chama 

imediatamente a atenção o fato de que a forma predominante de aquisição de 

propriedade, nas três freguesias, é a compra (Sé: 40%; Brás: 48%; Santa lfigênia: 

47%). 

TABELA2 

MODALIDADE DE OBTENÇÃO DE PROPRIEDADE NA FREGUESIA DA 
SÉ, CONFORME DECLARAÇÕES EM 1855 E 1856. 

Compra . ....................... 41, 5\ 

Herança~ ...................... 26% 

Posse primária ................ 10% 

Doação. . • . . . . . • . . . • . . . . . • . . . • . 4 \' 

Hasta pública ................. 3% 

Outras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 5\: 

Omissão de origem ............. 10% 

Fonte: Registro de Terras da Freguesia da Sé, 1855-1856. Arquivo Público do 
Estado de São Paulo, 1990. 

(32)- Hasta pública é a venda de terras em pregão público. 



TABEl.A3 

MODALIDADE DE OBTENÇÃO QA PROPRIEDADE DA 
FREGUESIA DOBRAS, CONFORME DECl.ARAÇOES EM 1855 E 1856. 

Compra . ................... 48' 

Herança .........••........ 22\ 

Posse primária ..•....•.... 0,6\ 

Doação .................... 9% 

Hasta pública ............. 2,4% 

Outras . ................... 7% 

Omissão de origem ......... 11% 
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Fonte: Registro de Terras da Freguesia do Brás, 1855-1856. Arquivo 
Público do Estado de São Paulo, 1990. 

TABEl.A4 

MODALIDADE DE OBTENÇÃO DA PROPRIEDADE NA 
FREGUESIA DE SANTA IFIGtNIA, CONFORME DECLARAÇÕES EM 1855-
1856. 

Compra • ••....•..••.•••••••.•• 4 7 \: 

Herança ...............•..... :21% 

Posse primária ....•........... 7 % 

Doação ........................ 10% 

Hasta pública ...........•..... 1,4\ 

Outras . ....................... 4, 6\ 

Omissão de origem ....•......... 9% 

Fonte: Registro de Terras da Freguesia de Santa lfigênia, 1855-1856. 
Arquivo Público do Estado de São Paulo, 1990. 
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TABELAS 

MODALIDADE DE OBTENÇÃO DE PROPRIEDADE. 
QUADRO SÍNTESE DAS fREGUESIAS DA SE, SANTA IFIG~NIA E BRÁS, 
CONFORME DECLARAÇOES EM 1855-1856. 

Compra ..................... 46, 5% 

Herança ..••.•.•.....•...... 22% 

Posse primária ............. 5,5% 

Doação . .................... 9 % 

Hasta pública .....••.••.... 2% 

outras ......•.......•...... 5,5% 

Omissão de origem ......... • 9,5% 

Fonte: Registro de Terras das Freguesias da Sé, Santa lfigênia e Brás, 
1855-1856. Arquivo Público do Estado de São Paulo, 1990. 

Mesmo levando-se em consideração o fato (aliás, importante) de 

grande parte das transações de compra e venda terem sido realizadas após 1850, no 

curto período que vai desta data até o · momento do registro nos Livros de 

escrituração, deve ser destacado que o mercado de terras configura-se como relação 

econômica importante, algumas vezes predominante, antes da Lei de Terras. 

Observa-se que 37% das transações de compra e ven~a r~alizadas na Freguesia da 

Sé ocorreram antes de 1850; este índice se eleva para 44% na Freguesia do Brás; e 

62% em Santa Ifigênia. Para o total dos registros estudados, tem-se que 55,8% das 

propriedades obtidas até 1850 deram-se por meio da compra (ver tabelas 6, 7, 8 e 

9). 



TABELA6 

AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE ATRAVÉS DA COMPRA POR 
ClASSES DE PERÍODO. FREGUESIA DA SÉ, CONFORME DEClARAÇÕES 
EM 1855-1856. 

1830 - 1840 .•••.•... 11% 

1841 - 1850 ....•.... 26% 

1851 - 1860 •.•...... 63% 

Fonte: Registro de Terras da Paróquia da Sé, 1855-1856. Arquivo 
Público do Estado de São Paulo, 1990. 

TABELA 7 
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AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE ATRAVÉS DA COMPRA POR 
CLASSES QE PERÍODO. FREGUESIA DO BRÁS, CONFORME 
DECLARAÇOES EM 1855-1856. 

1810 - 1820 •.......... 6% 

1821 - 1830 ••.....•... o 

1831 - 1840 ..•.....•.• 38% 

1841 - 1850 ........••• o 

1851 - 1860 .....•..... 56% 

Fonte: Registro de Terras da Paróquia do Brás, 1855-1856. Arquivo 
Público do Estado de São Paulo, 1990. 



TABELAS 

AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE ATRAVÉS DA COMPRA POR 
CLASSES DE PERÍODO. FREGUESIA DE SANTA IFIGÊNIA, CONFORME 
DECLARAÇÕES EM 1855-1856. 

Atê 1800 .....••.•.•.•• 1% 

1801 - 1810 ••.•.•.•.•• o 

1811 - 1820 ..•.•.•.•..•. 3% 

1821 - 1830 .•.••••...•.• 4% 

1831 - 1840 ..........•. 23% 

1841 - 1850 ...•••••..•. 31% 

1851 - 1860 .•••••••••.. 38% 

Fonte: Registro de Terras da Paróquia de Santa Ifigênia, 1855-1856. 
Arquivo Público do Estado de São Paulo, 1990. 

TABELA9 
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AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE ATRAVÉS DA COMPRA POR 
CLASSES DE PERÍODO. QUADRO SÍNTESE DAS FREGUESIAS DA SÉ, 
SANTA IFIGÊNIA E BRÁS, CONFORME DECLARAÇÕES EM 1855-1856. 

Até 1800 .••..•..••. 0,8% 

1801 - 1810 .•.....• o 

1811 - 1820........ 3% 

1821 - 1830 •••••••••• 3% 

1831 - 1840 •.••••••• 23% 

1841 - 1850 .••.•.•.• 26% 

1851 - 1860 .••..•.•• 44,2% 

Fonte: Re~stro de Terras das Paróquias da Sé, Santa Ifigênia e Brás, 
1855-1856. Arquivo Público do Estado de São Paulo, 1990. 



É assim que só parcialmente pode-se concordar com a afirmação de 

RODRIGUES (1990:17): "Em 1822 foram suspensas as concessões reais, e, desta 

data até 1850, a terra passou a pertencer a quem 'quisesse' ocupá-la - melhor seria 

dizendo, pudesse ocupar. Até 1850 a terra não era uma mercadoria, não podia ser 

comprada e vendida." 
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Realmente a terra não era uma mercadoria no sentido em que se 

reveste hoje, ou seja, sob a capa da propriedade absoluta por meio de decisões 

políticas; entretanto, os dados demonstram inequivocamente um forte mercado de 

terras, já que, se era possível, no caso das cidades, a obtenção de datas de terra 

através de pedidos à Câmara Municipal, por um lado, era, evidentemente, 

impossível obter qualquer localização desejada em função de terras já ocupadas. 

Acredita-se que, neste caso, o uso determina o "valor" do solo33. 

O que tem importância e alimenta o mercado de terras neste período 

histórico é a predominância da concepção de espaço relativo sobre o espaço 

absoluto, isto é, da localização sobre a área. Se para as sociedades ditas "primitivas" 

a terra "não é uma parte do espaço existindo dentro de um sistema maior. Pelo 

contrário ela é vista em termos de relações sociais" (Robert SACK - Conceptions of 

space in social thought, apud SMITI-1,N. 1988:113); para a sociedade pré

absolutização da propriedade fundiária brasileira a terra também é vista em termos 

(33)- Fazendo uma comparação entre cidades medievais e capitalistas, HARVEY (1980:223) afirma 
que: "A riqueza/ ... / era um indicador de prestígio e as localiz.ações de prestígjo estavam na maior 
parte, encerradas no centro simbólico da cidade redistributiva medievaJ. Os vaJores do solo refletiam a 
competição por localizações de prestigio. Além disso, era o uso que determinava o vaJor de troca no 
mercado do solo urbano da cidade ordenada, em contraste com os períodos posteriores em que o 
retomo do investimento viria ditar inteiramente o uso" (grifo nosso). Sem querer transpor 
mecanicamente esta lógica para o caso da cidade coloniaJ e imperiaJ brasileira, acredita-se que o 
período pré-capitalista guarda relações com ta1 lógica, em função de evidências empíricas, e de que 
vigorava, nesse período, uma sociedade ordenada, estamentaJ (ver HIRANO, 1988). 



de relações sociais, ainda que já houvesse o sentido de propriedade privadamente 

apropriada desde os tempos coloniais34. 
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Quanto mais se aproximava a metade do século XIX, mais escassas 

tornavam-se as localizações consideradas melhores. Algumas declarações nos 

Registros de Terras confirmam esta hipótese: 

Registro n° 214-STA IFIGÊNIA: "Os te"enos anexo à dieta chácara foi obtido por 

carta de data da Câmara Municipal à diferentes pessoas, e estas passou a mim." 

(Chácara, na Estrada que vai para Cotia - lado direito da Rua do Sabão, adquirida 

por compra por Antonio Joaquim Tavares Rodovalho). 

Se havia, portanto, um mercado de terras antes de 1850, deve-se 

buscar a diferença deste para com o mercado fundiário que se estabeleceu após a 

decretação da Lei de Terras. A partir da absolutização da propriedade, proíbe-se a 

obtenção de terras devolutas por outro meio que não o da compra. A Lei de Terras 

marca um período de transição do capital mercantil para o capitalismo 

propriamente dito, sendo que a terra joga um papel decisivo nesta transição. 

(34)- SMITH,N. (1988:119) afirma que a concepção de espaço muda com a prática social do trabalho. 
•Mais importante é que seu argumento (de Alfred Sohn-Rethel) não sugere simplesmente que nossos 
conceitos de espaço mudem historicamente mas que se descn olvem em relação ao tratamento e á 
experiência variáveis no espaço. Como a relação com a natweza se desenvolve historicamente, a 
dimeos.ão espacial da at.Mdade humana é alterada e, com ela, nossa concepção de espaço·. Parece que 
quanto à propriedack (da terra) passa-se do espaço relativo ao absoluto (quando da absoluti7.ação da 
propriedade); quanto à produção (inclusive do espaço) passa-se da concepção de espaço absoluto ao 
relativo. Ver a relação estabelecida por SMITH,N. (1988:129) entre trabalho concreto e espaço 
absoluto de um lado; e trabalho abstrato e espaço relativo, por outro. Este autor afirma: "Não é 
Einstein, nem a Física, nem a Filosofia que, em última instância, determina a relatividade do espaço 
geográfico, mas é o processo atual da acumulação de capital" (p.130). "A universalidade da relação de 
trabalho assalariado sob o capitalismo liberta não apenas a classe trabalhadora, mas também o capital, 
de qualquer laço inerente com o espaço absoluto• (p.131). 



Somente quando a terra começa a ter preço de forma 
generalizada, é que começam a interagir os 
pressupostos que levariam à extinção das relações 
escravtstas. Isso iria ensejar, pois, a transferência do 
capital mercantil traficante, para a órbita do capital 
mercantil fundiário (SMITH,R. 1989:149) 

Somente após 1850, a terra torna- e, definitivamente, mercadoria. 

... a herança do transplante da instituição da sesmaria no 
Brasil, apesar da dinâmica própria e específica que 
passará a ter a partir de 1695, assinalada por alguns 
autores, jogará um papel econômico muito importante 
como elemento impeditivo da não autonomização da 
propriedade privada, em relação ao Estado. Como 
resultante tem-se que a terra não se mercantiliza. / ... / a 
propriedade privada fundiária, ao longo de todo o 
período colonial, e mais além. será elemento de difícil 
legitimação privada a partir do Estado, como domínio 
definitivo, absoluto, passível de objetividade 
circunscrita a transações contratuais de compra e venda, 
e explicitação de preços, direitos sucessónos certos, e 
sobretudo, como garantia de dívidas etc (SMITH,R. 
1989:165). 
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Assim, a compra e venda de terras no período colonial possuia uma 

conotação distinta da ab olutização da propriedade da sua forma mercantil. O que 

hegemonicamente ocorria era um apossamento desenfreado e conflitos de terras. A 

prática do apossamento e posterior venda indicava já um princípio de valorização 

das terras mais férteis, no caso da agricultura e mais bem localizadas, no caso das 

cidades (neste último caso, nas áreas adjacentes ao aglomerado urbano, mesmo que 

utilizados para fins agrários, a localização era importante). Mesmo que alguns 

autores não considerem a compra e venda de terras antes de 1850 como um 

mercado de terras, isto não altera o fato de que as transações realmente efetivavam-



se, ainda que suas implicações fossem mais re tritas do que após a absolutização da 

propriedade35. 
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A posse primária é outra modalidade importante de obtenção de 

propriedade ao longo do século XJX. A Lei de Terras de 1 50, como já foi visto, 

garantia a legitimação das posse pacíficas com efetiva ocupação o que le ou a 

declara - como as que seguem: "Tenho casa, minha habitual morada, com 

constante e efetiva ocupação e apro itamento das te"as· (Regi tro n° 41-SÉ); " ... athé 

o present me acho habitando nella e plantando" (Registro n° 147-STA IFIG NIA); 

"posse sem oposição há mais de 24 anos ... " (Regi tro n° 282-STA IFIG~NIA); " ... por 

posse á mais de 1 O annos á vist.a e face do público sou senhor e possuidor ... " (Registro 

n° 2 6-ST IFIG JA)- ·- por posse mansa e pacífica .. : (Registro n° 320-STA 

WIG~ IA). 

A maior parte do declarantes que se acham na condição de 

posseiro , procuram enfatizar que a ocupação se deu há vários anos, numa tentativa 

de garantir a propriedade nos novo moldes que e apresentavam. Muito frequentes 

ão afirmações do tipo "á 18 anos mais ou menos·. "á 3 para 4 anos· astante 

antiga~ ·a quase 3 anos" •a mais de 10 anos~ •a muitos anos·· denunciando a 

dubiedade e imprecisão das declarações. 

As po e não ocorreram somente no período de franco apo amento 

de terras devolutas (1822-1850), mas existiram também durante a vigência da Lei de 

Sesmarias, tanto por parte daqueles que não se enquadravam nos requi itos 

necessário para a solicitação de terras à Coroa, quanto pcl "homens bo " que 

não se sujeitavam aos trâmites demorados da oficialização da concessão. O Registro 

n° 31 da Freguesia de Santa lfigenia sugere tal caso: "Outro terreno, situado no 

(35)- ·oe qualquer forma o que é importante assinalar, é que a constatação da compra e venda tal 
como expõe cbwartz, não caracteriza a existência de um mercado de terras. As transações de terras 
eram ant formas de cootrole sobre a produção mercantil, is.to t, controle e ubmissão atra da 
produção, e oio da força de tr • (SMITH,R. 1989-31 ). 



mesmo lugar e fronteiro ao acima, que se divide com a Fazendinha do Canno, a vánea 

e a estrada, a qual possuo por posse tomada por meus antepassados" (Terreno com 

casas de morada em Santana, Estrada de Bragança, por herança a Ignácio 

Joaquim). 
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Cerca de uma quinta parte das propriedades analisadas encontram-se 

na categoria de obtenção por herança, modalidade esta que remonta à antiguidade 

na história da formação da propriedade privada da terra, destacando a familia 

como unidade social que se sobrepunha a formas de organização mais antigas, 

gênese da divisão da sociedade pela riqueza. 

Com respeito à espécie e função das propriedades, nota-se um 

predomínio absoluto de atividades agrárias em sítios, chácaras, fazendas e 

simplesmente "terrenos" (a definição da espécie de propriedade passa por um 

subjetivismo do declarante) - ver tabelas 10, 11, 12 e 13. A lavoura/cultura, 

criação/pastagem e moradia, separadamente ou em combinação, são funções 

majoritárias de tais propriedades de forma geral; em particular, encontram-se em 

associação com olarias. 



TABELA 10 

ESPÉCIE DE PROPRIEDADE NA FREGUESIA DA SÉ, 
CONFORME DECLARAÇÕES EM 1855-1856. 

Sltio •.....•.••••• 43\ 

Chácara •....•••..• 16,5\ 
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Fazenda. • • . • . . . . • . o 

Terreno ...••..•••. 13, 5\ 

Outros ..•........• 27\ 

Fonte: Registro de Terras da Paróquia da Sé, 1855-1856. Arquivo 
Público do Estado de São Paulo, 1990. 

TABELA 11 

ESPÉCIE DE PROPRIEDADE NA FREGUESIA DO BRÁS, 
CONFORME DECLARAÇÕES EM 1855-1856. 

Sltio ............ 21\ 

Chácara ...••..... 24\ 

Fazenda •••....•.• 0,6\ 

Terreno ...••..••. 32\ 

outros ..•.....•.• 22,4\ 

Fonte: Registro de Terras da Paróquia: do Brás, 1855-1856. Arquivo 
Público do Estado de São Paulo, 1990. 
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TABELA 12 

ESPÉCIE DE PROPRIEDADE NA FREGUESIA DE SANTA 
IFIG~NIA, CONFORME DECLARAÇÕES EM 1855-1856. 

Sitio •.....••....• 36% 

Chácara ........... 19% 

Fazenda ...•••••... 0,6% 

Terreno .•.•.•..•.• 20,4% 

Outros .•••••...••• 24% 

Fonte: Registro de Terras da Paróquia de Santa Ifigênia, 1855-1856. 
Arquivo Público do Estado de São Paulo, 1990. 

TABELA 13 

ESPÉCIE DE PROPRIEDADE, QUADRO SÍNTESE DAS 
FREGUESIA~ DA SÉ, SANTA IFIG~NIA . E BRÁS; CONFORME 
DECLARAÇOES EM 1855-1856. 

Sitio ........••.. 32% 

Chácara ..• ~ ...... 20,5% 

Fazenda ...•.•••.. 0,3% 

Terreno .......••. 23,2% 

Outros .•.•....... 24% 

Fonte: Registros de Terras das Paróquias da Sé, Santa lfigênia e Brás, 
1855-1856. Arquivo Público do Estado de São Paulo, 1990. 
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A combinação de chácara com olaria pode ser exemplificada numa 

propriedade no Tatuapé, adquirida através de compra por João Antonio Mendes 

Pereira (Registro n° 88-BRÁS). De maneira geral porém, predominavam as 

propriedades que combinam a lavoura e a criação, como a Fazenda do Oratório, 

com "te"as lavradias e campos de criar" (Registro n° 84-BRÁS). Mais raras eram as 

propriedades com dimensões reduzidas, com função exclusiva de moradia, muitas 

vezes simples "casinhas de palha", adquirida por coml?ra ou doação de particulares, 

como dois casos em Santa Anna, de Joaquim Alves Duarte e José Custódio 

(Registros n°s 242 e 275-STA IFIGÊNIA). Fica evidenciado, ainda, através da 

análise da funç.ão das propriedades, a importante utilização de chácaras como 

rancho de tropeiros e terrenos dispostos como pasto de aluguel (Registros n°s 107-

BRÁS e 1-STA IFIGÊNIA, respectivamente). 

Registro n° 39-STA IFIGÊNIA: 'Vivide com Ignácio Antonio 

Marianno desde o capão do matto que existe em um alto até o có"ego da Água 

Branca, e por este acima até a estrada geral, com esta até o caminho que serve de 

encosto para Tropas, e com este caminho até os valias da chácara do falecido sargento

mor Amaral" (Terreno na Água Branca, pertencente a Maria Antonia de Santa 

Rita). 

Alguns proprietários ainda aforavam suas terras, como é o caso da 

chácara edificada em terras foreiras do mosteiro do Carmo, por Francisca de Paula 

(Registro n° 257-ST A IFIGÊNIA), a morada de casa e terreno de Sotero José 

Barboza e Jacintbo Eliodo Bueno (Registro n° 258-STA IFIGÊNIA) e a morada de 

casas de Francisca de Borja Leite (Registro n° 259-ST A IFIGÊNIA). 

SMITH,R. (1989:357) tem razão quando argumenta que o Registro 

do Vigário "pouco efeito prático tinha para conferir legitimidade pública às terras 

privadas", por conta da imprecisão das demarcações. O que o referido autor não 

menciona, entretanto, é que tais registros cumpriram uma função de garantia de 



propriedade absoluta que, se não era precisa tecnicamente na demarcação, era 

precisa na intenção de criar uma nova mentalidade no que concerne ao direito da 

propriedade e acesso à terra. 
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Tomando como marcos acidentes geográficos (vertentes, rios, morros, 

córregos, arroios, "picos", espigão), vegetação ou aspectos da paisagem (sertão, 

caraguatãs, brejos), ou ainda orientações do tipo: nascente e poente; e outros sinais 

ainda mais efêmeros, como vallos, muros, "pau de jacarandá", porteira, cerca, rua, 

estrada, terras públicas, Igrejas, "campos da Câmara", campos de servidão pública, 

buracos, campos em aberto etc, registravam-se as demarcações das propriedades, 

complementadas com a relação das propriedades limítrofes (há muitos casos em 

que o declarante desconhece o nome do proprietário .vizinho, mencionando: "Maria 

de Tal", "Fulano de Tal" etc). 

Percebe-se, assim, a importância da emergência de novos referenciais 

geográficos (cartográficos) que se impõem a partir de uma nova concepção de 

espaço com a absolutização da propriedade fundiária. Os antigos referenciais (que 

hoje se mostram tão efêmeros) eram adequados e suficientes em períodos 

anteriores à Lei de Terras. 

Vale a pena destacar alguns registros, exemplificando o que foi dito: 

Registro n° 20-SÉ: ''Parte em São Paulo, parte em São Bernardo. Ao lado direito da 

estrada que desta cidade segue para a de Santos, cuja divisa principia no mo"o 

vennelho, ponto do limite desta freguesia da Sé com a de São Bernardo, donde segue 

um vallo, e deste a rumo direito ao có"ego das póças, e por este abaixo até outro vallo, 

que segue até a ponte, e daí vai intestar no supra dito mo"o vennelho, em cujas 

posições limitam-se de nossas te"as, pertencentes ao distrito da Freguesia de São 



Bernardo, de Antonio José Pedroso, e de Joaquim Rodrigues de Souza'~ (Sítio de terras 

de campos e alguns capões36). 
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Registro n° 12-SÉ: "Divisa principia na porteira, donde. segue um vallo, que faz canto, 

e segue, e toma e fazer canto, e segue até um cóffego, e por este abaixo até uma 

vertente, que sobe até um vallo, que vai intestar na supra dita porteira, em cujas 

posições limitam-se de teffas públicas, e de Marianna Rasquinha". (Potreiro de terras 

de campo no Ypiranga de cima, por meação, de Anna Gertrudes de Barros} 

Registro n° 215-STA IFIG~NIA: "Os fundos, ou sertão, como antigamente 

denominavão, segue ... " (Sítio da Chapada de Ignácio José Araújo). 

Além dos registros citados acima, que, aliás, confirmam o caráter 

impreciso da demarcação, outras declarações merecem destaque por apontar 

aspectos tais como "ilhas" de terras particulares em ~eio a terras públicas e ainda 

declarantes que são posseiros e compradores a um só tempo, de terras contíguas e 

procurando a legitimação das duas formas de apropriação numa só propriedade. 

Registro n° 39-SÉ: HLimitam-se por todos os lados com teffas públicas" (Casa do 

quintal de terras de campo, adquirida por compra no Moinho Velho, por Leonardo 

Antonio). 

Registro n° 41-SÉ: 'Vivisa principia no buraco grande, donde segue uma vertente de 

um cóffego, e por este acima até outra vertente, e por esta também acima até um vai/o, 

que segue a intestar no supra-dito buraco grande, e limitam-se das terras das herdeiras 

do finado Joaquim Romualdo de Barros, de terras públicas, de minhas terras de posse e 

(36)- capão: porção de mato isolado no meio do campo. 
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de Joaquim José d'Oliveira" (Terreno de campo e mato unido a um sítio, no 

Ypiranga de cima e adquirido através de compra por Manuel Pires). 

Dois outros registros denotam a pouca importância que se atribuia ao 

nome correto dos proprietários vizinhos na demarcação das propriedades limítrofes 

e percebe-se a irregularidade nas formas da propriedade, levando a que fossem 

explicitadas as formas quadradas ou retangulares para a demarcação e venda das 

terras devolutas após 1850. 

Registro n° 52-SÉ: " ... por um lado com a estrada que vai desta para Santos, e com 

Antonio de Moraes, e com Antonio Pedrosa, e com os terrenos do finado Joaquim 

Romualdo de Barros, e com o sítio - Ressaca - , e com José Pedro, e por outro com o 

campo de Santo Amaro e com Maria de Tal, e com Anna de Tal, e com lgnácio 

Antonio Marianno, e com Miguel de Tal" (Sítio em Guarapuava, comprado por 

Jezuína Justina Marianno Peruche). 

Registro n° 66-SÉ: "Frente do lado do poente em direitura pelo caminho do Carro, 

estrada que segue pela frente da Casa da Pólvora adiante, limita-se a direita com os 

terrenos de F elício Fagundes e a esquerda com os terrenos do Reverendo Cônego 
. . 

Fidelis S. de Moraes, e pelos fundos com os terrenos de Felício Fagundes no lado, que 

faz frente para o caminho de Santos, que tem de frente 53 braças ... , cujo terreno é de 

forma triangular' (Chácara de Maria Eufrázia Guimarães). 

Registro n° 110-STA IFIG~NIA: " ... e mais 13,5 braças que.fixei à Dezembro de 1851 

por se achar devoluto e por ser um ângulo agudo que se achava em lugar alagadiço 

entre a minha divisa e a de Vicente de Souza Queiroz, e fixei por estar feito com 

esconderijo, que podia me prejudicar, e como me acho de posse, si for preciso, não 



ponho dúvida pagar as rendas do dito te"eno" (Chác.ara na Estrada de Campinas, 

doada a Joaquim José Ferreira). 

Percebe-se, através das declarações, que as antigas sesmarias 

acabaram sendo divididas, não só por meio de posse (o regime de posse de terras 

devolutas que se seguiu ao período de vigência das sesmarias acabou atingindo não 

só as terras da Coroa, como também as vastas extensões de terras já concedidas em 

sesmarias), mas também pela venda. 
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Registro n° 144-BRÁS: " ... cujas te"as dividem com te"as que pertencerão à nossos 

avós por sesmarias que lhes f orão concedidas, e que f orão vendidas e que hoje 

pertencem ... " (Sorte de terras em Caçandoca, herdadas por Joaquim Gonçalves de 

Oliveira e Escolástica Joaquina de Oliveira). 

A análise dos Registros de Terras demonstra, em suma, a mudança 

que se configura na questão fundiária, particularmente na cidade de São Paulo, 

como parte de um proces~o mais amplo de transição de relações presididas pelo 

capital mercantil para relações de cunho eminentemente capitalistas, ou seja, 

obedecendo à lógica da produção. A necessidade da demarcação da propriedade, a 

preocupação com a justificativa e comprovação da posse, enfim, a busca da 

legitimidade da propriedade garantida pelo Estado define a estrutura espacial a 

partir da qual encaminha-se para uma nova lógica de produzir e apropriar o espaço, 

agora revestido da qualidade de mercadoria 

Nesse momento / ... / o preciso parcelamento, a exata 
estipulação por escrito de suas frações, em planta e, 
acima de tudo, no próprio local, se impõem; os seus 
exatos limites, o seu nítido e indiscutível contorno, a sua 
precisa área se tomam imprescindíveis (MARX,M. 
1991:104). 



A modernização do Estado desvincula-se, pouco a pouco, da Igreja, 

impondo uma normatização, ainda que incipiente, na produção do espaço urbano, 

abandonando a paróquia como unidade territorial da cidade de São Paulo, desde 

sua fundação até meados do século XIX. A partir de então, os parcelamentos que se 

seguem obedecem a lógica da propriedade absoluta e do mercado institucional da 

terra, sobrepondo-se a um conjunto de sítios, chácaras e outras propriedades típicas 

da época que circundam um núcleo de ruas estreitas e tortuosas, interligando 

Igrejas, símbolos máximos das relações sócio-espaciais pretéritas. 
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SEGUNDA PARTE 

A NOVA ESTRUTURA ESPACIAL 
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SEGUNDA PARTE 

A NOVA ESTRUTURA ESPACIAL 

Da concessão das terras da Ordem de Cristo, da Coroa, 
passou-se ao regime de compra e venda. Do grande 
concessionário de latifúndios ou do pequeno de chão 
citadinos alcançou-se o humilde ou o soberbo 
proprietário. O surgimento da rede urbana e de cada 
um de seus elos dependeu do sistema sesmaria! e, 
agora, de sua recente superação. O tecido urbano, não 
somente viário, mas antes parcelar, expressou a antiga e 
a nova maneira de domínio fundiário. O evoluir de cada 
centro nosso e de todos em cojunto exprime essa 
ruptura crucial. 

MARX,M. 1991:136 

A nova estrutura espacial baseia-se na propriedade absolutizada da 

terra e a consequente transformação desta em mercadoria. Se, num primeiro 

momento (e de maneira geral) a propriedade fundiária aparece como obstáculo ao 

desenvolvimento do capitalismo, à acumulação (por meio, por exemplo, da 

subtração de parte da mais-valia - em forma de renda - ao processo produtivo), 

percebe-se que esta contradição se "resolve" no desenvolvimento capitalista através 

da conversão da propriedade da terra em meios de acumulação - o que acaba por 

restringir ainda mais o acesso a porções do espaço (rural e urbano) para a maioria 

da população (MORAES & COSTA, 1987:177). Pode-se afirmar que, nos dias de 

hoje, a propriedade privada da terra não constitui um entrave ao desenvolvimento 

capitalista, mas, ao contrário, é funcional à sua própria reprodução, por meio da 

instrumentalização do espaço (".- dispersar la e/ase obrera, repartiria en los lugares 

asignalados para e/la - organizar los diversos flujos, subordinándolos a regias 

institucionales -, subordinar, consecuentemente, e/ espacio ai poder - controlar el 



espacio y regir de f onna absolutamente tecnocrática la sociedad entera, conservando las 

relaciones de producción capitalistas" - LEFEBVRE, 1976:140). Não se sabe onde se 

pode chegar com tais contradições do espaço; o que se mostra claro é que o espaço 

configura-se em instrumento de poder e dominação. 
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A valorização diferenciada do terra se dá em vários níveis. O mais 

evidente e que marca um determinado momen~o histórico, constitui-se na 

urbanização. O estudo do processo de valorização diferenciada intra-urbana do 

espaço, que, no caso da cidade de São Paulo acentua-se a partir da segunda metade 

do século XIX, revela os agentes sociais e as relações sociais que implicaram neste 

processo, condicionando o espaço produzido e sendo (os agentes e as relações 

sociais) condicionados por ele, já que as formas antigas, do passado, não deixam de 

existir no presente, assim como as formas novas, do presente influenciarão, de 

alguma maneira, o futuro (SANTOS, 1986). 

As realidades espaciais não são estáticas nem mantém o mesmo valor 

em cada momento histórico. O domínio sobre extensões de terras nem sempre foi 

sinônimo de riqueza e tampouco a forma de legitimação tem sido a mesma com o 

passar do tempo, o que significa alterações nas relações sociais de produção e, 

consequentemente, na produção do espaço. Da concessão (e aforamento) à 

ocupação, e desta às relações de compra e venda de terras (não de maneira linear, 

pois que as várias formas de concessão e domínio sobre a terra estão presentes de 

maneira simultânea em largo período da história fundiária no Brasil~ mas de 

maneira a que a predorninânia e generalização de uma das formas determina um 

período histórico), tem-se uma sequência linear (e, portanto, parcialmente 

verdadeira) do direito sobre a terra até a última etapa quando quebram-se, 

definitivamente, com os vínculos entre cedente e cessionário. 

A atual configuração da cidade deve-se a imperativos da consolidação 

das novas formas de apropriação de terras e relações sociais de produção, no 



período de transição, e seu rebatimento a nível local, mas também a uma lógica de 

organização do espaço da cidade em tempos passados, que se dava em função de 

outras relações sociais representativas de estágios pré-capitalistas e aos vários 

momentos do modo de produção vigente que precederam o chamado "capitalismo 

de organização". 
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À predominância de uma determinada lógica ou racionalidade da 

produção do espaço em cada momento histórico, adota-se o termo "estrutura 

espacial". 

LEFEBVRE (1991:117) afirma que para se fazer a história do espaço, 

não se deve escolher entre "processo" e "estruturas:·. mudança e invariabilidade, 

eventos e instituições. Assim, não se pode dissociar a estrutura dinâmica do espaço 

das relações sociais. O espaço não é simples reflexo da sociedade e não está 

separado dela na prática. 

SMIIB,N. (1988:19) procura demonstrar que enquanto entre muitos 

teóricos persistem "drásticos problemas conceituais em realizar uma integração do 

espaço e da sociedade, o capital parece realizá-lo na prática, diariamente. O que ele 

realiza de fato é a produç~o do espaço na sua própria imagem ... " O pensamento 

dicotômico que separa forma espacial de processo social, sugere o autor, pode 

encontrar um caminho para sua superação através do estudo do desenvolvimento 

desigual nas reais escalas espaciais produzidas em função da coerência ou da lógica 

capitalista. 

Dessa maneira, pode-se entender a característica de "inércia 

dinârnica" (SANTOS, 1986) da estrutura espacial, onde o espaço produzido em 

momentos anteriores, por si só, condiciona os processos que resultam na sua própria 

transformação. 

O espaço configura-se em estrutura social dotada de características 

particulares na medida em que sua rigidez não lhe permite transformar-se 



automaticamente, acompanhando as mudanças ou movimento da sociedade, ao 

contrário, impõe ao movimento da sociedade as formas produzidas em momentos 

anteriores, como uma força que se exerce, decisivamente e em conjunto com outras 

forças, sobre a dinâmica social. 
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O peso que o passado exerce sobre o presente, através das formas 

antigas de uma estrutura espacial cuja funcionalidade atendia às necessidades de 

outro momento histórico exige que se analise o espaço e o tempo conjuntamente, 

mesmo porque à cada sociedade, na história, impõe-se a "utilização disciplinada do 

tempo e do espaço" (SANTOS, 1986:162) como um imperativo à sobrevivência de 

tais grupos humanos, a custa de uma perda gradativa da liberdade e de antigos 

valores, raramente colocados em questão frente aos novos valores da sociedade 

urbano-industrial. As formações sociais inseridas no modo de produção capitalista 

se vêem frente a necessidades criadas em função da reprodução do sistema e do 

desenvolvimento tecnológico e científico, onde as es~ruturas sociais, e entre elas o 

espaço produzido, oprimem e regulam a vida de cada indivíduo. 

Chega-se assim, a um enfoque "espaço-temporal" (SANTOS, 

1986:205), isto é, o espaço produzido condiciona as relações sociais no seu 

movimento, o que significa que este espaço do presente condicionará a produção do 

espaço futuro. Seria estéril, portanto, uma análise da produção do espaço dissociada 

do tempo, pois às formas do espaço correspondem valores diferenciados em cada 

momento histórico. 

Estabelecendo uma relação entre valor de uso e valor de troca, 

LEFEBVRE ( 1969) argumenta que o primeiro é o fundamento básico da cidade e 

deve servir como parâmetro quando se propõe uma cidade mais humanizada em 

meio à realidade da acumulação capitalista. Hoje, o valor de troca (e a 

generalização do espaço como mercadoria) predomina sobre o valor de uso e sobre 

o próprio uso na cidade. O que ocorre na cidade capitalista pode ser entendido 



85 

como uma "oposição entre o valor de uso (a cidade e a vida urbana, o tempo 
1 

urbano) e o valor de troca (os espaços comprados e vendidos, o comsumo dos 

produtos, dos bens, dos lugares e dos signos) ... " O espaço fragmentado, 

"pulverizado" e vendido, escasseado com propósitos especulativos, não se reduz a 

valor de troca, não elimina o valor de uso que se configura na questão do "tempo 

social". 

El consumo dei espacio difere dei consumo de las cosas, 
no tan só/o por su dimensión y cantidad, sino también por 
caracteres específicos. De hecho, el tiempo entra ahora en 
escena, aum cuando e/ espacio a la par programado y 
fragmentado tienda a eliminar/o. Se compra um horario, 
es decir, a la vez um alio"º de tiempo (distancia corta o 
larga) y un placer. El espacio envuelve el tiempo. Por 
mucho que quiera omitirse éste, no se deja domeiíar. A 
través dei espacio, lo que se produze y reproduce es um 
tiempo social (LEFEBVRE, 1976:110). 

SOUZA (1993) reitera a necessidade da "articulação obrigatória entre 

'espaço-tempo', ao invés de apenas justapor um ao outro". Os fenômenos 

reveladores das transformações das estruturas espaciais evidenciam-se nas escalas 

global, nacional e local. 

Se o lugar tem autonomia de existência mas não tem autonomia de 

significação (SANTOS, 1988a:52), isto justifica, de certa forma, o resgate histórico 

da propriedade fundiária (procurando "espacializar a narrativa histórica" - SOJA, 

1989) que se empreendeu até aqui e, ainda, respalda a necessidade de, agora, 

buscar as origens e as transformações do processo de valorização da terra na 

modesta cidade de São Paulo a partir do final do século-XIX. 
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CAPfTUWS 

O CAFÉ E AS NOVAS DEMANDAS URBANAS: SÃO PAUW NA 

PASSAGEM PARA O SÉCULO XX 

Fala-se muito de direito à saúde, de direito ao espaço, 
de direito à beleza, de direito às férias, de direito ao 
saber, de direito à cultura. E à medida que tais direitos 
novos surge~ nascem simultaneamente os Ministérios -
da Saúde, dos Lazeres - mas, por que não os da Beleza 
e Ar Puro? Todos estes factores, que parecem traduzir 
geral progresso individual e colectivo e que viriam 
sancionar o direito à instituição, apresentam sentido 
ambíguo e, de certa maneira, é possível lê-los ao invés: 
Não há direito ao espaço senão a partir do momento 
em que já não existe espaço para todos e em que o 
espaço e o silêncio constituem o privilégio de uns 
quantos, à custa dos outr_os. Assim como não existiu o 
'direito de propriedade, senão a partir do momento em 
que já não havia terra para toda a gente, também não 
houve direito ao trabalho a não ser quando o trabalho 
se tornou, no quadro da divisão do trabalho, uma 
mercadoria permutável, isto é, que deixou de pertencer 
pessoalmente aos indivíduos. 

BAUDRILLARD, s.d.:57 

o século XIX, São Paulo deixa de ser apenas um entreposto 

comercial de alcance estritamente regional, passando a fazer pa.rte do "organismo 

nacional", convertendo-se na "capital dos negócios" em função da produção cafeeira, 

com a criação de "dezenas de empresas, ferroviárias, de serviços públicos urbanos, 

industriais e comerciais" (MELLO, 1985:25) e bancos. Neste século, inovações 
, 

tecnológicas37 como a estrada de ferro e máquinas de beneficiamento, 

contribuíram para a expansão do café para o oeste paulista, permitindo condições 

de acumulação sob a égide do capital mercantil e que acabaram resultando, em 

(37)- "O tempo é dinâmico, em permanente processo de aceleração. Dentro desta perspectiva, é 
preciso considerar que sempre os movimentos conjunturais assumem uma dimensão espacial. Não é 
outra, aliás, a perspectiva de uma das facetas da globaliz.ação, aquela propiciada pela técnica, pela 
inovação. Os fenômenos de difusão da inovação, se entendidos como reveladores de modificações de 
estruturas espaciais, implicam, necessariamente, num cruzamento espaço-tempo· (SOUZA, 19'J3). 
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parte, em investimentos urbanos e mudanças na forma de riqueza através da 

diversificação de investimentos. A chegada do café ao oeste da então Província de 

São Paulo, deixando a área do Vale do Paraíba, marca a reestruturação não só das 

relações de trabalho na agricultura, mas da economia.como um todo, especialmente 

naquilo que tange à cidade de São Paulo, uma vez que as novas áreas cafeicultoras 

lhes eram tributárias. 

Os fazendeiros de café do oeste paulista, "adquiriram" nova 

mentalidade, não se fechando no campo, como ocorria nas áreas pioneiras de 

produção, mas residindo na cidade e impactando na futura produção de seu espaço 

urbano. Com o oeste produtor de café, inaugura-se uma nova fase de relações entre 

a capital e o interior a si articulado. A antiga "ordem doméstica e familiar" se vê 

afeta da por novos valores e aspirações, preparando-se, por meio do poder público, 

para receber o novo, sem negar, entretanto, seus atributos tradicionais (MORSE, 

1958:125). 

lnternalizaç~o (fixos) de variáveis externas (fluxos) na cidade 

São Paulo passa a combinar determinadas variáveis que a tornam 

única. O novo se mostra de maneira particular na cidade, por meio do imperativo 

de uma lógica que a ultrapassa: a universalização das relações capitalistas de 

produção, isto é, "tais espaços absolutos (como escalas particulares da atividade 

social) são fixos no fluxo mais amplo do espaço relativo e se tornam o fundamento 

geográfico para a circulação e expansão globais do valor" (SMITH,N. 1988:197)38. 

(38)- A cidade pode ser entendida como uma mediação entre a ·ordem próxima• C-relações dos 
indivíduos em grupos mais ou menos amplos, mais ou menos organizados e estruturados ... •) e a ordem 
distante. •Esta ordem distante se projeta na realidade prático-seMível. Torna-se visível ao se inscrever 
nela ... / ... / a análise pode agora perceber porque e como processos globais (econômicos, sociais, 
políticos, culturais) modelaram o espaço urbano e modelaram a cidade, sem que a ação criadora 



A imigração, neste contexto, desempenha um papel importante na 

nova configuração da cidade de São Paulo. Havia imigrantes, nas primeiras décadas 

do século XX, de diversas classes sociais, que se instalaram na cidade, tanto em 

bairros nobres quanto em populares. As restrições e dificuldades da vida no campo, 

somadas aos obstáculos impostos aos trabalhadores rurais para obtenção de suas 

próprias terras foram fatores que contribuíram para que muitos imigrantes se 

fixassem na cidade, especialmente em São Paulo. 
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Se o campo não estava preparado, num pnme1ro momento, para 

receber o novo, representado pela substituição do trabalho escravo pelo trabalho 

assalariado e da força de trabalho nacional (ex-escravos, brancos pobres) pelo 

trabalhador estrangeiro (majoritariamente italiano), a cidade preparava-se, através 

do poder público, para absorver as novas variáveis que o crescimento econômico 

impunha. 

A Lei de Terras representa um elemento novo, tanto no campo 

quanto na cidade, e prepara as bases para a internalização de variáveis externas. As 

condições internas, no entanto, para a aceitação das variáveis externas (o 

trabalhador europeu) parecem ter se desenvolvido mais rapidamente na cidade de 

São Paulo do que nas frentes pioneiras do café, gerando transformações espaciais 

mais rapidamente naquela do que nestas, uma vez que "a chegada no novo causa um 

choque. Quando uma variável se introduz num lugar, ela muda as relações pré

existentes e estabelece outras. Todo o lugar muda." (SANTOS, 1988a:99). 

decorra imediata e dedutivamente dês.ses processos. Com efeito, se êles influenciaram os tempos e os 
espaços urbanos, êles o fizeram permitindo que grupos aí se i.ntroduzissem, que se encarregaram dêles, 
que se apropriaram dêles; e isto i.nventando, esculpi.ndo o espaço (para empregar uma metáfora), 
atribuindo-se ritmos· (LEFEBVRE, 1969:47 e 52). O método consiste, portanto, em articular os níveis 
da realidade. •A cidade se transforma não apenas em razão de 'processos globais' relativamente 
contínuos (tais como o crescimento da produção material no decorrer das épocas, com suas 
consequências nas trocas, ou o desenvolvimento da racionalidade) como também em função de 
modificações profundas do modo de produção, nas relações 'cidade-campo', nas relações de elas.se e de 
propriedade. O trabalho concreto consiste aqui em ir dos conhecimentos mais gerais aos 
conhecimentos que dizem respeito aos processos e às descontinuidades históricas, à sua projeção ou 
refração na cidade, e i.nversamcnte, dos conhecimentos particulares e espeóficos ref crentes à realidade 
urbana para o seu contexto global" (idem, p.53). 
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A afirmação da terra como reserva de valor: primeiros loteamentos 

Assim, estruturada em três áreas mais ou menos distintas até a 

segunda metade do século XIX39, a cidade de São Paulo inicia um processo de 

transformação calcada na lógica da especulação fundiária. O Código de 1886, por 

exemplo, já estabelece normas, determinando um padrão para ocupação dos lotes 

no município de São Paulo e delineando mais claramente as demarcações entre o 

rural e o urbano. Por esta época, confirma-se a figura do "arruador" para traçar o 

alinhamento das vias, como já foi ressaltado. De acordo com MELLO (1985:65) a 

cidade tem como fator de dinamismo de sua economi~ o café, passando a demandar 

e gerar serviços em função da grande circulação de mercadorias. Constata-se, a 

partir dos anos 1880, investimentos diversificados, ligados a empresas de 

"construção civil, loteadoras, de materiais de construção, tecidos e seguros" 

(MELW, 1985:80). Percebe-se uma maior participação dos imóveis na composição 

da riqueza no decorer do século XIX em relação ao escravo. Se, até então, " ... o 

principal capital do fazendeiro estava investido na pessoa do escravo, imobilizado 

como renda capitalizada ... " (MARTINS, 1990:26), durante a transição para o 

trabalho livre, com a absolutização da propriedade, a composição da riqueza sofre 

alterações significativas. O escravo, que sintetizava a dupla qualidade de reserva de 

valor (garantia de empréstimos junto a bancos) e trabalho, passa, gradativamente a 

ser substituído, no seu atributo de lastro, pela terra. 

O ano de 1850, como já foi demonstrado, é o ponto culminante de 

processos que vinham se desenvolvendo desde o início do século XIX, uma vez que 

(39)- O centro, comercial e de serviços; arredores do centro, residencial e com alguma atividade 
agrícola (CANABRA V A, 1949); e uma área mais periférica. com funções agro-pecuárias 
(LANGENBUCH, 1971). 



medidas legais, tais como a extinção do instituto das sesmarias, extinção do tráfico 

de escravos, decretação da Lei de Terras e outras medidas40, 

de si~nificativa densidade social e longo processo de 
conflituosa maturação, expõe transformações efetivas 
em termos de um redirecionamento das relações de 
produção, mercantis e de propriedade. Assinala 
fundamentalmente o fim do padrão de acumulação 
escravista. Denota uma intencionalidade que parte do 
Estado, como se este fosse portador de um projeto para 
a Nação, projeto com elementos conservadores, mas 
pro~ressista em relação a uma direção para o 
capitalismo (SMITH,R. 1989:370). 
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A propriedade imobiliária apresenta tendência à "valorização", "no 

sentido de que representa parcela cada vez maior dos ativos, com o declínio dos 

escravos" (MELLO, 1985:82), conforme gráfico 1etabela14. 

TABELA14 

ESCRAVIDÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO 
1855 - 1887 

Data Nº de escravos 

1885 •••••••••••••• 4075 

1872 •••••••••••••• 3424 

1887 •••••••••••• • • 0493 

Fonte: MORSE, 1958. 

( 40)- Demais medidas, como a consolidação do Código Comercial e organização da Guarda Nacional 
são mencionadas em SMITH,R. 1989. 



GRÁFICO 1 

PARTICIPACÃO DOS ATIVOS NA RIQUEZA. IMÓVEIS E 

ESCRAVOS - SÃO PAULO, 1845/95 
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O breve período conhecido como Encilhamento (1890-1891), 

destacado por "grande dinamização financeira e especulativa, seguido da criação de 

companhias e bancos, em número descomunal..." (LÉRIAS, 1979:17) é crucial para 

o entendimento dos novos valores que assumia a "reserva" de terras adjacentes ao 

núcleo urbano central, como se estivesse em estado de dormência durante séculos e 

agora transforma-se no pivô da produção do espaço paulistano. 

É assim, sob esse contexto que São Paulo conheceu a 
instalação da Bolsa Livre, de efêmera vigência, de 
várias companhias industriais, de casas comerciais e 
bancos. Muitas dessas companhias e bancos tinham na 
atividade imobiliária - venda e compra de terrenos 
urbanos - sua base de sustentação (BARBOSA, 
1987:176). 

Tal valorização da terra urbana, a partir da segunda metade do século 

XIX, se dá como um reflexo material (melhoramentos na cidade) no 

enriquecimento da Província, possibilitando uma combinação singular entre o 

"moderno" e o arcaico, não só nas formas, como também em práticas institucionais 

características de tempos pretéritos, como a doação de datas de terras, 

contrariando, de modo flagrante, a nova legislação incidente sobre as terras 

devolutas. 

Vários autores apontam a década de 1870 como fundamental no 

crescimento urbano da cidade de São Paulo, precedida pela intensificação do 

crédito bancário (atividade tipicamente urbana) e pela ferrovia. 



... a partir da década de 1870-80 registrou-se uma 
grande transformação nessa carrancuda Paulicéia. Foi 
quando teve lugar 'a segunda fundação da cidade', 
conforme a frase feliz de Simões de Paula {MA TOS, 
1956:92). 

Representa para São Paulo a segunda metade do século 
XIX uma época de profundas transformações, através 
das quais começou a delinear-se a grande cidade de 
nossos dias / ... / Percebe-se, assim, que a década de 
1870-80 constitui indubitavelmente um marco na 
evolução da capital paulista; e que foi o café, direta ou 
indiretamente, o grande responsável pela 
impressionante mutação sofrida pela cidade de São 
Paulo, a partir dessa época (MATOS, 1956:66,70). 

O que caracteriza as décadas de 1870 e 1880 foi a 
transformação de São Paulo de pequena cidade quase 
colonial em aspecto, mas servindo ao Império como 
fonte de inteligência, em cidade desenvolvida, 
economicamente dinâmica ... (MORSE, 1958:169). 

A transformação radical da cidade vem a ritmo de 
ferrovia e com cheiro de café. Como numa segunda 
fundação, e a data é 1870, São Paulo configurará esta 
transformação (ROLNIK, 1981:7). 

A cidade de São Paulo (na década de 1870) apresentou 
intensa urbanização. O núcleo urbano expandm-se além 
dos limites que por três séculos nos levaram réferir-se a 
ele como o 'triângulo central' ... As chácaras próximas ao 
centro foram loteadas e arruadas: morro do Chá, 
Campos Elíseos, Brás, Liberdade. (MELLO, 1985:84). 
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As indicações são de que, a partir de 1872, os gastos com 

investimentos públicos na cidade ampliam-se em proporções inéditas relativamente 

a períodos anteriores, dentro de uma perspectiva batizada por alguns autores de 

"psicologia de Versailles" (MORSE, 1958:192), por meio de abastecimento de água, 
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bondes, iluminação pública e privada, calçamento, em suma, os "melhoramentos" 

urbanos promotores da "valorização" dos imóveis. O Brás, por exemplo, 

inicialmente área de chácaras, é ligado ao centro e começa a se industrializar. A 

estrutura fundiária dos arredores do núcleo tipicamente urbano, marcado por 

chácaras, sítios, fazendas, "campos realengos" começa a dar lugar a uma nova forma 

de ocupação do espaço, fragmentando-se em pequenas porções, novas formas que 

atendem à funcionalidade urbana e intensificam o mercado de terras. 

O loteamento das chácaras e arredores da cidade provoca, ao mesmo 

tempo e como dois aspectos do mesmo fenômeno, o aumento do preço de gêneros 

alimentícios e a valorização dos terrenos. Tal valorização, por sua vez, apresenta-se 

como causa e consequência dos loteamentos. Por ora, cabe salientar que a relação 

entre uso e ocupação do solo e "valor" é de mútuo condicionamento (SOUZA, 

1989:162). 

Desse modo, a partir dos anos setenta do século passado, imóveis e 

ações tomam o lugar dos escravos como renda capitalizada, balizando as 

transformações ocorridas neste período. 

O crédito hiP.otecário41 baseado na propriedade agrícola, em 1873, 

expande-se mais facilmente pelo oeste paulista com a extensão de tal medida a 

todos os municípios da Província. Já o ano de 1900 é marcado pela aceitação por 

parte dos bancos de hipotecas de imóveis urbanos como garantia de empréstimos a 

fazendeiros de café, uma vez que tal categoria de hipoteca é de fácil execução. 

(41}· A Lei Hipotecária de 1864 configura-se num marco institucional que representa a substituição do 
escravo pela terra no processo de acumulação mercantil. através da garantia das dividas. 



... no governo de Bernardino de Campos (1902-1904 ), se 
tomam todas as providências no sentido de habilitar o 
imóvel urbano como bem hipotecável para fins de 
crédito agrícola. Ou seja, a cidade estava se aprontando, 
se embelezando para que seus imóveis tivessem mais do 
~e um valor de uso, mas um valor sub§tancial de troca 
(HARBOSA, 1987:193). 
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A expansão da economia cafeeira em São Paulo pode ser apontada 

como uma atividade que influiu diretamente na transformação dos bens 

constituintes da riqueza pessoal, contrapartida de um novo padrão de acumulação 

baseada em relações de trabalho que incorporam o trabalhador livre. 

Imposições, no início do século {1902) com respeito à contenção da 

expansão da lavoura cafeeira, em virtude dos baixos preços no mercado 

internacional, estimulam a diversificação de investimentos. O imóvel urbano, cuja 

valorização crescente era garantida pelo poder público quase que por uma política 

oficial, confirma-se como uma das aplicações de capital mais rentáveis do período 

(ver BARBOSA, 1987). 

A economia cafeeira gerou, assim, vários investimentos, desde que 

parte do capital acumulado na agricultura foi transformado em ações de diversas 

companhias, principalmente de serviços públicos, que atuavam em São Paulo. A 

partir de 1870, aproximadamente, a propriedade de casas e edificações urbanas 

passa a ser fonte de rendimentos, em forma de aluguel (MELLO, 1985:139). 

Encontram-se, por esta época, grandes proprietários rurais com diversas atividades 

tipicamente urbanas e preferencialmente em São Paulo, reestruturando sua 

composição de riqueza através da substituição de escravos por imóveis e ações. Os 

rendimentos de grande parte da classe dominante passam a provir de fontes 

diversas, rurais e urbanas (juros, aluguéis e dividendos). Há autores42, inclusive, 

que afirmam que o proprietário rural começa a · se preocupar mais com os 

(42)- Como, por exemplo, CARDOSO, 1960. 



in e timentos do que com a produção diretamente deixada a cargo de 

admini tradores. 
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Fazendeiros e proprietários urbano se mesclavam nas companhias 

que surgiram. muitas veze a mesma pessoa assumindo o dois papéis. As funções 

de produção, circulação e consumo sintetizavam- e em São Paulo, onde o 

inve tidores diver ificavarn sua aplicação de capital. Os "novos" fazendeiros 

personificavam uma mentalidade que se opunha àquela dos produtores agrários 

tradicionais, respondendo a uma complexização da economia que, a partir de então, 

se impunha. 

O advento da República marca a expansão territorial da cidade em 

todas as direções a partir do núcleo central. A passagem do Império para a 

República, encarada como marco de transição de múltiplas redefinições ociais, 

deixa claro na história como as formas e paciais e os proce os ociais condicionarn-

e mutuamente, já que pode er apreendida • desmontando' o e paço urbano, palco

per onagem desta transição uma vez que na geografia transformada da cidade está 

a marca da constituição da no a ordem social" {RO IK, 19 :76). 

Os primeiros sinai de egregação re idencial por classe social podem 

ser constatados por esta época, configurando-se, por exemplo, o Brás, como o 

primeiro reduto do operariado paulistano. As primeiras décadas do século XX são 

marcadas por uma hierarquia social claramente delineada no espaço urbano 

pauli tano: de um lado, as classes abastadas ocupam as colinas e cotas altas da 

cidade; de outro, a classe trabalhadora se vê na alternativa de habitar as várzeas 

lado a lado com a ferrovia e as fábricas. este momento os bairros residenciai das 

classe de alta renda já se encontram no setor sudoeste da cidade (SOUZA, 

1989:169) quando ainda não se cogita a possibilidade de uma expansão rumo à 

várzea do Pinheiros, enquanto que, nas várzeas do Tietê e do Tamanduateí~ 



As casas autoconstruídas compunham com as fábricas e 
as várias formas de habitação a geografia dos territórios 
populares da cidade. Nas várzeas pantanosas 
desenhavam, juntos, um espaço labiríntico, inferno dos 
projetos reguladores e assundo preferido dos higienistas 
(ROLNIK. 1981 :82). 
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O discurso higienista do início do século é referência segura da 

segregação sócio-espacial da cidade, configurada na relação "colinas versus várzeas", 

num quadro de intensas lutas urbanas. "As colinas se protegem com força policial 

porque a várzea ataca com violência" (ROLNIK. 1981:184). 

A problemática da segregação será tratada mais detalhadamente nos 

capítulos 7 e 8, em consonância com questões que lhes são inseparáveis, tais como 

os vazios urbanos, a escassez artificial de terra urb~na, o tamanho da cidade e a 

própria fragmentação do espaço urbano. 



PAULO 
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CAPlTUL06 

ESPAÇO-MERCADORIA E PARCELIZAÇÃO DA TERRA EM SÃO 

A sociedade se transforma em espaço através de sua 
redistribuição sobre as formas geográficas, e isto ela o 
faz em· benefício de alguns e em detrimento da maioria; 
ela também o faz para separar os homens entre si 
atribuindo-lhes um pedaço de espaço segundo um valor 
comercial: e o espaço mercadoria vai aos consumidores 
como uma função de seu poder de compra. 

SANTOS, 1986:213 

Verificou-se que a cafeicultura, a imigração e a ferrovia são. 

fenômenos intimamente relacionados na explicação do processo histórico que levou 

à valorização da terra urbana em São Paulo, em nome da manutenção da produção 

agrária. Sabendo-s~ que, em meados do século XVIII continuava reduzido o valor 

das terras adjacentes ao núcleo central, e mesmo dos imóveis urbanos em 

comparação com artigos importados, por exemplo (ANDRADE E SILVA, 1956:34), 

deve-se, agora, buscar alguns esclarecimentos sobre questões atinentes ao 

mecanismo de "valorização" fundiária. 

Loteamentos: a produção do lote urbano como mercadoria 

A emergência da propriedade absoluta representa, em São Paulo, o 

coroamento do processo de atendimento de interesses privados, por parte do poder 

público, através de uma política fundiária ao longo dos séculos. Os interesses da 

coletividade perdem terreno (literalmente) para os particulares, fazendo-se da 

privatização quase que um "projeto oficial", nas palavras de SILVA ( 1984: 139). 

Prova disto são as antigas terras comunais presentes na cidade de São Paulo até 



meados do século XIX, constantes nas declarações dos Registros de Terras de 1854 

a 1856. As terras devolutas (citadas nos Registros como: terras públicas; terras 

pertencentes à Nação; campos públicos; campos devolutos; campos de servidão 

pública; terras de servidão pública; campos communs)43 foram sendo rapidamente 

incorporadas ao domínio privado após 1850 (muitas vezes de maneira ilícita, já que 

após 1850 não se poderia mais obter terras por concessão), em função da nova 

lógica do espaço mercadoria que começa a se impor. 
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O impacto da absolutização da propriedade na cidade de São Paulo 

ocorre através dos loteamentos44 de iniciativa privada. Agora, não somente a 

municipalidade influi diretamente na expansão física da área urbanizada (através do 

parcelamento do rocio ), mas também os particulares surgem como promotores da 

produção do espaço (segundo regras ditadas pela valorização do capital), 

fomentando um mercado de terras sob a lógica, agora, do espaço absoluto, ou seja, 

não é a localização intra-urbana o que determina, de antemão, as relações de 

(43)- A.5 informações obtidas junto ao Registro de Terras do Municüpio de São Paulo demonstram 
claramente, como a coletividade, ao longo do século XIX foi perdendo o que se costumava chamar de 
"terras comunais", que serviam a diversas finalidades, entre elas, como loca) de pastagem para a 
criação. (Registro SÉ nos.06, 09, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 30, 33, 36, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 50, 51, 57, 59, 60, 
61 , 62, 69: Registro STA EFIGÊNIA nos. 229, 283, 300; e Registro BRAZ no. 75 - Livros de 
Escrituração, Arquivo Público do Estado de São Paulo). Alguns exemplos de declarações que remetem 
às terras comunais em São Paulo podem ser apontados: 
R egistro no.22-SÉ: "Sitio de te"as de campo e matto, de Manuel/a Pedrosa da Cruz, adquirido por 
doação no Ypiranga de Cima em 1829. Demarcação: divisa prindpia na porteira, donde segue um vai/o 
que vai a um Córrego e por elle abaixo até outro vai/o que segue a ilflestar na supra porteira, em cujas 
posições limitam-se de te"as públicas ... " 
Registro no.48-SÉ: "Sitio de Antonio José de Moraes, adquirido por herança nas Margens do Córrego 
Moinho Velho. Demarr:açdo: Confina pela frente com a estrada, que atravessa da geral de Santos para a 
vil/a de Santo Amaro, pelo lado esquerdo com as vertentes do mesmo có"ego; pelo direito com os 
campos devolutos dos mesmos Moinhos Velhos; pelos fundos com o rincão dos ditos Moinhos, sendo a 
divisa pela beira de uma mata denominada - Capão da Sem1" 
Registro no. 229-ST A EFIGÊNIA: "Chácaras com pasto de Anestarda Maria, adquirido por doação. 
Demarcação: ... pelo fundo e lado abaixo divide-se com campos de servidão pública por cercas ... " 
Registro no. 75-BRÁZ: "Chácara de Manoel Lourenço Ferreira, adquirida por compra em Água 
Comprida em 1853. Demarcação: ... as confrontações de todos os lados he com campos communs ... " 

(44)- Segundo Murilo MARX,M. (1991:108) o termo "loteamento" surge (não necessariamente em São 
Paulo) em fins do século XIX, tornando-se "corriqueiro no início do atual", inclusive em documentos 
oficiais. · ... os termos lote, lotear, loteamento, loteiro vão surgir e se tornar mais frequentes somento 
no fim dos oitocentos". 



compra e venda de terras. A transformação da terra rural em urbana cai na esfera 

do mercado e da máxima obtenção de rendimentos, privadamente apropriados. 

O fim das concessões e dos foros é concomitante ao advento 

definitivo do lote urbano proveniente do parcelamento racional da terra, 

importando, agora, sua situação definida num conjunto mais amplo do loteamento e 

da cidade. "O lote não se concebe por si mesmo, mas como módulo de uma vasta 

superfície a ser repartida" (MARX,M. 1991:112). A partir da generalização da 

compra e venda, isto é, do lote urbano como mercadoria, a área do terreno (e não 

somente sua fachada e localização} ganha importância45. O loteamento é uma 

manifestação do espaço absoluto como produto social, num momento histórico em 

que o espaço relativo (que também está no loteamento) é a prioridade, e o espaço 

absoluto "torna-se um caso especial num universo mais relativo" (SMITH,N. 

1988:133). 

Depara-se aqm, mais uma vez, com o que LEFEBVRE {1976) 

denomina "contradição do espaço". Nas palavras de HARVEY {1992:231), 

Lefebvre ( 1974,385) observa, por exemplo, que uma das 
maneiras pelas quais a homogeneidade do espaço pode 
ser alcançada é a sua total 'pulvenzação' e 
fragmentação em parcelas livremente alienáveis de 
propriedade privada que podem ser compradas e 
comercializadas à vontade no mercado. Essa foi, de 
fato, a estratégia que transformou a paisagem britânica 
por meio dos movimentos em prol das demarcações de 
terras do século XVIII e do começo do XIX, 
movimentos que exi~arn o mapeamento sistemático 
como uma de suas reivindicações. Há, sugere Lef ebvre, 
uma tensão permanente entre a livre ªl?ropriação do 
espaço para propósitos individuais e sociais e o domínio 

(45)- MORAES & COSTA (1987:126) estabelecem relações entre a propriedade fundiária privada, 
distinguindo a "valorização" da "produção" do espaço: "É o valor do espaço que se manifesta em todas 
as formas de renda fundiária / .. ./ A renda absoluta, como expressão da.propriedade privada do 
espaço, aparece sob a forma de uma cobrança ao direito de utilização de uma parcela do espaço físico. 
No caso urbano, ela manifesta-se na instituição do aluguel/ ... / É o va!or do espaço em sua expressão 
meramente areolar, o que está em jogo nesse caso". 

100 



do espaço por meio da propriedade privada, do Estado 
e de outras formas do poder de classe e social". 

HARVEY (1992) extrai da proposição de Lefebvre alguns "dilemas 

explícitos". Entre eles, o fato de que a fragmentação do espaço implica numa 

reorganização e, sendo o espaço um continente de poder social, esta reorganização 

conduz a uma reestruturação do poder social. A passagem do mercantilismo, grosso 

modo, para o liberalismo sugere a transferência do Estado para a propriedade 

privada individualizada como a unidade geográfica fundamental "em torno da qual 

a política espacial deveria ser formulada". AJém disso, a própria fragmentação da 

terra (ou "pulverização do espaço") abre caminho para a proliferação de relações 

sociais capitalistas. Mais ainda, "a homogeneização do espaço traz sérias 

dificuldades para a concepção de lugar. Se este último é a sede do ser (como muitos 

teóricos mais tarde iriam supor) o vir-a-ser envolve uma política espacial que toma 

101 

o lugar subserviente a transformações do espaço. O espaço absoluto gera, por assim 

dizer, o espaço relativo" (HARVEY, 1992:234). O lugar personificava o poder 

dinástico e, portanto, o projeto Iluminista propôs uma democratização da 

apropriação do espaço que acabou redundando na mercadização do espaço 

(subversão do projeto democratizante por conta do poder do dinheiro e do capital). 

A contradição, assim, surge entre, de um lado, a fragmentação do 

espaço, transformado em mercadoria, sujeito, portanto, a compra e venda e, de 

outro, "a capacidade técnica e científica da produção do espaço social à escala 

planetária" (LEFEBVRE, 1976:9)46. 

( 46)- •Las contmdicciones dei espacio no son producto de su f onna racional tal como se desprende en· 
las matemáticas; son producto dei contenido cqpitalista. Efectivamente, ese espacio de la sociedad 
capitalista pretende ser raciona~ cuando, de hecho, em la práctica, está comercializado, desmigajado, 
vendido por parcelas. Asf es como a la vez es global y pul~riz.ado. Parect lógico y está absurdamente 
recortado. Esas contradiciones saltan a la vista en e/ plano instiJucional. En este plano, se percata uno de 
que la burguesia, da.se dominante, dispone de un doble poder sobre e/ espacio; en primer lugar, a través 
de la propriedad privada dei sue/o, que se extiende a la totalidad dei espacio, ucepción hecha de los 
derechos de las colectividades y dei Estado, y, en segundo lugar, a través de la globalidad, a saber, e/ 
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Espaço mercadoria e valorização fundiária 

Quando se fala em espaço como mercadoria, deve-se salientar a 

diferença fundamental entre a produção de mercadorias numa indústria e a 

produção do lote urbano no que poderia ser chamada de "indústria fundiária" ou 

"indústria do parcelamento do solo'4 7. Como se sabe, a terra não tem valor (de 

acordo com a teoria do valor-trabalho) e é finita, o que traz uma série de 

implicações e peculiaridades próprias a tal "produto" que diz respeito ao próprio 

papel social da terra. Não tendo "valor", a terra possui, no entanto, um preço, já que 

"uma coisa para ser vendida, basta que seja suscetível de monopólio e alienável" 

(MARX,K. 1985:727). Sobre essa questão, RUBIN {1987) afirma que a teoria da 

renda da terra deriva da teoria do valor-trabalho, querendo dizer com isso que 

embora a terra se configure em mercadoria especial, uma vez que não é produto do 

trabalho, ainda assim ela pode ser explicada através das relações entre produtores 

mercantis por meio dos produtos de seu trabalho, mesmo que de modo indireto. 

Se a terra (que não é produto de troca), por exemplo, 
aparece na troca, então as relações de produção não 
vmculam, neste , caso, produtores de mercadorias· a 
produtores de mercadorias, mas ·a um proprietário de 
terras; se a flutuação de preço dos lotes de terra tem 
uma influência, no curso e distribuição· do processo de 

conocimiento, la estratégia, la acción dei Estado propriamente dicho. Eristen conflictos inevitables entre 
esos dos aspectos, y especialmente entre el espacio abstracto (concebido o conceptua~ global y 
estratégico) y el espacio inmediato, percibido, vivido, desmigajado y vendido. En el plano instituciona~ 
esas contradicciones se hacen patentes entre los planos generales de ordenación y los proyectos parciales 
de los nogociantes de espacio" (LEFEBVRE, 1976:42). 

(47)- "La producción dei espacio no puede equipararse con la produción de tal o cual objeto particular, 
de tal o cual mercaderla. Y, sin embargo, no deja de existir relación entre la producción de las cosas y la 
dei espacio. Esta última producción se la adjudican grupos particulares que se apropian dei espacio para 
administrarlo, para explotarlo. EI espacio es un producto de la Historia, con algo diferente, y algo más de 
lo que entraiia en si la Historia en la acepción clásica dei ténnino" (LEFEBVRE, 1976:46-7). 



produção, diferente das flutuações de preço dos 
produtos do trabalho, então estamos tratando de uma 
relação social diferente, uma relação de produção 
diferente, que está por trás da mesma forma material 
de troca e valor. Esta relação social é submetida a uma 
análise especial, a saber, no contexto da teoria da 
renda ... 
Desse modo, a terra, que tem preço, expressão 
monetária do valor (enquanto categoria material) não 
tem 'valor' / ... /,isto é, o preço da terra não expressa no 
ato de troca a relação social funcional, que relaciona o 
valor dos produtos do trabalho à atividade de trabalho 
dos produtores mercantis independentes (RUBlN, 
1987:59). 
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E é no contexto da teoria da renda capitalista da terra que se pode 

afirmar que "a célula básica constituinte do espaço urbano é o espaço absoluto 

individual da propriedade privada e cada um desses espaços tem preço na forma de 

renda do solo" (SMITH,N. 1988:200). 

Ainda que a custa de um certo "falseamento" da chamada "lei do 

valor" ("falseada" principalmente pela especulação fundiária), pode-se atribuir um 

valor de troca ao espaço, entendendo-o como mercadoria. " ... el intercambio implica 

y supone intercambiabilidad: La 'cambiabilidad' de un lugar, que hace de él una 

mercancía análoga a una cantidad de azúcar o de acero exige que sea comparable a 

otros lugares, e, incluso, a todos los lugares de mismas caracteristicas. El valor de 

intercambio, Marx lo ha demonstrado en el caso de los productos-cosas, se expressa en 

dinero" (LEFEBVRE, 1976:108). 

' -Na prática, a valorização da terra urbana refletia-se no aumento de 

preços desta mercadoria, como agora pode ser chamada, acirrando sua produção, 

gerando agentes que lutam pela sua apropriação privada. Como toda mercadoria, a 

terra adquire um preço no mercado e circula. "Do mesmo modo que a mercadoria 

pode circular sem se deslocar no espaço, o espaço em si, pode circular ao nível de 



sua representação jurídica" (MORAES & COSTA, 1987:131) - desta maneira se 

percebe a importância da institucionalização da propriedade fundiária em 1850. 

104 

A autenticidade do pressuposto de que interesses particulares 

sobrepõem-se aos interesses coletivos, confirma-se nas posturas do poder público 

diante das práticas privadas de arruamento e loteamento do solo urbano48 em São 

Paulo, através de uma legislação que, reiteradamente, tem sido desobedecida, 

impunemente (as próprias leis dão margem a essa ilegalidade) em nome dos ganhos 

obtidos pelos agentes promotores do parcelamento da terra, mesmo que em 

detrimento das condições de vida da maior parte dos moradores da cidade. O 

gráfico 2 demonstra claramente a queda das condições de vida do trabalhador no 

município de São Paulo, em contraste com a crescente valorização da terra. O 

rebaixamento do poder aquisitivo das classes de menor renda combinado à elevação 

do preço do metro quadrado de terreno urbano acabam induzindo, num primeiro 

momento, ao padrão periférico de ocupação e, posteriormente, decreta~ senão o 

seu fim, o seu arrefecimento, já que o modelo não suporta as condições presentes na 

segunda metade da década de 1970 e 1980, como pode ser observado naquele 

gráfico. 

Os meios de controle propostos pelo Estado esbarram na questão do 

direito de propriedade (no sentido mais liberal, individualizante, herança do século 

XIX no Brasil), da maximização do lucro e da distribuição regressiva de renda, 

característica da formação social brasileira, induzindo, assim, à irregularidade do 

parcelamento do solo na cidade, no que concerne, principalmente, ao chamado 

"padrão de ocupação periférica". Já no início do século, colocava-se a questão do 

direito do Estado em restringir o livre uso da propriedade da terra, mesmo que 

(48)- GROSTEIN (1987:22) define loteamento urbano como ·o conjunto de ações que, mediadas pelo 
Estado, determinam o proces.so de transformação e parcelamento da terra para fins urbanos, passando 
ou não pela transformação de áreas rurais em urbanas·. O loteamento e o arruamento se constituem 
em práticas da iniciativa privada, porém, de interesse público, mediadas, portanto, pelo Estado. 



fosse em nome do "bem público", tal era a ideologia com relação ao pleno gozo do 

direito de propriedade. 

A valorização da propriedade terá como decorrência a 
supressão de grande parte das áreas públicas. Essa 
transformação terá significado ideológico muito 
importante. O Estado sairá em defesa dos interesses 
públicos, enquanto essas áreas, por motivos justificáveis 
legalmente, eram incorporadas a patrimônios privados 
(SILVA, 1984:141). 

Fica latente, com isso, o predomínio do interesse privado sobre o 

interesse público na produção do espaço urbano. 
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A situação da irregularidade chega a tal ponto que o Código de Obras 

"Arthur Saboya", de 1929, prevê a regularização de loteamentos a arruamentos fora 

dos padrões estipulados pela municipalidade. A lei pressupunha, assim, tanto as 

normas urbanísticas a serem seguidas, quanto possibilitava a regulariazação do que 

se fazia à sua desobediência, criando "as condições que permitiram a reprodução 

sistemática da clandestinidade e da irregularidade" (GROSTEIN, 1987:11). 

Configura-se, a partir do Código de Obras, a possibilidade de regularização caso a 

caso, ao arbítrio do poder público. De maneira ainda mais grave, o Estado lança 

mão de oficializações em massa de arruamentos, em diversos momentos, desde 

1916, com o objetivo de "tomar viável" a gestão urbana, já que as melhorias em 

infra-estrutura e equipamentos urbanos só podem ser implantadas em vias 

oficializadas (PMSP, s.d.). Tais práticas não só tiveram por base, mas ao mesmo 

tempo fomentaram, o processo de valorização da terra urbana em São Paulo, cujo 

crescimento demográfico e importância econômica só se intensificaram a partir do 

final do século XIX. Sendo assim, vale a pena deter-se com mais detalhe nos 

opostos "regular versus irregular", "poder público versus loteador" permeados pela 



questão da propriedade e da fragmentação da terra no município. A valorização e a 

parcelização são, ao mesmo tempo, causa e consequência uma da outra. 

Um aspecto básico que deve ser ressaltado para o entendimento deste 

processo diz respeito ao próprio caráter da desobediência à legislação urbanística 

quanto ao parcelamento do solo no município e, principalmente, a omissão 

(estratégica) do poder público em tomá-la algo a ser cumprida. 
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Mesmo com a regularização, o poder público não atua para melhorar 

as condições de assentamento nos loteamentos da periferia. Dessa forma, o 

processo de urbanização da cidade se faz através das formas de controle estatal, de 

um lado, e da configuração espacial concreta, resultante de práticas que se 

contrapõem às normas, de outro. Disso resulta um padrão de apropriação e acaba 

por condicionar a expansão da área urbanizada e o próprio processo de 

urbanização, através do trinômio loteamento periférico/ casa própria/ auto

construção (BONDUKI, 1988:109), a partir, principalmente, da década de 1940. 

Desse modo, os loteamentos periféricos (clandestinos ou irregulares) promovem a 

expansão da área urbanizada da cidade, em flagrante oposição às leis urbanísticas. 

O interesse dos loteadores pela regularização de seus 

empreendimentos existe somente nas primeiras décadas do século, quando ainda 

não estava consolidado o novo padrão de ocupação urbana (o lote periférico e a 

auto-construção). Quando o lote na periferia passa a ser a via habitacional única 

para o trabalhador pobre, desaparece tal interesse por parte do loteador, ou seja, as 

restrições para construção em loteamentos irregulares deixa de ser um empecilho à 

venda e passa a ser funcional, uma vez que o loteamento clandestino e/ou irregular 

diminui o "custo de produção" da mercadoria "lote urbano", ficando os encargos de 

uma regularização posterior por conta do poder público e do comprador (em outras 

palavras, a famosa "privatização dos lucros e socialização das perdas"). 



Verifica-se, assim, que se estabelece uma contradição espacial, já que 

o loteamento clandestino não se reproduz por falta de solução técnica, mas por 

opção política, uma vez que a omissão do poder púlbico quanto ao controle de tal 

fonômeno é explicável sob a ótica de deixar a cargo dos empreendedores 

imobiliários a produção a baixo custo da mercadoria "lote urbano" através da 

desobediência à legislação urbanística e consequente ônus para os adquirentes, no 

que concerne à qualidade das condições de moradia. Se tal ônus deveria recair 

sobre o loteador, o que impera é a impunidade, já que a suposta ''vítima", o 

comprador do lote, tem sua propriedade na periferia como solução habitacional 

viável (pelo menos até a década dos 70), além da constante valorização da mesma, o 

que significa uma conquista. 

Em suma, a relação entre poder público e as duas modalidades de 

agentes proprietários se dá de forma a que o primeiro acabe onerado, a longo 

prazo, com a dotação de infra-estrutura nos loteamentos, já irremediavelmente 

comprometidos no que tange às condições de salubridade e padrões mínimos de 

habitabilidade, encargos assumidos pelo comprador do lote em nome, grosso modo, 

da ideologia da propriedade. Quanto ao loteador, este agente logra obter altos 

rendimentos, ressarcindo-se de investimentos necessários ao empreendimento, e 

ainda é considerado idôneo pelos adquirentes, e "perdoado" pelo poder público. 
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Os agentes (loteador/produtor e comprador/consumidor popular) 

encontraram meios para-institucionais de atuação na apropriação do espaço urbano. 

A valorização garantida tomava um bom negócio o investimento em terras, tanto 

para o loteador como, num primeiro momento, para o "comsumidor finál". A cidade 

como um todo e a vida urbana deterioram-se. 

Os loteamentos periféricos, no entanto, não mantém a mesma 

conotação na história da cidade. Aqueles efetuados no final do século XIX e início 

deste resultaram numa oferta de lotes maior do que a demanda (l.ANGENBUCH, 



1971; KOWARICK, 1988). Nas primeiras décadas do atual século, o cortiço 

constituia-se na forma principal de habitação das classes de baixa renda, mantendo

se predominante "até a década de 50, quando a acumulação industrial adquire 

novos contornos, produzindo o processo de metropolização-periferização da cidade" 

(ANT & KOWARICK, 1988:51). 

Assim, percebe-se que a mercadoria lote urbano constituia-se num 

promissor investimento, tanto para os grandes empreendedores compradores de 

glebas para futuro retalhamento, quanto para pequenos investidores, compradores 

de lotes. A terra urbana começa, assim, a intensificar sua característica de 

importante investimento de capital. 
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Apropriação do espaço urbano através do padrão periférico de 

ocupação 

A partir da década de 1940, o loteamento clandestino ou irregular 

assume outra conotação: opção viável de moradia aos inquilinos, principalmente de 

cortiços, frente aos conflitos com os proprietários de imóveis das áreas centrais, 

cada vez mais valorizados por sua localização. 

Dois fatores conjunturais que refletem alterações estruturais na 

economia paulistana, podem ser apontados no processo que impõe a habitação 

precária na periferia, em loteamentos irregulares, como única opção à grande parte 

dos trabalhadores urbanos: a) escassez de hat?itações, aliada à crise de 

abastecimento de todos os gêneros, inclusive materiais de construção, no período 

pós-guerra; b) a Lei do Inquilinato, de 1942, que por trás da aparência de modelo 

favorável às classes populares, Visava dinamizar o processo de acumulação 

industrial através do desvio de capitais mobilizados em imóveis para o setor 



produtivo, além de reduzir o custo de reprodução da força de trabalho (BONDUKI, 

1988:106). Se a medida foi deliberadamente proposta com o objetivo de atingir 

todas as consequências, é difícil dizer. É fato, porém, que com o desestímulo à 

construção para o aluguel e o afluxo de migrantes aumentanto a demanda por 

habitação popular (a partir, principalmente, das décadas de 40 e 50), tal intervenção 

do poder público serviu para impulsionar o novo modelo: ocupação periférica e 

auto-construção em loteamentos irregulares. Diretamente relacionado à Lei do 

Inquilinato, o despejo constituiu-se no ''processo concreto de expulsão da população 

de baixa renda das moradias de aluguel produzidas comercialmente por 

empreendedoras privadas em áreas urbanas relativamente bem equipadas e 
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situadas próximas aos locais de emprego" (BONDUKI, 1988:111), principalmente 

na década de 4049. 

Os loteamentos periféricos das primeiras décadas do século XX 

permaneceram desocupados. O período que vai de 1913 a 1923 é marcado por 

precárias exigências, para aprovação, por parte da municipalidade, que nem sequer 

exigia a planta dos loteamentos, somente do arruâmento, o que gerou intensa 

produção de lotes que, em geral, eram comprados como investimento, não sendo 

ocupados, a espera de valorização para posterior revenda, muitas vezes retalhado, 

como se cada lote se transformasse num pequeno loteamento. Estimulava-se, assim, 

o já mencionado padrão calcado no trinômnio autoconstrução/ casa própria/ 

loteamento clandestino na periferia. 

A expansão da cidade através de lotes tipicamente urbanos, por sobre 

os rios Anhangabaú e Tamanduateí, ligando o núcleo central a comunidades 

vizinhas, se dá num momento regido pelo Código de 1886, "ocupando de forma 

intermitente as áreas intermediárias vazias" (GROSTEIN, 1987:65), até 1913, 

(49)- Uma análise sobre as consequências da Lei do Inquilinato na cidade de São Paulo pode ser 
encontrada em KOWARJCK, 1988:95 a 130. 
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momento de nova legislação. Neste período concretiza-se a expansão da cidade 

como um empreendimento tipicamente capitalista, por meio do parcelamento das 

chácaras, destacadamente por iniciativa de Glette, Nothman e Buchard e, a partir 

de então, por empreendedores outros e empresas loteadoras. Os lotes resultantes de 

tais parcelamentos garantiam a ocupação por classes sociais privilegiadas nos 

primeiros loteamento rumo ao espigão da Avenida Paulista (final do século XIX), 

promovendo a segregação espacial na cidade com a criação dos bairros de Campos 

Elíseos, Higienópolis, da Avenida Paulista e, do outro lado da vertente, em direção 

ao vale do Rio Pinheiros, os Jardins. 

A atuação da municipalidade foi decisiva na segregação sócio-espacial 

da cidade, uma vez que procurava "através de leis e incentivos, fazer com que se 

construissem vilas operárias na área suburbana da cidade" (GROSTEIN, 1987:74), 

ao mesmo tempo em que a iniciativa privada determinava o padrão de ocupação 

dos loteamentos adjacentes ao ~úcleo central. Neste momento, em que o poder 

público incentiva a construção de vilas operárias, estas contribuem para "reduzir o 

custo de reprodução da força de trabalho" (Bl.A Y, 1985:14). Algumas décadas mais 

tarde, o loteamento na periferia passa a cumprir este papel. É assim que uma 

significativa parcela da classe trabalhadora na cidade de São Paulo utiliza os seus 

fins de semana na construção da própria moradia, através de um processo que se 

configura em trabalho não-pago, ainda que a casa seja de propriedade particular do 

trabalhador, já que a auto-construção em loteamentos periféricos desprovidos de 

infra-estrutura 

... contribui para aumentar a taxa de exploração da 
força de trabalho, pois é seu resultado - a casa - reflete
se numa baixa aparente do custo de· reprodução da 
força de trabalho - de que os gastos com habitação são 
um componente importante - e para deprimir os 
salários reais pagos pelas empresas. Assim, uma 
operação que é, na aparência, uma sobrevivência do 
práticas de 'economia natural' dentro das cidades, casa-



se admiravelmente bem com um processo de expansão 
capitalista, que tem uma de suas bases e seu dinamismo 
na intensa exploração da força de trabalho 
(OLIVEIRA, 1987:35-36). 
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De um lado o controle e a fiscalização nos loteamentos "bem 

localizados", de outro a não fiscalização dos loteamentos periféricos, são duas faces 

de um mesmo fenômeno urbano do capitalismo brasileiro. Os planos de 

embelezamento e remodelação do centro corriam paralelamente à abertura de 

arruamentos na periferia, totalmente desprovidos de infra-estrutura e fora dos 

padrões urbanísticos mínimosso. Conclui-se daí que os loteamentos exercem um 

papel fundamental na segregação espacial - os bairros higiênicos e salubres de um 

lado, e os destituídos de qualquer infra-estrutura e fora dos padrões urbanísticos, na 

periferia, de outro. Do centro, onde diferentes classes sociais partilhavam o mesmo 

espaço, espalham-se os paulistanos, uns por opção, outros por falta de opção, para 

áreas adjacentes previamente segregadas através dos loteamentos. 

Nas duas primeiras décadas do século XX, observa-se uma estratégica 

"ausência" (ou limitada intervenção, em comparação com períodos anteriores) do 

Estado no que concerne aos arruamentos e loteam~ntos, em nome do direito de 

livre uso da propriedade da terra em São Paulo. Não havia respaldo legal para 

sobrepor o interesse coletivo ao interesse privado, tanto no que se refere às 

restrições ao arruamento e loteamento, quanto ao local de abertura dos mesmos. 

Assim, toda a zona rural era potencialmente urbanizável e, somada à zona 

suburbana, marcavam no espaço o lugar das classes sociais mais baixass 1. A 

(50)- Os loteamentos de alto padrão apresentavam, muitas vezes, normas próprias de uso e ocupação 
do solo, com infra-estrutura negociada com o poder público. Os lotes populares apresentavam 
dimensões reduzidas. 

(51)- A cidade, em 1913, estava delimitada em perímetro urbano, suburbano e rural. "O 'perímetro' é 
definido por lei desse mesmo ano (1913), sendo modificado um ano depois. A primeira definição do 
'núcleo urbano' assim o identifica: seria o espaço contido em um círculo de 3300 metros em torno do 
Largo da Sé, e o perímetro suburbano, toda a área que se contém entre os limetes desse perímetro e 



incorporação de áreas rurais através de loteamentos acaba sempre antecipando-se 

às leis que definem o perímetro urbano. Estes sucessivos rearranjos do perímetro 

urbano, como medida tomada pela municipalidade, com fins tributários, acabam 

facilitando a expansão urbana e incentivando a especulação fundiária. 
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Diversas oficializações em massa de loteamentos ocorrem ao longo 

deste século, inaugurando uma prática do poder público que se configura em 

"legislar por um lado e anistiar por outro" (GROSTEIN, 1987:121). As próprias 

exigências da municipalidade, aparentemente preocupada com padrões urbanísticos 

quanto aos loteamentos, funcionaram como um incentivo à clandestinidade e à 

irregularidade a partir dos anos 1920 (além da extrema morosidade com que a 

Prefeitura Municipal analisa os pedidos de abertura para aprovação e traçado de 

diretrizes, como pode ser facilmente comprovado no histórico de cada loteamento 

contido nas fichas do Arquivo Case-3 da Secretaria da Habitação da Prefeitura 

Municipal de São Paulo). Torna-se muito vantajoso ao empreendedor fundiário 

desobedecer às leis porque sabe que não sofrerá punições e que, mais cedo ou mais 

tarde, a oficialização virá através de anistias. 

O loteamento clandestino está inextricavelmente ligado às condições 

de pobreza da população que consome a mercadoria "lote urbano periférico". As 

facilidades de transformação da área rural em urbana e as condições de pagamento 

acessíveis às camadas populares ("na verdade existia uma enorme quantidade de 

lotes à venda na periferia de São Paulo e a prestações compatíveis com os salários 

da grande maioria da população de baixa renda - BONDUKI, 1988: 117) facilitou a 

multiplicação dos bairros periféricos sem infra-estrutura nas décadas de 1940, 50 e 

60, condicionando a produção do espaço urbano e forjando, ao mesmo tempo, 

do município (Lei 1749/13)." A partir de 1914, os perímetros foram reclassificados em: central, urbano, 
suburbano e rural, pressupondo investimentos diferenciados de iof ra-estrutura e serviços coletivos 
(GROSTEIN, 1987:90-1). 



relações sociais específicas e movimentos sociais urbanos (até então inéditos na 

cidade de São Paulo), reivindicatórios de determinados serviços52. 

A grande oferta de lotes, na década d~ 1950, por toda a cidade (ver 

figura 2), comprova tal afirmação. O loteamento requer pouco investimento de 

capital, caso não siga as normas urbanísticas para produzir a mercadoria "lote 

urbano" (aliás, a única forma de tornar o seu "custo de produção" baixo o suficiente 

para atender à demanda). Assim, a especificifade do loteamento popular, irregular, 
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(52)- Segundo a concepção de WEFFORT (1980), depois de 1930 surge na •história brasileira um novo 
personagem: as massas populares urbanas que passam a garantir a legalidade ao novo Estado 
brasileiro· (BONDUKI, 1988:102). 



l=IGURA 2 

CRO:QUis.· DIE LOTEAME.NTOS l)Q MutUCtP IO o.E s;s:o PAULO 

APROVAcao OE PLANTAS - 1907 A 1cpe1 

:l_egenda 

D 1907 - 1937 

D 193s - ~. 93: 1 

D 1952 -· :t.957 

D 1939 - 1'962 

1963 ·- 1972 

1973 - 1981 



mostrou-se "funcional" diante da realidade de crescimento urbano e demanda por 

habitações provenientes de trabalhadores de baixa renda53_ 
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Se, nas primeiras décadas do século XX, seria inviável para a 

acumulação de capital a moradia do trabalhador longe do local de trabalho, devido 

ao padrão de exploração da força de trabalho, baseado em extensas jornadas de 

trabalho na fábrica, ocupando diversos membros da família, observa-se que com a 

legislação trabalhista, o avanço da industrialização para novas áreas afastadas do 

centro (núcleos embrionários de urbanização ao longo das ferrovias) e, a partir de 

1930, a paulatina substituição dos transportes coletivos, de bondes para ônibus, 

torna-se viável e interessante para a reprodução de capital (particularmente o 

imobiliário), a perif erização dos trabalhadores. 

Do parcelamento das casas (predominância dos cortiços como 

habitação da classe trabalhadora na primeira metade do século XX) ao 

parcelamento do solo (na periferia da cidade, "sem excluir outras formas"), assim se 

processou a sucessão de diferentes padrões de habitação das classes de baixa renda 

em São Paulo (ANT & KOWARIC.K, 1988). 

O ocaso do modelo de ocupação periférica anuncia-se a partir da 

década de 1970, em pleno "milagre econômico", uma vez que acentua-se a 

concentração de renda, diminuindo o poder aquisitivo dos· trabalhadores para 

adquirir lote na periferia, aumentando, assim, a favelização (ver gráfico 2). 

A partir de 1972, o loteamento passa a ser tratado de uma maneira 

mais técnica, culminando, em 1979, na transfonnaçãQ da relação entre loteador e o 

poder público. A Lei Federal no. 6766/79 sobre loteamentos urbanos converte em 

(53)- A compra de lotes nas primeiras dtcadas do século, deixados vazios como reserva de valor, viam
se a partir das décadas de 1940 e 1950 na possibilidade de realização por meio do reloteamento 
(loteamento popular com vielas), possibilidade aberta (ou entendida como tal) pela legislação. A 
demanda popular por este tipo de lote garantia a lucratividade máxima para o loteador e um prejuízo 
para a cidade, visto que, nem no que concerne à fiscalização havia interesse político em coibir o 
alastramento de loteamentos clandestinos e irregulares .. 



crime contra a administração pública o ato de lotear irregularmente ou 

clandestinamente e possibilitando sanções financeiras54. 
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Em suma, o papel da legislação no padrão de ocupação periférica é 

indicador de que o poder público pode ser manipulado em favor de interesses 

privados, sem que sanções recaiam sobre o transgressor. Num primeiro momento, 

os loteamentos periféricos constituiam-se em reserva de valor e opção de 

investimento de compradores de lotes. Posteriormente, foram sendo ocupados em 

função da demanta crescente por lotes populares, clandestinos e/ou irregulares. 

Os interesses de classe na perif erização dos trabalhadores, 

consubstanciada pela omissão do poder público através do mecanismo já descrito, 

ficam ainda mais cristalinos listando-se as vantagens para a acumulação de capital 

numa configuração espacial que se desenvolve segundo a lógica de tal processo: 

a) dispersão física dos trabalhadores ("esta dispersão física contribui, 

ainda que securidariamente, para desarticulação das lutas sociais, dentro de um 

quadro mais amplo de restrições violentas à atividade sindical e política" -

KOWARICK & ANT, 1988:62); 

b) atenuação de pressões sobre o Estado quanto à habitação das 

classes trabalhadoras (lembrando que, depois de 1930, os movimentos 

reivindicatórios dirigem-se ao Estado - BONDUKI, 1988:102); 

e) fonte de especulação fundiária e imobiliária (" ... um loteamento 

nunca é feito logo em seguida ao último, deixando-se sempre uma área que 

incorpora toda a infra-estrutura urbana que foi obrigada a passar por ela, 

valorizando-a" - SOUZA, 1989:171); 

(54)- Estima-se que cm 1979, haviam cerca de 4000 loteamentos irregulares cm São Paulo 
(GROSTEIN, 1987:476). A Lei Federal 6766 ou Lei Lchman reduziu a "desvinculação que existia entre 
as normas de transmissão de propriedade - de q>mpetência feder~ - e as normas urbanísticas - de 
competência municipal. Essa desvinculação permitia a venda regular de lotes sem atendimento das 
normas urbanísticas de implantação dos loteamentos" (PMSP, s.d.:94). Assim, o loteador pôde ser 
enquadrado como criminoso. 



d) o próprio trabalhador "resolve" seu problema de moradia (" ... as 

formas de construção da moradia variam, mas na maior parte dos casos, o encargo 

recai sobre a família autoconstrutora ... implica também um tempo de trabalho 

suplementar na construção da moradia, na sua ampliação e constante reparação" -

KOW ARICK & BONDUKI. 1988: 150). 
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Distribuição dos loteamentos no município de São Paulo ao longo do 

século xx55. 

O croquis dos loteamentos (figura 2) produzido a partir de dados 

coletados em fichas de acompanhamento do processo de aprovação para abertura 

de loteamentos e arruamentos na cidade, e no mapa-índice do Case-3 da Secretaria 

da Habitação da Prefeitura Municipal de São Paulo, visa propiciar um panorama da 

produção do espaço através do parcelamento do solo ao longo do atual século, 

mostrando a localização de tais empreendimentos, por meio de uma divisão em 

classes de frequência, abrangendo o período de 1907 a 1981. 

(55)- Não se pode deixar de mencionar, nesta oportunidade, a desorganização dos arquivos e 
informações referentes aos loteamentos na cidade de São Paulo. Parece que a falta de preocupação das 
instituições públicas em sistematizar os dados concernentes à produção do espaço é ªfator estrutural", 
como já observou GROSTEIN (1987:487). 
A matriz utilizada para coleta de dados que deram origem ao mapeamento foi produzida com objetivo 
de captar a intenção do loteador cm abrir seu empreendimento, já que a morosidade dos trâmites 
burocráticos na municipalidade para aprovação de plantas arrasta por vários anos uma autorização de 
loteamentos e, o que geralmente ocorre é que, ao entrar com o pedido para aprovação, o 
empreendedor já iniciou as obras. 
Desse modo, os arquivos consultados não são completos e as informações nem sempre confiáveis, 
resultando num trabalho com lacunas e considerável margem de erro. Ainda assim, é possível tirar 
conclusões plausíveis a partir da análise do mapa de loteamentos, principalmente quando se procede a 
comparações com mapas de distribuição populacional e de valor da terra (Planta Genérica de Valores, 
SOUZA. 1988) e confrontações com outras informações provenientes de outras fontes. 



O vazio de informações observado na área ao redor da Sé explica-se 

por ser esta área uma região de urbanização consolidada ao tempo da informação 

mais antiga aplicada ao mapa, como pode ser constatado nos mapas de expansão da 

mancha urbana do município de São Paulo em 1914 (figura 3). 
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A primeira classe56 que compõe o mapa circunscreve o período de 

1907 a 1937. Verifica-se que os loteamentos que cercam imediatamente o núcleo 

central pertencem a tal período, abrangendo áreas como a antiga Chácara do 

Carvalho, Santa Cecília, atual rua Avanhandava, Glicério, imediações do Bráz. O 

Código de Posturas Municipais de 1886, a Lei no. 1666 de 1913 sobre arruamentos 

como também a Lei no. 2611 de 1923, além do Código de Obras Arthur Saboya (Lei 

no. 3427 de 1929), consolidado pelo ato no. 663 de 1934 (que incorpora a Lei no. 

2611 no que tange aos arruamentos) é a legislação que diz respeito diretamente ao 

parcelamento do solo no período. Muito embora a legislação sobre loteamentos 

pudesse representar uma possibilidade de controle dos loteamentos e expansão 

urbana, da especulação fundiária enfim (a Lei de Arruamentos de 1923 é entendida 

por Prestes Maia como "arma de que dispõe o poder público para solucionar o 

problema de sua expansão futura" - GROSTEIN, 1987: 150), o que se observa é que 

não havia qualquer obstáculo efetivo na transformação das terras adjacentes ao 

núcleo urbano em rentável aplicação de capital, num perío~o de promissor 

crescimento industrial e demográfico (ARAÚJO FILHO, 1956). 

Não é de surpreender, portanto, a correspondência que existe entre os 

loteamentos mais antigos, efetuados até a primeira metade do atual século e as 

áreas de maior valorização (SOUZA, 1989). A "Plánta Genérica de Valores de 

1938" (SOUZA, 1989) aponta já uma nítida e irrefutável valorização do setor 

sudoeste da cidade, eixo Sé-Pinheiros, denotando a segregação sócio-espacial de 

(56)- O croquis dos loteamentos foi dividido cm classes de períodos, de acordo com a curva de 
frequência acumulada, construída a partir de tabela contendo os dados de cada loteamento. 



FIGURA 3 

CROQUIS DA EVOLUC~O DA MANCHA URBANA DO MUNICÍPIO 

DE SÃO PAULO 1914 a 1962 
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Fonte: GROSTEIN, 1987. 



moradia e serviços existente. Os diferentes padrões de loteamento acompanham a 

valorização diferenciada em termos absolutos (falta ainda constatar se em termos 

relativos, o valor da terra na periferia cresce mais do que nas regiões centrais, 

tradicionalmente de alto valor), atribuindo contornos cada vez mais definidos à 

segregação espacial por classes sociais. 
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Aumentando um pouco o raio a partir da Praça da Sé, o que se 

constata é que há um predomínio quase total de loteamentos aprovados na primeira 

metade do século, tomando duas das classes elencadas. Neste perímetro encontram

se os eixos Perdizes-Moema, Moema-Cambuci-Moóca, Moóca-V.Maria e, fechando 

o contorno, V.Maria-Luz-Campos Elíseos. Este polígono irregular cinrcunscreve 

grande parte da cidade da época, como pode ser observado no mapa "Evolução da 

mancha urbana do Município de São Paulo" (figura 3), e determina já periferias 

loteadas até a década de 1940 com fins predominantemente especulativos. 

Constata-se, desse modo, em toda a sua plenitude, como a 

participação mais direta do poder público no "controle" do crescimento da cidade a 

partir dos anos 1930 (até então a iniciativa privada tinha mais desembaraços nas 

propostas e execuções . de empreendimentos imobliários) não reprimiu a 

acumulação por meio da especulação fundiária, acirrando o conflito entre 

empreendedores do loteamento e o Estado, num j_ogo de interesses políticos e 

econômicos que passa pela necessidade da imposição de normas mínimas de 

urbanismo e habitabilidade, barateamento do custo da reprodução da força de 

trabalho através do ítem "habitação" (historicamente atribuída ao Estado) e ganhos 

especulativos com a produção máxima possível da mercadoria lote urbano. 

A classe de 1938 a 1951, tomada isoladamente, extrapola o perímetro 

acima mencionado, transbordando sua influência para a área além-Pinheiros, 

atingindo as localidades da estreita área entre o canal do Rio Pinheiros e o que 

futuramente seria o município de Osasco, logo ao sul da confluência com o Tietê; 



Cidade Jardim; Morumbi; Saúde; Jabaquara; lpiranga; V. Prudente; Sapopemba; V. 

Formosa; imediações de ltaquera; e outras manchas dispersas na zona leste (até o 

limite com Ferraz de Vasconcelos) e zona norte. É de se notar que em 1948, o 

ônibus é responsável por 43,6% dos deslocamentos urbanos por meio de transporte 

coletivo (KOWARICK & BONDUKI, 1988:140), chegando em 1951 a 58,6% 

(idem), até o desaparecimento quase total dos bondes na década de 1960. 
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Sabendo-se que o ônibus viabiliza e valoriza o loteamento periférico 

de maneira muito mais eficiente e lucrativa do que o bonde, é fácil perceber que o 

padrão periférico delineado nos anos 1940 atendia aos interesses de loteadores e 

empresários de ônibus e, por que não, do próprio poder público pelo menos num 

primeiro momento como já foi analisado anteriormente. 

Estavam abertas todas as possibilidades para a apropriação das mais 

remotas áreas passíveis de parcelamento, desvirtuando sua função agrária original e 

modificando, através da expansão física da cidade, as relações da classe 

trabalhadora com o espaço urbano. 

A classe que abrange o período de 1952 a 1957 é importantíssima 

para a consolidação do pad_rão periférico de ocupação do espaço urbano paulistano. 

Predomina em áreas de expansão do além-Pinheiros (Jd Morumbi, Avenida 

Giovani Gronchi ao sul do Estádio, manchas dispersas a oeste da Represa de 

Guarapiranga), além-Tietê (Jaguará, Nossa Senhora do Ó, Brasilândia, Casa Verde, 

V. Nova Cachoeirinha, Tucuruvi); entre represas, até a altura de Interlagos; Santo 

Amaro; imediações ao norte da Represa Billings e limite com o município de 

Diadema; zona leste (V.Prudente, vastíssimas áreas em Itaquera, São Miguel 

Paulista, limite com Ferraz de Vasconcelos, ltaim Paulista). 

A década de 1940 é marcada por uma forte crise da habitação e 

consolida o padrão periférico de crescimento preparando as bases para o que, na 

década de 1950, seria a forma predominante de habitação das classes de baixa 
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renda, através da compra a prestações do lote na periferia e autocontração da 

moradia. "A partir desta década (anos 50), dá-se um deslocamento do cortiço 

enquanto modalidade predominante da habitação dos trabalhadores" (KOW ARICK 

& ANT, 1988:61). O ônibus em lugar do bonde, a casa autoconstruída na periferia 

em lugar do cortiço como forma majoritária de habitação da classe trabalhadora: o 

espaço urbano paulistano é expandido e fragmentado e, ao mesmo tempo, 

condiciona as novas relações e os novos agentes sociais urbanos. É esse espaço da 

acumulação urbano-industrial paulistana que possibilita a incorporação de novos 

estoques de terra, de matéria-prima para a produção do lote urbano precário, cuja 

demanda, em plena expansão na década de 50, garante a alta lucratividade do 

mercado de terras e a superexploração da força de trabalho. 

O curto período que vai de 1958 a 1962 é quantitativamente 

importante para singularizar uma classe. Ocorre de maneira pontual em toda a 

região periférica, como: área entre as represas Guarapiranga e Billings; 

Sapopemba; Itaim Paulista; Butantã; Campo Limpo; e, eventualmente, em áreas 

mais centrais, como o sudoeste do Aeroporto de Congonhas. Observando a "Planta 

Genérica de Valores de 1966" (SOUZA, 1989), constata-se que não há 

correspondência entre áreas valorizadas e as localizações dos loteamentos 

circunscritos nesta classe. Tal fato parece ter uma explicação simples: o mapa de 

valores fundiários baseia-se nas publicações do Diário Oficial do Município que 

lista, para fins de cobrança do Imposto Territorial Urbano, o valor venal dos 

imóveis. Se é verdade que os loteamentos majoritariamente são lançados nas 

periferias desprovidas de infra-estrutura, e de maneira ilegal ou irregular, não 

poderiam figurar como área valorizada para a instituição pública, estando, no mais 

das vezes, ainda como área rural. É em função das sucessivas anistias e . 

oficializações em massa dos loteamentos dandestinos e a consequente incorporação 

de áreas anteriormente à margem da cidade institucional que se pode perceber o 
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mecarusmo da especulação re elado no mapa de valores fundiário de 1981 

(SOUZA, 1989). A zona leste, por exemplo, divide-se em duas: a ocidental (que 

corresponde, grosso modo, à área que vai da região central até a delimitação das 

Admini trações Regionais da Penha e Vila Prudente) e a oriental, contendo esta 

última. ainda. as •iJbas" de valorização de São Miguel Paulista e ltaquera, abarcando 

áreas de loteamento das décadas de 1950 e 1960, e onde pontuam loteamentos já 

do ocaso do padrão de ocupação periférica como modelo dominante de moradia 

urbana da classe trabalhadora. A expansão da mancha urbana, de 1952 a 1962 

(figura 3) é a confirmação da ocupação do além-Pinheiros, dos mananciais e da 

zona le te da cidade, inequivocamente. 

Os loteamentos ma· recentes contam-se a partir da década de 1960 e 

configuram duas cl es: de 1963 a 1972 e de 1973 a 19 1. Esses loteamentos 

destacam- e na zona sul, entre as repre as (principalmente loteamentos 

regularizados57 e também aparecem, de maneira esparsa, nos anéis mais periféricos 

das zonas leste, oeste e norte. A análise do mapa "Planta Genérica de Valores de 

1987" (SOUZA, 1989) confirma a consolidação do setor sudoeste como área mais 

valorizada da cidade, indicando também como aJgumas áreas, antes inexpressivas, 

passam a fazer parte da área ujeita à tributação e, portanto apta a receber 

melhorias em infra-e trutura e equipamentos urbanos, e nisso há coincidência c9m 

os loteamentos mais recentes mapeados. 

As décadas de 1970 e 1980 demonstram, através dos mapas de 

loteamento e outro indicadore (como os padrões de densidade demográfica de 

(57)- o sentido de prnceger condições de abastecimento, vigora desde 1975 a legislação est dual 
de proteção a mananciais, que restringe drasticamente o potenàal de aproveitamento das bacias 
tnoutárias dos reservatórios Guarapiranga e Billings. Essa cstrattgia teve efeito perverso, rebaixando o 
preço da terra nessas áreas, que se transformaram na única opção de continuidade do modelo de 
expansão periférica dentro do Município. A proliferação de loteamentos clandestinos na região poderá 
inviabilizar totalmente a utilização das represas para o abastecimento, caso se insista nessa polftjca 
apenas restritiva e não sejam criados mcca.n.i.smos de incentivo para usos compatíveis com o objetivo de 
preservar o istema produtor de água" (PMSP, s.d_:78). 



1977 e 1987 - PMSP, s.d.), ter chegado a um termo o ,padrão de ocupação por meio 

da apropriação de áreas rurais, parcelizadas e incorporadas à cidade, denotando 

uma mudança no crescimento e distribuição da população pela cidade, tendendo a 

uma maior homogeneização, relativamente a períodos anteriores. 

A mudança no padrão de crescimento vai se refletir nas 
taxas de crescimento populacional no período 1980-
1987: os anéis intenor e intermediário, tomados 
conjuntamente, apresentam taxa superior à dos anéis 
exterior e periférico (3,64% e 3,36% ao ano, 
respectivamente) (PMSP, s.d.:36). 
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Tal mudança pode ser atribuída, em grande parte, ao encortiçamento 

(que tem se acentuado nas últimas décadas), à favelização, à verticalização e à 

"periferização" pouco adensada em condomínios de alto padrão destinados às 

classes de mais alta renda. Os dois primeiros fatores são o resultado das alternativas 

encontradas pelas classes trabalhadoras e por aqueles excluídos do mercado formal 

de trabalho com respeito à moradia na cidade. Esgotadas as alternativas quanto às 

possibilidades de tornarem-se proprietários da terra, ainda que desprovida de 

quaisquer melhorias urbanas, as classes pobres viram-se no imperativo de buscar 

outras formas de habitar, antigas ou mais recentes, fazendo emergir, com isso, 

antigos e novos conflitos com as classes proprietárias. · 
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CAPfTUW7 

A PROPRIEDADE ABSOLUTA DA TERRA COMO PROMOTOR 

DA ESPECUI.AÇÃO FUNDIÁRIA 

... é próprio do capitalismo avançado a exacerbação dos 
mecanismos de esp~culaç~o com o espaço em geral. Na 
dinâmica dos preços artificiais, o capital financeiro se 
apropria do espaço, fazendo-o circular de uma forma 
abstrata. Nem sempre é o valor real do espaço o que 
está em jogo. Nesse caso, o que ocorre é uma 
'valorização' baseada na posse de instrumentos jurídicos 
de propriedade. 

MORAES & COSTA, 1987:141 

A manifestação da valorização mercantil da terra urbana se traduz no 

preço e na variação dos preços de mercado, por meio do que os autores acima 

citados denominam de "privatização do espaço"58. Daí para as conclusões 

mecanicistas sobre o caráter especulativo das transações com terra, o passo é muito 
. 

pequeno. Deve-se tomar cuidado para não atribuir à especulação fundiária uma 

objetividade única, uma finalidade racional, que ela na verdade não possui - surge 

da convergência de objetivos (ações mais ou menos coordenadas) que redundam em 

tal resultado - a especulação (LEFEBVRE, 1969:21). É assim que, com o 

capitalismo e as novas relações de propriedade (propriedade absolutizada), o 

espaço (mas não só ele) passa a assumir um lugar central na produção das relações 

sociais de produção. Como afirma LEFEBVRE (1976:101), "la especulación / .. / 

dentro de e/Ia e por meio de ella, a través de um vehículo - e/ espacio - e/ dinero 

produce dinero". A própria trajetória do desenv~lvimento capitalista não é previsível 

porque se baseia na especulação, em vários sentidos, inclusive de novos espaços e 

localizações (HARVEY, 1992:307). 

(58)- • ... a história do capitalismo nada mais t, nesse sentido, que um proces.so histórico de privatização 
crescente de porções da superfície terrestre e de tudo o que ela conttm· (MORAES & COSTA, 
1987:160). 



Especulação da terra como meio de investimento de capital 

A especulação fundiária tem por base a "valorização" dos terrenos, 

produzindo, nas primeiras décadas do atual éculo em São Paulo o subúrbio 

loteados que serviriam, mais efetivamente apó 1940, de local de residência das 

classes de baixa renda. LANGENBUCH (1971:135) atribui ao lote urbano uma 
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finalidade teórica, isto é, garantir a expansão urbana. Ao lado desta finalidade 

teórica, exi te a finalidade prática de tomar o mercado imobiliário e pecialmente 

lucrativo, transformando a terra na mercadoria "lote urbano", de produção linútada 

e reprodução impo sível. Mais do que garantir a expansão urbana, o lote urbano a 

promove. 

A terra urbana, especialmente a metropolitana, constitui-se num 

ramo e pecífico de investimento de capital na economia brasileira. Este 

inve timento, no entanto, traz grandes consequências para todos os moradores 

urbanos e não poderia efetivar-se sem a conivência e participação do poder público 

no negócios fundiários de iniciativa privada. 

O imóvel urbano passa a ser, de de, pelo menos o início do século 

XX, opção segura de investimentos em São Paulo . . Havia, inclusive, captação de 

investimento que antes imobilizavam- e em ações de e tradas de ferro (OSEU.O, 
\ 

19 3:55). Trabalhos obre o mercado imobiliário já foram realizados com base em 

estudos de caso em diversas cidades brasileiras, permitindo afirmar que a 

especulação imobiliária e fundiária urbana, especialmente a metropolitana, 

configura-se num significativo meio de acumulação de riquezas no Brasil e opção 

segura de investimento em relação ao setor produtivo da economia59, tanto em 



épocas de crescimento como de crise, tanto para grandes investidores, como para 

pequenos proprietários (mesmo porque o investimento em imóvel funciona como 

uma garantia numa economia dominada pela inflação). 

O número de construções na cidade de São Paulo na Primeira 

República, por exemplo, demonstra claramente que: 

Esse movimento ascendente das construções em São 
Paulo, não obstante a crise econômica tão propalada 
pelo governo, mostra que, sem dúvida alguma, a 
aplicação de capital no imóvel urbano era uma 
alternativa, senão para obter um resultado final mais 
compensador, ao menos para conservá-lo, numa 
expectativa de melhoria das condições para a produção. 
(BARBOSA, 1987:261). . 

Escassez produzida da terra urbana 
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A especulação, seja ela qual for, se realiza por meio de uma escassez 

criada para elevar artificialmente o preço de uma mercadoria. Se a economia de 

mercado assenta suas bases na "produção da escassez" e, por mais paradoxal que 

possa parecer, o capitalismo se mantém através da reprodução permanente da 

escassez, tal premissa é ainda mais verdadeira quando se pensa no mercado 

fundiário. "Dizemos que os empregos são escassos quando há muito trabalho para 

fazer; que o espaço é restrito quando a terra permanece vazia ... " (HARVEY, 

(59)· Independentemente das circunstâncias especificamente bras~eiras que alimentam o processo 
especulativo, deve-se observar que tal fenômeno é característica generalizada das economias de 
mercado. HARVEY (1992:207) defende a tese de que, na economia capitalista, •a interseção do 
domínio sobre o dinheiro, o tempo e o espaço forma um nexo substancial de poder social que não 
podemos ... ignorar·. Daí a importância da legalização da propriedade no stculo XIX. ·Por exemplo, o 
especulador imobiliário que tem dinheiro para esperar enquanto controla o desenvolvimento dos 
espaços adjacentes está numa situação muito melhor, para obter ganhos pecuniários, do que alguém 
que não tenha poder em alguma dessas dimensões·. 
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1980:97). De acordo com BAUDRILLARD (s.d.:56), a "sociedade da abundância" 

tende a homogeneizar o consumo, fazendo com que tais objetos percam, 

gradativamente, a importância, o significado (paulatinamente, transfere-se para o 

"saber" e o "poder" o primeiro lugar entre os bens hierarquizantes, distintivos da 

sociedade). Com relação ao espaço, entretanto, ocorre o inverso uma vez que, 

juntamente com outros ''bens" (a verdade, a água, o silêncio, o ar puro) toma-se 

raridade. "Determinados bens, outrora gratuitos e disponíveis em profusão, tomam

se bens de luxo acessíveis apenas aos privilegiados, ao passo que os bens 

manufaturados ou os serviços são oferecidos em massa ... " (p.56)60. 

Na verdade, a terra, um bem que era abundante até determinado. 

momento, começa a escassear, tornar-se rara, não sem antes passar por um processo 

de "escassez imposta" por interesses que dizem respeito à passagem do trabalho 

escravo para o assalariado. A escassez, no entanto, é localizada, o que reafirma a 

importância do urbano. Possibilidades técnicas e abundância de espaço do ponto de 

vista de toda a superfície terrestre (ou do ecúmeno ), por um lado, e a escassez 

(produzida) de espaços nas grandes cidades, em função de uma tendência inerente à 

centralização, por outro, constituem uma contradição do espaço61. Desse modo, 

(60)- "Semelhantes critérios abstratos (o saber e o poder), porém, não proíbem a leitura, a partir do 
momento atual, da crescente discriminação noutros indícios concretos. A segregação do 'habitat' não é 
nova, mas porque ligada a uma penúria sábia e a uma especulação crónica, tende a tornar-se decisiva, 
tanto pela segregação geográfica (centro das cidades e periferia, zonas residenciais, guetos de luxo e 
cidades dormitórios etc) como no espaço habitável (interior e exterior do alojamento), no 
desdobramento em residência secundária ele. Os objectos têm boje menos importância que o espaço e 
que a mercação social dos espaços. O 'habitat' constitui assim possivelmente uma função inversa da 
dos outros objectos de consumo. Função bomogeneiz.ante para alguns, função discriminadora para 
outros, no que respeita ao espaço e à localização" (BAUDRILI.ARD, s.d.:56). Aos objetos de consumo 
corrente vem sobrepor-se objetos (bens) de uma certa forma não reprodutíveis: natureza, espaço, ar 
puro, silêncio. 

(61)- "La tendência actual en constituir 'centros de decisión' que quieren abarcar/o todo en una zona 
territorial restringida, esa tendencia esencial es la que suscita la raridad dei espacio en el territorio en 
cuestión. La penuria de espacio ofrece, por tanto, nuevas caracterlsticas; es, a la vez, 'espontânea' -
resultado de un proceso ciego, de origen histórico - y mantenida, consentida, digamos deseada, a veces 
expressamente organizada. Se trata, pues, de una contradición entre la abundancia posada e posible por 
una pane, y la raridad efectiva, por otra. Esa contradicción no queda ajena a las relaciones sociales de 



quanto mais se conhece o espaço e se concretizam as possibilidades técnicas para 

ocupá-lo e produzi-lo, mais ele se rarifica artificialmente. 

No caso de territórios na cidade onde a exploração ocorre de forma 

mais intensa, havendo um retorno em forma de recursos por "livres forças de 

mercado", desfaz-se a base sobre a qual a econonúa de mercado se assenta. A 

propriedade fundiária, sua absolutização, cria imediatamente a necessária privação 

para o desenvolvimento capitalista pleno. 

Por esta razão, o produto excedente é consumido de 
maneiras socialmente indesejáveis ( coru;umo conspícuo, 
construção conspícua em áreas urbanas, militarismo, 
áreas vagas): o sistema de mercado não dispõe do 
produto socialmente excedente de habitação de modos 
socialmente justos (HAR VEY, 1980:98). 
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A propriedade absoluta da terra propicia , mais do que em qualquer 

época anterior, ao proprietário fundiário, a possibilidade de congelar qualquer 

fração de seu patrimônio, retirando-a do mercado e transformando-a em reserva de 

valor, até que condições favoráveis lhe proporcionem maiores rendimentos. Mas a 

absolutização da propriedade, como foi visto, é um fenômeno mundial que teve sua 

gênese na Europa. A especificidade do caso brasileiro encontra-se na Lei de Terras 

de 1850, nos eventos que a antecederam e que se seguiram à sua promulgação, 

como já foi tratado anteriormente para o caso de São Paulo. Assim, a escassez da 

mercadoria terra urbana é criada e mantida pelo mercado (valor de troca) e 

institucionalizada pelo Estado62. 

producción, aun menos a su reproducción, la cual implica estrategias políticas. No se reduce a esas 
contradicciones 'clasicas'; es uma contndiccion ftJ espacio• (LEFEBVRE, 1976:107). 

(62)- • ... numa economia mercantil, o que caracteriza o valor de troca é que ele transforma a relação 
entre trabalho necessário à produção de um bem e esse bem mesmo em qualidade objetiva do objeto; 
é o próprio processo da reificação./ ... / Trala·se de um processo social que faz com que, na produção 
mercantil, o valor se apresente à coosdênda dos homens como uma qualidade objetiva da 



O solo e as benfeitorias são, de acordo com a prática 
efetiva do patrimônio, frequentemente· valorizados em 
relação ao seu mais alto e melhor uso do que em 
relação a seu uso atual. Daí, surge o 'sentido 
importante' de que o valor de qualquer parcela de solo 
'contém', atualmente, os valores de todas as outras 
parcelas, assim como as expectativas supostas de valores 
futuros. / ... /As consequências para as decisões sobre o 
uso do solo urbano são numerosas e contém uma inteira 
multidão de problemas desde os de especulação 
desabrida até os 'custos de maturação' e danos 
associados em zonas de transição de uso do solo, e 
efeitos que se estendem por todo o conjunto do sistema 
urbano, assim como o crescimento urbano e o 
crescimento econômico (de algum tipo) andam juntos 
(HARVEY, 1980:160). 
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Da mesma maneira que a obsolescência planejada encurta a vida das 

edificações em nome da especulação imobiliária nas áreas centrais (ou já 

urbanizadas) da cidade, a expansão da área física da· cidade, em função da grande 

demanda por solo suburbano advinda das classes de baixa remuneração, promove a 

especulaç~o fundiária através de vazios urbanos aptos a serem transformados em 

lotes e colocados à venda em momentos convenientes ao empreendedor, isto é, 

depois de alcançar alto preço. 

A propriedade absoluta da terra e a característica de espaço absoluto 

que assume o parcelamento da terra se combinam para criar os mecanismos e ditar 

as normas da especulação fundiária. MARX,K. (1985:870), tratando da questão da 

renda da terra, afirma: 

mercadoria" (GOLDMANN, 1979:114-5). É como se cada pedaço de terra, por vários motivos, tivesse 
no seu "valor" uma sua qualidade intrínseca. 



Para o proprietário da terra, a mera propriedade 
jurídica não gera renda. Confere-lhe entretanto o poder 
de impedir a exploração de sua terra até que as 
condições econômicas propiciem valorização donde 
retire o excedente, seja a terra aplicada propriamente 
na agricultura, seja em outros ramos de produção, como 
construção etc. Não pode aumentar nem diminuir a 
quantidade absoluta desse campo de aplicação, mas 
pode alterar a existente no mercado. Por isso, conforme 
Já observava Fourier, é uma característica de todos os 
países civilizados o fato de parte relativamente 
importante das terras subtrair-se à agricultura . 

... e à utilização na cidade, acrescente-se. 
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CAPfTULOI 

EXTENSÃO E RARIDADE DO ESPAÇO URBANO: UMA 

GEOGRAFIA DE SÃO PAULO 

Pretende-se, agora, argumentar que a cidade de São Paulo é um 

exemplo típico de décadas de vigência de uma lógica que combina um crescimento 

desmesurado do espaço urbano com escassez artificial de terra. 
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Entende-se que, para trabalhar com dimensões urbanas, vazios, 

propriedade fundiária, enfim, com aquilo que diz respeito à concepção de espaço 

absoluto, não se pode perder de vista que na transição para o capitalismo, a 

propriedade absolutizada abre a possibilidade para a instituição de um mercado de 

terras em nível até então inédito, fragmentando o espaço urbano em forma de 

loteamentos. A partir do momento em que o espaço urbano torna-se mercadoria, 

expandir a cidade através de loteamentos significa ampliar a produção da 

mercadoria lote urbano. Nesta perspectiva, os loteamentos assumem um caráter de 

"extensores de expansão", no dizer de SILVA NETO ( 1990: 136 ), condicionando o 

"espraiamento da paisagem horizontal" (idem). 

Os agentes do mercado de terras em São Paulo 

O processo de mercantilização da terra ao longo da história da cidade 

de São Paulo tem produzido diversos agentes e também relações diversas entre os 

agentes em função do contexto em que se encontram. O loteador, o morador 

(comprador final do lote) e o poder público formam a trilogia fundamental para a 

compreensão dos loteamentos populares e são responsáveis pelas principais 

relações que se estabelecem na produção do espaço urbano periférico paulistano. O 



proprietário da gleba original, o corretor, o empresário de transporte coletivo 

podem ser classificados como agentes complementares, não esquecendo, ainda, que 

o empreendedor do loteamento apresenta diversas nuances, desde aquele que age 

dentro da lei até aquele que pratica o reloteamento a partir de um lote, como se 

este fosse uma gleba. 
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O primeiro conflito a ser destacado neste jogo de relações é aquele 

que envolve o loteador (seja este proprietário ou não da terra) e o Estado, 

encerrando a questão do direito de propriedade. A princípio, a questão parece 

simples: o livre jogo do mercado vai de encontro às normas do urbanismo, devendo 

o poder público assumir a responsabilidade do controle e normatização do 

parcelamento e uso do solo, restringindo, assim, o livre uso da propriedade 

fundiária em nome do bem estar social. No entanto, a realidade é muito mais 

complexa e, sem entrar em detalhes sobre o conceito de Estado, parte-se do 

pressuposto de que tal instituição encerra em seu meio interesses diversos e 

conflitantes, que vem desde a preocupação técnica, política e ideológica do 

planejamento urbano até proveitos com o jogo especulativo da terra. 

Em São Paulo, nas primeiras décadas do século, as tentativas de 

controle por parte do Estado apareciam como interferências inoportunas aos olhos 

dos empreendedores privados, afigurando-se-lhes que as instituições públicas 

excediam as funções que lhes cabiam. 

Do ponto de vista político-administrativo o urbanismo 
moderno encontrou condições bastante adversas. Ao 
Estado Absolutista sucedeu a organização liberal e o 
desenvolvimento urbano aconteceu 'livre' ou segundo as 
forças 'cegas' do mercado. O poder público pouco fez 
para resolver os problemas urbanos que se avolumavam 
e as poucas medidas ou foram tomadas tardiamente ou 
não tiveram o vigor necessário (OSELLÇ>, 1983:23). 



Depois de 1930, o Estado passa a atuar mais diretamente no urbano, 

em atendimento, em grande parte, a reivindicações populares. Surge, a partir do 

Estado, estratégias que visam cooptar a classe trabalhadora por meio de uma 

política populista, ao mesmo tempo em que alguns itens da reprodução da força de 

trabalho passam para o âmbito estatal63. 
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A nova legislação trabalhista (diminuição do número de horas de 

trabalho por dia), a omissão do poder público quanto às irregularidades praticadas 

nos loteamentos periféricos, e, mais tarde, na década de 1940, a Lei do 

Inquilinato64 abrem caminho para o "padrão periférico" de ocupação urbana e 

produção do espaço na cidade de São Paulo, como já foi destacado. É difícil afirmar 

se as motivações que levaram a este padrão de apropriação do espaço vão além da 

busca do menor custo possível da reprodução da força de trabalho no que concerne 

ao ítem "habitação"; o que ocorreu de fato foi que a redistribuição dos 

trabalhadores pela cidade contibuiu, num primeiro momento, para evitar um novo 

"1917"65_ 

A intervenção mais direta do Estado na produção do espaço urbano 

com o fim da Primeira República não representou, portanto, uma cisão de 

interesses entre as políticas públicas e proprietários imobiliários. "Para Prestes 

Maia, a intervenção do Estado no urbano, visava fundamentalmente fornecer infra-

{63)- ·A instituição do período pós anos 30, entre as quais a legislação do trabalho destaca-se como 
peça-chave, destinam-se a 'expulsar' o custo de reprodução da força de trabalho de dentro das 
empresas industriais (recorde-se todo o padrão de industrialização anterior, quando as empresas 
tinham suas próprias vilas operárias ... ) para fora: o salário-mínimo será a obrigação máxima da 
empresa, que dedicará toda a sua potencialidade de acumulação às tarefas do crescimento da produção 
propriamente dita• (OLIVEIRA, 1987:42). 

(64)- A Lei do inquilinato de 1942 ·congelou por dois anos todos os valores locativos, fazendo ainda 
retroceder aos preços de 31/12/41 todos os aluguéis que tivessem sido elevados a partir daquela data• 
(BONDUKI, 1988:111). o que acabou acirrando o conflito entre moradores e locatários e desviou 
capitais antes empregados cm moradias para aluguel. 

(65)- Ver ROLNIK,1981. 



estrutura, sem interferir na propriedade e no lucro imobiliário" (OSELLO, 

1983:140). 

A postura do Estado (permissividade) quanto aos loteamentos 

irregulares revela sua cumplicidade na prática do ilegal. 
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Os loteamentos propriamente ditos têm sido empreendidos pela 

iniciativa privada desde a sua origem. Num primeiro momento, tais 

empreendimentos eram levados a cabo por conta de pessoas que adquiriam uma 

chácara, uma extensa gleba, ou mesmo já a possuíam como um patrimônio de 

família, arruando, parcelando e colocando à venda os lotes. 

Pela amostragem de loteamentos levantada junto à Secretaria da 

Habitação da Prefeitura Municipal de São Paulo, observa-se que, nas duas 

primeiras décadas deste século, 60% dos loteamentos foram empreendidos por 

pessoas físicas, entre as quais Victor Nothman (já citado como um dos reponsáveis 

pelo parcelamento da colina de Santa Cecília), Fa1Ill1ia Paes de Barros e outros 

nomes de influência na vida da cidade na Primeiro República. Entre as companhias, 

neste mesmo período, em sua maioria criadas com o exclusivo fim de lidar com 

empreendimentos imobiliários, acha-se a Companhia City (City São Paulo 

Improvements and Freehold Land Co Ltd), que tão significativo papel exerceu na 

apropriação e produção do espaço paulistano. Os 40% dos loteamentos de 

responsabilidade de empresas, constatados na amostragem mencionada, são 

extremamente significativos para demonstrar o peso com que se apresenta o 

parcelamento do solo na economia urbana como um todo, desviando para essa 

atividade recursos em capital e trabalho. À medida que o processo de 

mercantilização da terra ganha um caráter cada vez mais estrutural, mais se 

consolidam empresas especificamente atuantes no setor. "As companhias prediais 

(Cia Iniciadora Predial, Cia Progresso Paulista, A Habitação Popular, entre outras), 

eram ao mesmo tempo loteadoras, incorporadoras, construtoras e administradoras 



de imóveis" (ROLNIK, 1981:65). As caixas de aposentadoria e pensão, assim como 

os bancos, tinham no imóvel urbano um investimento rentável, desde, pelo menos, 

as primeiras décadas do atual século, como comprova a listagem de loteadores da 

SEHAB-PMSP. 
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No decorrer do processo de fragmentaÇão da terra e configuração da 

atual estrutura, os loteamentos, de maneira geral, dividem-se em dois tipos: a) o 

regular de alto padrão; e b) o irregular e/ou clandestino destinado às classes de 

baixa renda. A ambiguidade do papel do Estado no acompanhamento de tal 

processo, grosso modo, passa pelas tentativas de controle da irregularidade e da 

expansão física da cidade, por um lado; e pela conivência, através da omissão que 

permitiu e incentivou tais processos, por outro. O conflito poder público versus 

loteador, envolvendo interesses, a um só tempo, comuns e opostos, é marca 

estrutural da história fundiária paulistana, resultando, via de regra, em políticas 

públicas que acabam sempre viabilizando o loteamento, seja através da 

desobrigação, na prática, de encargos urbanísticos que recairiam como custos para o 

loteador da periferia, seja fornecendo infra-estrurura e equipamentos para a 

valorização de loteamentos de alto padrão. 

Aquele que poderia ser chamado de "consumidor final" do lote 

urbano, isto é, o comprador que edifica sua própria moradia é o agente que se 

didive por todas as classes sociais. A partir da gênese do processo de ocupação 

periférica, delinou-se um consumidor que, em pouco tempo, passava a ser 

majoritário quantitativamente: o comprador do lote na periferia desassistida de 

equipamentos e infra-estrutura, auto-construtor de sua moradia. O loteamento 

clandestino/irregular multiplicou-se por todas as áreas periféricas, principalmente a 

partir da década de 30, como já foi discutido, tendo como demanda as classes de 

baixa renda, ex-moradores de cortiço, vítimas principais da crise de habitação e 

abastecimento da década de 1940. Começa a estruturar-se a cidade dos imensos 



loteamentos insalubres e mal instalados concicionando toda uma nova organização 

viária e sócio-econômica. Surgem as reivindicações populares, verdadeiras 

mobilizações sociais, pela regularização dos loteamentos e obtenção de escritura, 

por equipamentos urbanos, por melhores condições de vida, enfim, movimentos 

esses que se acirram nos anos 70, quando então, parece que se esgota o modelo. 

De acordo com BONDUKJ & ROLNIK (1979;41), seriam cinco os 
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agentes do loteamento destinado aos compradores de baixa renda: "o proprietários 

da gleba original, o empreendedor do loteamento (loteador), os corretores, os 

compradores dos lotes (moradores) e o Estado, através de seu aparelho legal, 

técnico e financeiro". Deve-se atentar para o fato, porém, de que tais agentes 

configuram-se a partir de determinados momentos na história do parcelamento do 

solo em São Paulo. Pode-se afirmar que, de modo geral, no início do século, os 

empreendedores fundiários eram proprietários das glebas retalhadas (como 

admitem, aliás, os próprios autores citados), além do que, os compradores dos lotes 

na periferia, nesta época, não correspondiam, na sua maior parte, a moradores, mas 

a especuladores66. 

Expansão da cidade e multiplicação dos vazios urbanos 

O perímetro suburbano, apresentando valor absoluto muitas vezes 

inferior aos demais, cumpria a estratégica função de área de expansão e reserva de 

valor com fins especulativos, juntamente com a área rural. 

(66)- •Até meados da década de 60, a figura do proprietário da gleba e do empreendedor geralmente 
se confundiam numa só. O proprietário empreendia o loteamento como pessoa física ou então o 
empreendedor comprava a gleba para em seguida loteá·la" (BONDUKI, 1979:41). Em função da 
complexiz.ação técnica, jurídica e burocrática de tal empreendimento, • ... passou a predominar o 
sistema de concessão, mecanismo que consiste na associação do proprietário com o loteador, cada qual 
exercendo um papel distinto e repartindo entre si os lucros do empreendimento" (idem). 



O mapa de loteamentos (figura 2) indica os desdobramentos da área 

urbanizada em função da fragmentação da terra, criando, continuamente, vazios 

urbanos que se multiplicam em razão direta ao afastamento do núcleo central. 

Esse padrão de assentamento provocou um aumento de 
nove vezes da mancha urbana nas três últimas dé~as. 
Somente nos anos 80 foram incorporados 480 Km de 
áreas periféricas que permanecem desprovidas dos 
principais serviços urbanos necessários à reprodução da 
força de trabalho. Marcado por intensa retenção 
especulativa da terra, este processo de expansão 
desencadeou uma série de consequências 
extremamente custosas do ponto de vista econômico e 
nefastas do âpgulo propriamente social (KOW ARICK 
& CAMPANARJO, 1988:40). 
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Dados recentes indicam que tem havido uma diminuição dos vazios 

urbanos na cidade, caindo de 43% em 1978 para 25% em 1989 os espaços sem 

utilização da área urbanizada sobre a área urbanizada líquida do Município 

(PMSP, s.d.:35,36, 124). Os terrenos que compõem os vazios urbanos são, 

majoritariamente, de propriedade de particulares (idem, 128), ou seja, o poder 

público tem pouca disponibilidade de terrenos para implantação de grandes 

equipamentos, ficando nas mãos dos especuladores o domínio sobre imensas áreas 

ociosas no município. 

Os vazios urbanos ocorrem com mais frequência em áreas de 

urbanização menos consolidada e com problemas de ocupação do ponto de vista 

físico. 



Desse modo, gradativamente, as regionais mais bem 
equipadas em termos urbanos, mas num nível jamais 
comparável aos atingidos pelas mais centrais, como 
Penha, Vila Prudente, Freguesia do Ó, Pirituba, 
Butantã e Santo Amaro, apresentam percentuais da 
ordem de 20% a 30% de áreas vazias; Jogo a seguir, São 
Miguel, Guaianazes e São Mateus apresentam de 30% 
a 40%, culminando com as de Itaquera, Campo Limpo 
e Capela do Socorro, onde os índices de vazios são 
superiores a 40% (PMSP, s.d.:129). 

Fica claro a partir da análise do mapa "Vazios Urbanos" (PMSP, s.d.) 

que foi intenso o processo de especulação fundiária que acompanhou e condicionou 

a expansão física da área urbanizada e que, com a diminuição do percentual de 

vazios urbanos na cidade como um todo nos últimos quinze anos e o atual 

predomínio dos vazios nas áreas de ocupação mais recente evidencia-se o 

esgotamento do modelo de ocupação periférica por classes de baixa renda através 

da compra a prestações e auto-construção da moradia. 

139 

É assim que, no momento atual, verifica-se uma acentuada 

diminuição do ritmo da expansão física da cidade através de loteamentos, por uma 

série de motivos que vão desde um maior rigor na legislação sobre o parcelamento 

do solo (1979) até a crise econômica de maneira geral. Juntamente com o novo 

padrão, que substitui o periférico, a antiga segregação sócio-espacial ainda persiste 

mas mostra tendência de reestruturação, aumentando o número de pobres nas 

regiões centrais e diminuindo nas periféricas, tomando por base as últimas décadas. 

Além disso, tem ocorrido também um deslocamento de grupos de remuneração 

intermediária para áreas mais periféricas de consolidação recente que reunem 

algum tipo de melhoria urbana, em função de um generalizado rebaixamento dos 

rendimentos dos moradores da cidade, causando uma "diminuição perversa da 

segregação sócio-espacial, pois o achatamento dos níveis de remuneração que 

afetou parcelas de ambos os estratos (classes médias e pobres), fez com que eles se 

aproximassem em vários espaços da cidade" (PMSP, s.d.:58). Esta segregação, que 



redunda numa degeneração da vida na cidade, configura-se, segundo LEFEBVRE 

(1976), em mais uma "contradição do espaço"67. 
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O mapa de loteamentos é ilustrativo desse processo, uma vez que 

demonstra uma diminuição significativa de loteamentos abertos nas últimas 

décadas, consolidando uma cidade que parece ter atingido os limites espaciais num 

contexto de forte recessão econômica e, desse modo, condicionando seus habitantes 

a definir novas estratégias de ocupação, por entre os obstáculos impostos pela 

propriedade capitalista da terra e as brechas deixadas por esta mesma lógica. 

Tamanho da cidade e vazios urbanos se combinam numa gama de possibilidades e 

obstáculos em torno dos quais trava-se uma acirrada disputa, hoje, entre, de um 

lado, proprietários e especuladores fundiários e, de outro, despossuídos que ainda 

enxergam na cidade de São Paulo uma alternativa de reproduzir as condições de sua 

existência material. 

(67)- "La ufbanización de la sociedad siempl'f! va acompaliada de una deleriorución de la vida ufbana: 
desgaramiento de los centros, privados a partir de ese momento de todo tipo de vida social -personas 
1Y!partidas de forma segregativo en e/ espacio. Existe en este aspecto una verdadera contradicción. Yo la 
/Jamo uma conJradiccion dei espacio. Por una parte, la e/ase dominante y e/ Estado refuerzan a la ciudad 
entanto que centro de poder y de decisión política, por otra, e/ domfnio de dicha clase y de su Estado 
hace e.sra/lar la ciudad" (LEFEBVRE, 1976:130). 
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CONCLUSÃO 

Nas condições atuais do mundo, ainda mais que na era 
precedente, o espaço está chamado a desempenhar um 
papel determinante na escravidão ou na liberação do 
homem. 

SANTOS, 1986:218 

Pretendeu-se, nesta dissertação, trabalhar de maneira geral, com duas 

das chamadas "contradições do espaço" de Henri LEFEBVRE (1976). A primeira 

refere-se à capacidade técnica de produção do espaço (principalmente a partir do 

período conhecido como "técnico-científico" - SANTOS, 1986) de um lado, e a 

escassez artificial, a fragmentação ou pulverização do espaço, de outro. A segunda 

contradição diz respeito ao espaço global e estratégico (entendendo-se aqui as 

formas de atuação do poder público e todas as normas e planos instituídos), 

contrapondo-se à propriedade privada absolutizada da terra. 

A partir destas contradições do espaço, buscou-se fazer uma 

Geografia da fragmentação da terra em São Paulo, já que, na prática, a geografia da 

cidade atende a interesses da reprodução do capital e da especulação fundiária. Mas 

o que existe na prática que cotidianamente reproduz as relações sociais de produção 

(relações de dominação, de poder) do ponto de vista espacial? De que maneira a 

produção e apropriação do espaço (loteamentos) é funcional à acumulação de 

capital? 

O capital submete o espaço, fragmentando-o, conferindo-lhe um valor 

de troca e colocando-o na órbita da circulação (compra e venda), sem, no entanto, 

exercer um total controle sobre ele. Isto é possibilitado por meio da absolutização 

da propriedade da terra, tornando o espaço instrumental aos meios de acumulação 

e exploração do trabalho. 
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A decisão política de "absolutizar" a propriedade da terra é o 

resultado de processos que vêm se desenvolvendo ao longo do século XIX e 

envolvem questões amplas e estruturais da sociedade brasileira, como o trabalho, a 

produção e as relações internacionais. Esta absolutização da propriedade fundiária 

não destrói, da noite para o dia, as antigas instituições que presidiam as relações 

sociais que tocavam à terra e, menos ainda, altera imediatamente as formas 

estruturadas por séculos de vigência de outras legislações; causa, entretanto, o 

impacto que gera a transformação das primeiras em consonância com novas 

relações de produção, delineando um novo papel e novas funções às formas antigas. 

A propriedade absoluta da terra põe em destaque o espaço absoluto, demandando a 

precisa demarcação que operacionaliza o controle monopolístico. Somente desta 

maneira, abre-se a possibilidade para a valorização da terra, através dos preços e 

cotações de mercado. 

Esta relação de mútuo condicionamento reserva para as cidades o 

papel principal, numa nova ordem que aos poucos se estabelecei Esta nova ordem 

exige a demarcação precisa das propriedades, especialmente as urbanas e cria 

mecanismos de valorização da terra, que acabam por ganhar uma dinâmica própria 

frente à produção de mercadorias em geral, por meiu da produção da mercadoria 

"lote urbano". Em São Paulo, o tamanho da cidade, os vazios urbanos são o 

resultado da produção máxima desta mercadoria especial e de sua adequação ao 

mercado, gerando conflitos e estratégias de valorização, num jogo especulativo onde 

entram a extração do excedente e a criação da escassez. 

O que se depreende desta geografia urbana de São Paulo, que 

procura combinar, numa perspectiva única, tamanho da cidade, vazios urbanos, 

especulação fundiária, segregação sócio-espacial, forma e localização do lote 

residencial, em suma, formas espaciais e processos sociais? Em poucas palavras, 



uma desigual distribuição de renda entre as pessoas por meio de uma seletiva 

distribuição de pessoas no espaço. 
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Os loteamentos são classificados em "padrões": alto padrão e padrão 

periférico ou popular. A produção do espaço na cidade capitalista e a especulação 

fundiária definem e redefinem constantemente o lugar de cada um no espaço. A 

"periferia" se torna "centro", o "centro" torna-se "periferia"; esta aparente 

irracionalidade ganha contornos mais nítidos quando se pensa em periferia não 

como o anel externo ao aglomerado urbano, mas como área de retenção, a espera 

de maior valorização, sejam elas áreas deterioradas dos bairros antigos da cidade 

(sujeitas ao processo de gentrificação), sejam loteamentos recém-abertos, 

desprovidos de infra-estrutura e serviços. 

Procurou-se entender esta geografia urbana da cidade de São Paulo 

através da efetiva transformação da terra em mercadoria e do desenvolvimento da 

nova estrutura espacial que se afirma a partir de então. O parcelamento da terra 

ganha novos propósitos , engendra novas relações, gravadas na história por meio de 

legislações, como a Lei Hipotecária e determinações que incluem o lote urbano 

como bem oferecido em garantia de empréstimos bancários a fazendeiros de café; 

códigos de postura municipais; leis de arruamento e loteamento; anistias e 

regularizações; leis de zoneamento para uso, ocupação e parcelamento do solo. 

Para chegar-se a entender este quadro, entretanto, foi preciso 

determinar a gênese e a evolução da antiga estrutura espacial e atentar para o seu 

período de transição, posto que, somente desta maneira acredita-se que seja 

possível identificar o que é fundamental e o que é irrelevante na história da 

produção e apropriação do espaço paulistano para poder-se intervir 

conscientemente na realidade com base numa visão prospectiva. 

Verificou-se como o absolutismo na Europa não foi apenas uma 

centralização do poder do Estado, mas uma transformação da propriedade privada 
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incondicional da terra. Tal condição jurídica só iria ser implantada no Brasil em 

1850, com a Lei de Terras, e relaciona-se com a fase de transição do capital 

mercantil para o capitalismo, de transformação das ~elações de produção quando 

ocorre a lenta substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado. Para 

substituir o trabalho cativo pelo trabalho livre, foi promovida a substituição da 

propriedade condicional da terra pela incondicional, cativa Os impactos desse 

processo se fazem sentir na cidade de São Paulo em pouco tempo, uma vez que a 

terra, agora tornada mercadoria, pode servir como garantia de dívidas, tanto no 

campo quanto na cidade. 

A análise da transição na Europa demonstrou que à absolutização da 

soberania e do poder do Estado, correspondeu um caráter cada vez mais 

incondicional da propriedade da terra. Ao contrário entretanto, do que ocorreu na 

França, Inglaterra e parte da Espanha, Portugal (que não se originou de um 

feudalismo "clássico") reservou-se o direito sobre as terras, mantendo o traço 

condicional da propriedade fundiária pelo instituto da sesmaria. Tal instituição foi 

transplantada ao Brasil no contexto pré-capitalista do mercantilismo, em que a 

propriedade condicional da terra e o escravismo fazem parte da mesma lógica: 

acumulação mercantil. É dentro desta lógica que tem lugar a transição para as 

relações de produção capitalista, em que a propriedade fundiária desempenha papel 

estratégico, lançando as bases para uma nova racionalidade na produção do espaço, 

particularmente na cidade. 

A substituição da renda capitalizada do escravo pela renda 

capitalizada da terra é a primeira de uma série de decisões político-econômicas, 

cada vez mais "urbanizadoras", cada vez mais transformadoras do espaço e, 

portanto, condicionadas pela estrutura espacial. 

Procurou-se argumentar que, para se chegar à propriedade absoluta 

da terra no Brasil, passou-se por três regimes, cuja análise revelou que a atual 



estrutura fundiária da cidade de São Paulo deve-se a imperativos das formas de 

propriedades arcaicas. Após o regime das sesmarias (cuja correspondência nas 

cidades foram as concessões de datas de terras) seguiu·se um período de livre 

apossamento de terras devolutas, tanto no campo quanto nas cidades. A Lei de 

Terras legitima tanto as posses quanto as antigas sesmarias, prescrevendo novas 

regras que iriam se impor sobre a estrutura determinada pelas normas anteriores 

em consonância com o novo momento histórico, de tr~ição. 
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O costume jurídico do apossamento de terras devolutas, que se segue 

ao regime de sesmarias e antecede a Lei de Terras, marca o período de substituição 

da concessão pela ocupação, de modo geral. Tal substituição não altera, no entanto, 

os objetivos primordiais da colonização, já que as posses prevaleciam em função do 

efetivo cultivo e em razão disso foram "toleradas" por um período de quase trinta 

anos. Até então, acumular riquezas através da detenção de terras, só era possíve~ 

supostamente, quando se colocava a terra para produzir, através do próprio 

trabalho ou do trabalho escravo. Esse costume jurídico promoveu algumas 

alterações na estrutura fundiária, como foi demonstrado para o caso de São Paulo 

(permitindo a pequenos ocupantes o acesso à terra e posterior confirmação da 

propriedade) mas, principalmente, provou que essa transformação no caráter 

jurídico da propriedade beneficiou os grandes detentores de terras e os futuros 

loteadores urbanos, particulares e empresas, garantindo a escassez de terras e o 

pleno funcionamento de um mercado fundiário, eminentemente especulativo. 

É assim que a área urbanizada de São Paulo começa a ganhar novos 

contornos e novas formas. De um espaço original produzido em função das normas 

eclesiásticas, passou·se, gradativamente, para uma laicização dos espaços, dos 

costumes e das práticas institucionais. O traçado das ruas e a organização geral do 

núcleo central revela inequivocamente o papel da Igreja no desenho urbano, da 

fundação da vila até, pelo menos, o século XIX, sem esquecer, evidentemente, 
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outros condicionantes. O primeiro registro de terras, conhecido como Registro do 

Vigário, mostra que, mesmo após a Lei de Terras, a união Estado-Igreja ainda se 

fazia sentir nas esferas administrativas, seja através das práticas burocráticas, seja 

através da persistência das paróquias como unidades territoriais reconhecidas pelo 

Estado. 

A pesquisa realizada nos Registros de Terras das Freguesias da Sé, 

Santa Ifigênia e Brás evidencia o caráter estratégico que passam a assumir, 

principalmente a partir do século XIX, as chácaras e diversos tipos de propriedade, 

desde há muito funcionalmente atreladas ao núcleo central, na subsequente 

expansão urbana propiciada pela absolutização da propriedade e estimulada pelo 

desenvolvimento econômico, principalmente industr:ial. A função estratégica do 

núcleo urbano e a crescente importância de São Paulo nas transações comerciais 

foram forjando uma rígida noção de propriedade, que tem raízes no final do século 

XVII, provando ser a decisão política da absolutização o coroamento de um 

processo que se desenvolvia de longa data. 

A organização das propriedades em forma de registro de terras após 

1850 atendia a várias finalidades: legitimar a propriedade privada, incutir nos 

proprietários uma nova relação social que se estabelecia, demarcar as terras 

devolutas. Desses objetivos, foram logrados a legitimação das posses e antigas 

concessões; quanto à precisa demarcação das terras devolutas, foram necessários 

ainda vários anos e uma sucessão de normas sobre o uso do solo, permitindo um 

"ajustamento" entre terras públicas e privadas, muito conveniente aos futuros 

loteadores da cidade. Por outro lado, observa-se que pequenos proprietários na 

cidade e arredores também se beneficiaram, de certa forma, com a legitimação, 

completando o quadro fundiário a partir do qual iria estruturar-se a futura 

metrópole paulistana, então sob novas condicionantes. A constatação de que a 

compra representou significativa modalidade de aquisição de propriedade antes da 
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Lei de Terras indica que, se não havia escassez de terras para ocupação até a 

primeira metade do século XIX, havia sim uma escassez de localizações mais 

vantajosas que outras, pelo menos desde o século XVIII e o que poderia ser 

considerado como um embrião de "valorização" fun~iária, embora sem constituir 

um mercado de terras propriamente dito. A dif crença entre as transações de 

compra e venda antes de 1850 e a constituição definitiva de um mercado de terras 

nos moldes capitalistas, é que somente a partir desta segunda etapa seria possível a 

generalização de preços, o inquestionável direito sucessório e a aceitação da terra 

como garantia de dívidas. A semelhança entre o embrionário e o definitivo mercado 

de terras repousa na apropriação privada de benefícios gerados pela coletividade, 

ainda que nos períodos que precedem a absolutização da propriedade da terra não 

houvesse meios de determinação de preços como ocorreria mais tarde. 

Os mecanismos de valorização e especulação fundiária se fazem 

sentir cada vez mais presentes na estrutura sócio-espacial brasileira, alterando as 

formas seculares na cidade de São Paulo. Essas alterações ocorrem por meio de um 

sistemático parcelamento da terra em áreas propícias ao retalhamento, obedecendo 

a uma hierarquia imposta pela valorização diferenciada, a partir, num primeiro 

momento, de uma cidade estruturada segundo a lógica de um outro momento 

histórico. O novo momento histórico, marcado pela propriedade absoluta da terra e 

por relações de produção capitalistas na sua essência, tem uma dinâmica própria 

que acaba por "descolar" da produção de maneira geral, a produção da mercadoria 

especial lote urbano (em função da natureza específica da terra no mundo rei ficado 

das mercadorias), gerando, neste processo, uma cidade de tamanho adequado a esta 

produção, com vazios urbanos e baixa densidade de ocupação. 

Desse modo, elegeu-se o ano de 1850 como marco representativo da 

transição para novas relações sociais de produção, e de produção do espaço, a partir 

de uma estrutura espacial pré-estabelecida. A segunda metade do século XIX 



consolida a terra urbana como importante reserva de valor e objeto de 

investimento, valorizando o capital empregado no setor. Disso resulta uma 

fragmentação das chácaras e propriedades nos arredores da cidade, consolidando a 

forma lote urbano, agora independente das antigas condições que acompanhavam 

as concessões e ocupações. Loteamento e valorização da terra dão partida a uma 

espiral de causa e consequência uma da outra, dinâmica esta refreada somente com 

o fim do padrão periférico de ocupação, mas que, potencialmente, só encontrará um 

termo com o esgotamento das terras passíveis de serem "urbanizadas". 
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Não é, entretanto, com o fim da expansão horizontal da cidade que os 

mecanismos de valorização e especulação fundiária terminam. Há ainda inúmeras 

outras formas de intervenção no espaço capazes de produzir a valorização 

diferenciada, inclusive em áreas centrais, sem mencionar os vazios urbanos, que 

ainda representam um vasto estoque de terras na cidade. Tais processos não 

dependem, deve-se ressaltar, exclusivamente dos agentes que se beneficiam da 

especulação; as alternativas encontradas pelas classes pauperizadas para morar e 

circular na cidade estabelecem os conflitos a partir dos quais o espaço urbano 

continua a ser produzido, sempre com a atuação direta do poder público. Basta, 

para isso, lembrar que os loteamentos clandestinos e/ou irregulares só são viáveis 

porque há um contingente de trabalhadores urbanos que se dispõem a adquirir lotes 

na periferia, sem infra-estrutura e ilegal do ponto de vista jurídico, prontos a 

reivindicar tanto os melhoramentos quanto a legalidade, depois de estabelecidos. 

Assim, através dos loteamentos promove-se a segregação sócio

espacial: bairros higiênicos e dotados de todos os melhoramentos, de um lado; e 

loteamentos periféricos, destituídos de qualquer infra-estrutura, de outro. Se ao lote 

urbano periférico atribui-se a finalidade teórica de garantir a expansão urbana, 

existe, igualmente, a finalidade prática da produção de uma mercadoria especial, 

alimentanto o mercado imobiliário e promovendo tal expansão. 
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Da relação conflituosa entre as diversas classes sociais que moram e 

trabalham na cidade, somente possibilitada pela absolutização da propriedade 

fundiária e a transição para relações de produção capitalistas, sucederam-se 

diversos "padrões" de produção do espaço paulistano. A cidade, hoje, é o resultado 

de uma dinâmica desenfreada de parcelamento do solo, condicionando um sistema 

viário que inviabilizou antigos sistemas de transportes coletivos e impôs novos; uma 

sucessiva "expulsão" dos mais pobres para áreas cada vez mais afastadas, uma 

verdadeira "centrifugação" sócio-espacial; uma contínua negação da cidadania à 

maior parte da população, garantida pela segregação das classes no espaço. Mas, se 

a cidade resulta da relação conflituosa entre as classes, não se pode esquecer que as 

classes trabalhadoras encontram formas de se fazerem presentes nas decisões 

acerca de seu espaço de moradia e de resistência através de novas formas de ocupar 

o espaço. Novamente impõe-se encarar os limites e as possibilidades que o espaço 

apresenta aos agentes que participam de sua produção. 

O caso de São Paulo é o exemplo típico de décadas de intervenção 

espacial altamante concentradora de renda, especialmente no que diz respeito à 

função social da propriedade e ao parcelamento do solo. No entanto, ainda oferece 

a oportunidade de uma redistribuição mais justa por meio de políticas públicas que 

combinem a obrigatoriedade de construção ou loteamento de vazios urbanos com 

formas que possibilitem às classes de menores recursos o acesso à infra-estrutura e 

equipamentos urbanos já instalados na cidade, ao mesmo tempo em que coÍba o 

processo de expulsão das classes trabalhadoras de áreas valorizadas por 

equipamentos urbanos, como se tem verificado ao longo da história da cidade. O 

urbano tem sido o meio e o fim da promoção da desigualdade social mas pode, 

ainda, sevir à atenuação dessa desigualdade, através da transformação das 

reivindicações populares em estratégias de intervenção no espaço, por meio, 

principalmente, de políticas públicas. Trata-se da questão de quem controla o 



Estado e em nome de quais interesses, já que as "leis de mercado", por si sós, 

tendem a acentuar cada vez mais a concentração de renda68, sugerindo a 

necessidade da intervenção pública em seu mecanismo. 
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Sendo assim, este trabalho procurou levantar algumas evidências 

empíricas que contribuam para o encaminhamento de práticas que envolvam 

intervenções no espaço capazes de operar mudanças na distribuição de renda na 

cidade. Uma nova política de parcelamento do solo implica em oferecer 

oportunidades àqueles que estão, hoje, à mercê do espaço, para que utilizem o 

espaço como recurso, tornando-se, com isso, politicamente mais fortes. 

Esta cidade, produto e instrumento da exploração do trabalho, ao 

mesmo tempo em que é funcional para a concentração da renda em sentido amplo, 

por meio da produção do espaço, também pode se prestar a intervenções espaciais 

que revertam o processo espoliativo a que tem servido. 

(68)- ·A organização social da escassez e privação associada com os mercados de preços fixos toma o 
mecanismo de mercado automaticamente antagonístico a qualquer princípio de justiça social. Se o 
mecanismo de mercado pode ser justificado em termos de eficiência e aescimento isso depende de 
como se compara com aquelas alternativas que a maioria não está proparada nem mesmo para 
dcscutir• (HARVEY, 1980:99). 
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