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Resumo 

O presente trabalho estudou o saldo da organiza~ão que 

viabilizou duas ocupa~bes coletivas de terras na cidade de S~o 

Paulo: no Parque Regina, que localiza-se na regi~o do Campo Limpo 

e no Jardim Maia, na regi~o de S~o Miguel Paulista. 

Tratando-se de ocupa~ees coletivas, elas traziam consigo 

um nível de organizac;~o que supera as formas de ocupac;~o de terra 

que hi st6ri camente ocorrem na cidade de S~o PaLtl o, 0L1 seja, qLte 

uma organizaç:~o prévia mediada por uma concepc;~o coletiva da 

ac;~o, viabilizou um modo de ocupar-se a terra. Neste sentido, a 

recupera;~o do sentido de coletivo nestes grupos é que tornou-se 

o ponto central desta análise. 

Para avaliar-se a relevância destas ac;e5es coletivas, 

partiu-se de ref 1 e:<ties sobre os movi mentas soei ais e sobre o 

cotidiano, palco onde desenvolem-se esta a~~o. N~o ocorrendo 

descolada da realidade, mas numa realidade que 

especificidades histó~icas, políticas, sociais e econômicas, a 

anàlise também pautou-se no entendimento de ser a cidade de S~o 

Paulo um expr-essivo . exemplo de uma metrópole do Capitalismo 

Periférico. 
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1. Apresenta~~º 

"Por ter sido uma vez Lutece 

e por ter-se transformado 

em Paris ••• 

O que poderia ser um símbolo 

mais espantoso ? 

Ter sido lama e ter - se 

Transformado 

<Vítor Hugo) 

em espírito." 

Sao Paulo, és espírito e lama 

és tribo e metrópole 

és capital e trabalho. 

Signo de opostos 

Em um mundo oposto. 
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1. Apresentaç~o 

O presente trabalho partiu de um processo por n6s vivido 

ao longo dos últimos 12 anos. Muito antes de imaginarmos que este 

poderia ser um dia elaborado, a nossa vida já se envolvia com os 

problemas da moradia da classe trabalhadora. Num trabalho, cujo 

caráter era mais pró:dmo do altrLtísmo, observamos como era 

complex a a quest~o da moradia. O que nos chamou mais aten~~o, 

naqueles tempos de 1978, era o fato que muito da "quest:!(o da 

moradia" passava concretamente por todo um universo "pessoal". A 

história dos indivíduos, sua origem, também traduziam formas 

distintas de "trabalhar" a sua casa. 

As indaga~eses, que neste tempo permaneceram quietas, 

direcionavam-se no questionamento de o porquê os indivíduos que 

viviam num mesmo lugar e cujas condiç~es sociais e económicas n~o 

se diferenciavam, prodllziam e tinham uma concepç~o de morada t~o 

diferentes. Verificamos também que n~o se tratava de uma quest~o 

de tempo relacionado ao lugar da ocupaç~o, pois alguns moradores 

insistiram em morar em lugares de difícil assentamento 

(geralmente em encostas íngremes) em detrimento de lugares planos 

ou com topografia menos acidentada, ainda livres. 

Foram questionamentos que neste instante permaneceram 

sem resposta, mas ql..\e também n~o incitaram maiores angústias. 

Alguns colocam que se tratava de fatores de ordem econômica: 

explorac;:~o da força de trabalho e o exaurimento do individuo, 

"alienac;:~o"; outros de queste:Jes de cultura: fragmentac;ao de 

conciências; outros ainda de fatores religiosos: humildade, 

resignac;:~o, conforma~~º "pela Vida Eterna". 



Os trabalhos que realizavamos em favelas da Zona Sul da 

Cidade de S~o Paulo terminaram, uma fase da vida foi superada, 

mas as e~<periéncias acumulados nestes tempos nào permitiram ver 

mais a Cidade como algo homogéneo. N~o que a observaç~o impirica 

já n~o houvesse diagnósticado as diferen~as, mas estas existiam 

por si pr-óprias, ou seja, eram apenas 11 c:oisas dadas 11
• A 

experiência do trabalho em favelas nos deL1 a oportunidade de 

refletir, pensar sobre estas diferen~as. Neste momento, de forma 

subalterna, havia-se colocado um problema. 

A realizaç~o do curso de graduaç~o em Ciências Sociais, 

a partir de 1980, permitiu que lentamente alguns caminhos fossem 

apontados para responder àquel~s perguntas, que nunca deixaram 

de e~<i st ir , ou de serem importantes, por mais que nâo fossem 

priorizadas. A pr6pria raz~o de optarmos pelos cursos de Ciências 

Sociais e Geografia está, sem dúvida, mediada por esta história 

pessoal de vida. Porém, as coisas nunca foram t~o objetivas ao 

ponto de se justificar estas escolhas por conta exclusiva destas 

experiências passadas. Permearam também questbes de afeto e 

amizade. 

Foram este afeto e amizade, aliados à necessidade de 

buscar entendimento e apoio aos movimentos populares (visto que 

algumas experiências profissionais anteriores no campo do 

trabalho e de informa~bes aprendidas no curso de Ciências 

Sociais, indicaram que os movimentos populares poderiam assLtmir 

um papel relevante naquele momento de distens~o politica 1982 

primeiras elei~bes para Governadores do Estado após o golpe 

militar de 1964>, que nos levaram ao reencontro com os movimentos 
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de moradia. 

N~o importando como, mas o fato é que, no ano de 1983, 

a vinculaç~o com movimentos populares da Zona Leste da Cidade 

de S~o Paulo, levou-nos a participar de uma ocupa~~º coletiva em 

S~o Miguel Paulista; Apenas apoiando os moradores e procurando 

aL\:dliá-los quando necessário, mais como "companheiro'' do que 

como "técnico", 

caminhos para 

esta participa~~º veio responder, ou apontar, 

o entendimento dos vários questionamentos 

realizados nos cursos que fazíamos. O ponto fundamental do 

avanc;o das formas de compreens~o sobre o problema da habitat;::to 

popular é de que estas eram frutos de um modelo econômico 

instaurado no pais e que, portanto, faziam parte da "lógica" de 

uma segregaç~o urbana imposta por este modelo economico. Neste 

sentido, este modelo é o elemento génese do processo e suas 

manifestaçbes ocorrem das mais variadas formas, o que significa 

dizer que n~o existe uma única explica~~º para formas distintas 

de manifestaç~o dos fenômenos que envolvem a moradia da classe 

trabalhadora. Relaçbes econõmicas, culturais, religiosas n~o 

se manifestam de forma isolada, de maneira maniqueista, mas s~o 

elementos constituintes de um dado fenômeno (que em Antropologia 

acabou sendo designado de análises das Sociedades Comple~<as). 

A cidade, neste sentido, perde seu caráter de organismo 

e passa a uma noç~o mais próxima da síntese. O curso de Ciências 

Sociais apontou para outras quest~es que nestes tempos nos 

instigavam muito, principalmente pela prática que realizávamos 

entre os movimentos populares. Mas uma quest~o em especial chamou 

muita atenç~o, porque veio de encontre a estas experiências que 
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vivíamos enquanto pesquisadores de fenólleflos sociais e agentes de 

apoio dos movimentos de moradia. Ou seja, nos tempos atuais, onde 

hã um i•enso desenvolvimento dos meios de produ~ao, de 

incorporaç•o de tecnologias nas mais variadas formas, pelos mais 

vários segmentos da 5ociedade; e onde o Estado assume a cada 

instante mais o papel de gestor das relai~es de produ~~o, qual 

seria a organiza~~º da sociedade capaz de frear este crescente 

poder do E•tado. Tudo apontava para que estes agentes fossem os 

movimentos populares, porque eles apresentavam-se como grandes 

geradores de um processo de reconhecimento consciente da 

cidadania, ou seja, de qual deve ser o real papel que este Estado 

deve assumir perante a Nai•o. 

Aliavam-se, de forma n~o linear, quest~es que lentamente 

amadureciam conosco. Moradia, ferias populares, movimentos 

populares como inst·àncias que representavam um papel fundamental 

nos processos sociais contempor'àneas entre nós. 

E~ nossa vida profissional a moradia voltou a ser uea 

quest71o de destaque. Como Sociólogo da Prefeitura do Município de 

S~ Paulo, iniciamos, na Administraçao Regional do Campo Limpo, 

através da ent~o Secretaria Municipal da Familia e do Bem Estar 

Social FABES, um trabalho de cadastramento e mapeamento das 

favelas al í existentes (naquele momento 1984 ainda 

realizávamos os créditos do curso de graduaç~o em Geografia). 

Nossas atividades também envolviam um estudo-diagnóstico das 

"forças sociais" existentes na regi~o, que representavam, em sua 

maioria, as lideranças de movimentos populares. Estas atividades 

dispertaram novamente questb!s sobre as estratégias utilizadas 
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pela classe trabalhadora para solucionar o problema da moradia 

porém, neste momento, permeadas por uma carga teórica apreendida 

pelo curso de Ciências Sociais e os créditos iniciais do curso de 

Geografia. 

A exist@ncia na regi~o do Campo Limpo de um forte 

movimento de moradia, que assumiu em sua hist~· ia um papel que 

ultrapassou aspectos corporativistas e setoriais, veio a ilustrar 

de forma concreta a importância que esse movimento assumem 

enquanto instâncias de transformaç~o da sociedade. O avan~o de 

tais movimentos gerou açOes até ent~o inéditas na cidade, que 

foram as ocupaç~es coletivas de terras. 

O fato de ter participado de movimentos semelhantes de 

ocupaç~es em S~o Miguel, despertou um interesse particular sobre 

estas ocupaç~es, principalmente porque elas realizavam-se desde 

meados de 1982, portanto anteriormente àquela que participamos 

em S~o Miguel Paulista. O trabalho de cadastramento das favelas, 

aliado ao estudo-diagn6stico das for~as políticas da regi~o, 

acabou por gerar um estudo que foi apresentado no curso de 

Introdu~~o à Pesquisa em Geografia Humana do curso de graduaç~o 

em Geografia da USP. 

Foi por este caminho que chegamos ao trabalho aqui 

apresentado, onde o eixo mediador partiu de experiências 

multiplas, cuja inspiraç~o teórica pautava-se nas diversas 

interpretaç~es que a Ciências Sociais e a Geog~afia fizeram . (e 

ainda fazem> sobre seus pr6prios objetos. Consideramos este 

fato a principal riqueza deste processo, pois, estas indagaçOes, 

aliadas às experiências práticas junto aos movimentos populares e 
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à Administraç~o Póblica, permitiram um n~o direcionamento cego de 

explicaç~es maniqueistas. Riqueza que na prática acabou se 

completando em nossa atua;~o na Administra;~o Municipal, num 

momento de Governo do Partido dos Trabalhadores, que significou 

para os movimentos populares ~ conclus~o de um ciclo iniciado em 

fins dos anos 70, ou seja, a conquista politica do poder 

municipal. 

O trabalho aqui desenvolvido guardou, neste sentido, um 

caráter especial para nós, pois foi fruto de experi@ncias vividas 

que estiveram sempre permeadas pela fascina~~º que temos sobre 

esta cidade. Fascina~~º que assume os aspéctos mais amplos, 

inclusive, e tal vez pr-i nci pal mente, as suas c:ontracii t;ôí~s. Na 

verdade, é muito difícil para nós nos dissociármos desta cidade. 

N~o se trata do fato de sermos "seus filhos 11
, isto é provinciano 

demais, mas ela é o signo destas contradi~ôes, e das contradi~bes 

que n6s mesmos somos. O "avesso, do avesso, do avesso 11 diz 

Caetano Veloso; o Planalto que imanta, de Hugo . Lacaz; a raz~o da 

vida e da morte para tantos. Sem pacionalidade, mas com paix~ol é 

isto que se pode dizer sobre S~o Paulo: lama e espirita, signo 

oposto em mundo oposto. 

A cidade ganha um aspécto especial, n~o é locus, palco, 

é processo, é Sintese-Contradi~~o, é a sua história; por este 

motivo, a estrutura do texto que aqui apresentamos destaca a 

Cidade e as suas contradii;eles construidas no tempo. 
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2. Introdur;~o 

10 

"S~o Paulo: plano inclinado, 

planalto imantado" 

<Hugo Lacaz) 



2. Introdu~~o: de onde surgiu o problema e como trabalhá-lo 

Trabalhar com um tema que tivesse como quest~o a cidade 

e a moradia partiu, como foi visto, de uma exp~riência prática. 

Porém, o que é que efetivamente mediou tais refle:d~fes que 

permitiram o desembocar no trabalho aqui realizado ? 

Como foi colocado a pouco, a prática vivida junto a 

movimentos de moradias induziu a uma série de questionamentos que 

lentamente foram clareados, conforme esta prática recebia um 

arcabou~o de informa~eses teóricas. Ou seja, intrumentos que 

permitiram refletir sobre o assunto. 

Tanto as Ci@ncias Sociais quanto a Geografia, como 

segmentos específicos do conhecimento formal, indicaram caminhos 

para refletir sobre o tema. Na verdade, um processo de 

conhecimento que viabilizou a chegada até aqui, que nfto separou 

as reflexbes oriundas desta ou daquela disciplina. Foi um 

conjunto de indaga~ees que viabilizou este caminho, mas algumas 

possuíam um caráter de fundo que acabaram por nortear a busca 

de respostas. Na verdade, o conjunto destas reflexbes n~o buscava 

simples respostas sobre os fenômenos que envolvem a quest~o da 

moradia de forma isolada, numa realidade especifica, a que 

vivemos. As manifestaç~es que os movimentos de moradia possuíam, 

apontaram para explicar, ou ilustrar estas questbes de fundo, ou 

seja, descortinaram os fatores dinamizadores dos processos, que 

atuam ao nível da totalidade. 
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A constata~~º de fundo mais geral foi que a sociedade 

humana, hoje, vive um momento de extrema particularidade, 0L1 

seja, globalizou-se. A globolizaç~o da sociedade humana parte do 

alto grau de desenvolvimento dos meios de produç~o, que se 

inspirou em uma intensa revolu~~o técnico-científica. Neste 

sentido, o entendimento sobre os fenõmenos sociais contempo~âneos 

deveriam partir desta no~~o de que as coisas, ou fatos, jamais 

podem ser entendidos de forma isolada. 

Este intenso desenvolvimento dos meios de produ~~o e das 

for~as produtivas ao nível global só foi possível pelas imensas 

massas de recursos financeiros aplicadas nas atividades 

econômicas. O Capital Monopolista encarregou-se de viabilizar a 

locaç~o destes recursos. Porém, um agente tornou-se um elemento 

fundamental 

económicas 

neste processo: o Estado. Apesar das teorias 

liberais <cuja grande express~o encontra-se em 

Ricardo) afirmarem que a gest~o da economia acontece no mercado, 

o Estado assume um papel fundamental como seu disciplinador 

<Keynes lembra que esta aç~ do Estado n~o se trata de uma 

interven~~o puramente estatizante da economia, algo maléfico 

inspirado em motivos escusos; ao contrário, esta aç~o justificou

se pela própria sobreviv@ncia desta economia>. A aç~o do Estado, 

neste sentido, acaba por transpor o simples controle sobre a 

economia e atinge toda a vida da Naç~o, principalmente em países 

onde, além de normatizador da economia, este Estado torna-se 

gestor das atividades econômicas. 
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Em economias "novas", ou dos chamados países sub

desenvolvidos, a presença do Estado se fez de forma intensa, 

porque foi este o único capaz de mobilizar os recursos 

necessários para a implanta~~ de uma economia que fosse 

contempor~nea com os setores avan~ados no exterior. Ou seja, para 

viabilizar o desenvolvimento do modo de produç~o capitalista de 

maneira moderna, o Estado acaba por tornar-se o sócio 

majoritário de diversos empreendimentos. Por vezes ele era 

parceiro, direto ou indiretamente, de empresas transnacionais, 

<como fiador dos investimentos, ou como o edificador da 

infraestruturas) e, outras vezes, de capitais nacionais que n~o 

possuíam f6lego para tamanho investimento. 

o Estado acaba por viabilizar os meios para a 

real i zar;!Co do desenvolvi ment.o econõmi co e torna-se uma "gr-ande 

empresa monopolista 11
• O papel empresarial e de gest~o de grande 

parte da massa de capitais do pais, representou para o Estado a 

superaç~o de seu papel jurídico-político, colocando-o ao nível da 

super-estrutura (aquele que garante condiçaes exteriores da 

produç~o à servi~o da cl&s5e dominante, que é a burguesia ) . Ele 

passa a pertencer também ao "reino das relar;bes econômicas". 

Este processo, aliado ao intenso desenvolvimento 

técnico-científico, estabelece um novo desafio ao entendimento 

das relaç~es políticas nas sociedades c:otempor~neas <Ellul, 

1968), incluindo as "novas economias", 05 pai ses 

subdesenvolvidos. Tendo o Estado conservado seu papel coercitivo, 

por ser o instrumento juridico de manutenr;~ das rela~Cles sociais 

geradas na relaç~o de mercado <reino das rela~~s econômicas>, 
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quando assume o controle de grande parte da economia e se 

transfere (mesmo que de forma parcial> para o mundo das rela~ôes 

econômicas, seu poder tornou-se fantástico. 

Deve ficar claro, contudo, que este Estado, ao ser-

empresa capitalista e instrumento jurídico de coerç~o da 

burguesia, por muitas vezes acaba representando interesses de 

parcelas desta burguesia que possuem maiores afinidades com os 

interesses deste Estado (o que e~plica, em parte, porque o pais 

pOde atravessar um processo político t~o diverso entre 1960 e 

1990, sem que ocorressem rupturas na ordem econômica). De 

qualquer forma, o fato é que o intenso desenvolvimento das 

for~as produtivas e a necessidade da mobiliza~~º de imensos 

capitais resultaram no surgimento do Estado super-poderoso que 

n~o encontra na sociedade civil organiza~ees capazes de frear o 

seu poder, porque as a~~es deste Estado, como foi dito, escaparam 

do âmbito pur-amente jurídico-político. 

Para esta quest~o, Galv~o <1984) e Ellul (1985> propo~m 

novas discusst)es sobre o entendimento do papel do Estado como 

interventor no desenvolvimento global das sociedades. Ao 

criticarem a forma como a quest~o foi colocada até hoje, Galv~o 

propbe uma "critica da política" que discute a dicotomia entre 

o Capital e o Estado, enquanto Ellul propbe um entendimento da 

liga~~º entre o Estado e a técnica. N~o é intenç~o penetrar 

nestas polémicas, seria pretencioso demais. Porém, as indaga~Oes 

sobre o papel do Estado hoje e do intenso desenvolvimento das 

forc.;as produtivas, suscitaram a quest~o sobre a e x istencia de 

formas de mitigai;:~o deste "super-poder" do Estado. E, em 
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existindo, aonde est~o e quais os seus representantes? 

Ao lado das reflexbes sobre os papéis que assumem as 

instituiçffes políticas no mundo contemporãneo, permearam 

questionamentos dos efeitos do intenso processo de ''globalizaç~o 

da hL1manid<ade 11 nos aspectos sociais. Isto quer dizer que e:> 

intenso desenvolvimento do aparato técnico induziu ao surgimento 

de relaçbes entre os indíviduos e os grupos que e x trapolam as 

açbes produzidas purmanentes por fator internos a eles, como 

sempre houve. N~o é possível falar em sociedades isoladas, em 

"açffes isoladas" . Este ato de globolizai;~o tende a uni r a ai;~o 

dos homens; n~o há mais dispers~o de atos. Este é o caráter da 

globolizaç~o da humanidade: a sincronicidade que é pensada 

guarda reflex~o (viabilizada pela técnica>, n~o é mais aleatória. 

A globoli z aç~o ocorre por esta acumulaç~o técnica e se traduz nas 

sociedades por um crescente grau de complex idade e de 

complementariedade entre si. N~o se trata mais de uma pura 

relaç:~o de dependéncia "colonia/metr6pole11
, há uma tendênci a a 

uma "nova" divis~o internacional do trabalho, pautada pela 

pulverizaç:~o da produc;~o e do acesso aos produtos 

i ndustrializados. Isto significa dizer que se generaliza a 

intensidade das necessidades, ou que estas acabam ganhando o 

mesmo significado nos mais longínquos confins da Terra. Tei l hard 

Chadin (1970>, apesar de sua "Hiperfisica", ou metafisi c a 

desordenada, como diz Jacques Ellul , coloca de modo e xemplar: 

"Agora, além do p~o que simbolizava, 

na sua simplicidade, o alimento de 

um neolítico, qualquer homem exige, 
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todos os dias, a sua ra~~o de 

ferro, de cobre e de algod~o a 

sua ra~~o de eletricidade, de 

petróleo e de rádio - sua ra~~o de 

descobertas de cinema e de noticias 

internacionais 11 

Ele coloca, ainda, que nenhum de nós, isoladamente, é capaz de 

sustentar-se materialmente. Este p~o cotidiano~ que é o símbolo 

da simplicidade· do alimento, de agora em diante, e mais 

intensamente no futuro, jamais poderá ser forjado por nenhum de 

nós sozinhos. 

A globaliza~~º da humanidade implica em que já n~o é 

mais possivel pensar-se em indivíduos ou grupos esparsos. O 

trabalho e o total das a;~es dos indivíduos em sociedade, 

traduzem para a vida humana essa sincronimidade até ent~o jamais 

experimentada e tudo isso gra;as ao intenso desenvolvimento da 

técnica, Teilhard Chadin ainda auxilia neste ponto: 

"Ao redor das vidas particulares, uma Vida humana 

genérica vai, pois, estabelecendo-se irresistivelmente. 

se trata de uma vaga simbiose que assegura 

simplesmente, por ajuda mútua, a subsistência e 

inclusive a expans~o individual dos membros da 

comunidade. Da associaç~o estabelecida emergem certos 

"efeitos", especificamente próprios da coletividade. 

Estes efeitos nos envolvem sem limites. N~o há dúvida, 

s~o enúmeros os exemplos ao nosso redor. 

Tomemos simplesmente o caso do avi~o, ou do rádio, ou de 
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uma máquina fotografica e reflitamos sobre o que 

sustenta a existência de tais objetos. Fisica, Química, 

Mec~nica minas, laboratórios e fábricas ' 
bra;os, 

cérebros e m~os. Por sua própria constru~~o (é quest~o 

de dize-lo>, cada um desses aparatos é, e n~o pode ser 

de outro modo, o resultado convergente de disciplinas e 

de técnicas inumeráveis, cuja pavorosa complexidade n~o 

poderia ser dominada por nenhum operário isolado". 

<Tei l ler Chadin, 1941, apud Cuénot, 1966 p 82-3> 

A técnica é que direciona, em última instância, a 

humanidade a esta globoliza~~o. N~o se trata de uma multipla 

aglomeraç~o de seres humanos que tendem a formar uma única massa 

<como mesmo diz Teilhard em seu "Fenômeno Humano">. Jaques 

Ellul c o loca isto de modo claro: 

"a técnica tem um poderio de expans~o planetário, n~o 

pode ser mantida. nos velhos quadros tradicionais, faz 

arrebentar os limites nacionais, ela escapa ao poder 

instituído, torna o objeto móvel, n~o há mais quadros 

nem objetos fixos: tudo, graças a técnica , se torna 

móvel, fle~dvel" <Ellul, 1985, p 221> 

E neste sentido que Milton Santos coloca a necessidade 

de uma "Nova Geografia" Caqui outra quest~o de fundo refletida), 

ou seja, que se deve considerar a "mundializa~~º do espac;o 

geográfico" <Santos, 1988, p 27>, através de uma "geografia 

global " . A busca da compreenstlo dos fenômenos que ocorrem em um 

dado lugar deve estar embuida do sentido de movimento que 

neles existem. Hoje, este movimento está diretamente ligado à 
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extrema complexibilidade entre os elementos que compo~m a vida 

total das sociedades. Fazer Geografia, neste sentido, é apreender 

e analisar as múltiplas formas destes movimentos; em última 

instância, é observar esta globolizar;~o "da vida toda" através da 

técnica. 

O caráter de globolizar;~o imposto pelo desenvolvimento 

da técnica tem características extremamente definidas. Este 

desenvolvimento gerou na sociedade um intenso processo, cu~os 

"efeitos de coletividade" est~o mediados pela mútua 11 depend~ncia 11 

que cada um dos individues tem em relar;~o aos outros indivíduos 

desta coletividade. Ou seja, trata-se de uma dependência que esta 

gestada na fragmentaç~o do processo produtivo, cuja génese está 

no desenvolvimento técnico. O sentido de coletividade, assim, 

relaciona-se à dependência entre pessoas, isto é, onde cada um 

dos indivíduos assume um papel no grupo, ou na sociedade, a fim 

de satisfazer suas necesssidades, que n~o s~o mais respondidas ao 

nível i ndi vi dual. Estas repostas é qLle permitem o 

desenvolvimento de um modo especifico de coletividade. O sentido 

de globoliza~~o, por seu lado, significa que, pela fragmenta~~º 

das atividades na sociedade industrial, ou, em certos termos, 

pós-industrial, surge um caráter de complementariedade de a~ees a 

um nível global e que, deste modo, as respostas dadas às 

necessidades, que s~o extremamente complexas, <como as de 

informa~~o), de um dado grupo s~o cada vez menos encontradas 

neles mesmos. 

O desenvolvimento da técnica estabeleceu uma situa~~º 

caracteristicamente contraditória quando afastou o indivíduo de 
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sua resposta particular às necessidades e quando, ao mesmo tempo, 

colocou que esta satisfa~~o deveria se dar, de forma intensa, "no 

mundo" da coletividade, porque a sua busca ainda é individual, e 

com uma amplitude que chega ao nivel global. A técnica, neste 

sentido, imp6s um acirramento nas formas de aliena~~º <Ellul, 

1985), ou seja, afastou ainda mais dos individues a possibilidade 

de por si só satisfazerem suas necessidades. 

O mesmo Ellul coloca que este n~o é mais um efeito do 

capitalismo, mas da sociedade industrial como um todo. O 

capitalismo apenas acirra os efeitos produzidos pela técnica 

(aqui se insere toda a sua discuss~o sobre a necessidade de se 

implantar uma nova forma de encarar-se a revolu~~o socialista, 

Ellul, 1985). Os efeitos da técnica s~o "devastadores", pois, em 

seu desenvolvimento, acabam gerando novas técnicas subalternas, 

que implicam na gesta~~º de novas necessidades. O capitalismo 

incorporou estas técnicas ao seu desenvolvimento e transformou as 

técnic:as subalternas (que nem sempre atingem um grau de 

maturidade que possibilite, a partir delas, um avan~o) em 

mercadorias que s~o consumidas. Assim, a sat i sf a~ !lo das 

necessidades, geradas pela múltipla fragmenta~~º das técnicas 

sobre o individuo, se dá ao nivel do mercado <reino das rela~Oes 

econômicas). 

Trazendo em sua essência o caráter de fragmenta~~º e 

sendo "mal acabadas", a grande maioria das técnicas n~o leva, nc 

seu termo, à "felicidade" da vida, ou à pro:dmidade de 

satisfa~~es completas. O lazer, por exemplo, que tráz consigc 

"técnicas subalternas", é um lazer de tolices <idem>, o que 
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aproxima ainda mais os indivíduos da alienac;~o. 

e: neste ponto que se colocou a grande indagai;~o que 

incitou a realiza;~o deste trabalho: de um lado, tem-se um Estado 

que assume, de forma e xplicita, o papel de grande gestor do 

desenvolvimento econOmico do pais, e, conseqüentemente, das 

técnicas nele envolvidas; e, de outro, por mais que n~o se tenha 

ainda presenciado um alto grau de desenvolvimento técnico no 

Brasil, existe nele um intenso proc esso de téc:nificac;tlo e, 

portanto, µma tendência da multiplicac;tlo/fragmentac;~o das 

necessidades, que s~o encontradas por meio de atitudes 

individuais. Assim, uma alienai~º imposta pela somatória de um 

Estado burocrático-industrial aliado à técnica que fragmenta os 

indivíduos e os grupos sociais. 

A vitória sobre esta situac;~o aponta para as inst~ncias 

que, de algum modo, consigam implementar a~Oes coletivas, 

apontando para a supera~~º deste nível de alienac;~o. A ac;~o 

coletiva emerge como caminho para o rompimento com esta, 

situa~~º' porque ela só surge através de um processo de auto

percepç~o de seus membros como membros de um grupo, de um 

coletivo. Rompe-se com as ac;:Oes particulares/individuais e 

coloca-se um novo par~metro entre as "vidas particulares" e a 

"vida hLtmana genér i c a ". 

neste sentido que o trabalho apontou para a 

compreenc;:~o de que os movimentos de moradia, e em particular os 

de ocupac;:~o coletiva de terra, no bojo dos movimentos populares , 

poderiam ser, potencialmente, os gestadores de açOes amplas que 

viessem a impor forc;:as mitigadoras ao crescente poder que o 
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Estado acumula, a partir da nascente sociedade técnico-industrial 

brasileira <misto de poder coercitivo, instaurado a partir do 

Golpe Militar de 64 e de controle de setores fundamentais do 

processo produtivo). N~o se trata, em absoluto, de vislumbrar 

nestes movimentos a gênese de movimentos revolucionários (talvez 

como desejasse Ellul>, mas de, concretamente, serem movimentos 

que, ao nível de uma c:onstruc;~o cotidiana, venham impor uma nova 

proposta de sociedade, superando as forç:as de fragmentai;~o dos 

indivíduos e da sociedade. Constru~~o cotidiana onde os 

movimentos de ocupai;:~o coletiva de terra procuram superar os 

desafios concretos na busca n~o só de moradia, mas também das 

mais diversas esferas das necessidades. 

As forc;as sociais, que se apresentam como os possíveis 

caminhos para a efetiva construi;:~o "de algo novo", ultrapassam o 

sentido de lutas pela conquista do poder historicamente colocada 

pelos movimentos progressistas. Nto é na conquista do poder que 

està o mérito destes movimentos, mas na forma como questionam a 

estrutura das rela~~es sociais. Ou seja, a alterac;~o proposta por 

estes movimentos sociais urbanos aponta para a compreens~o gue 

um avan~o só ocorrerá a partir do entendimento de que o campo 

onde travam suas lutas é fragmentado, isto é, a alienat;~o assume 

as mais diversas formas. Por esse motivo é que a a~~o coletiva 

ganha sentido como estratégia e express~c de luta, que, por sua 

vez, se dará ao nível da vida cotidiana; na altera~~º de valores 

e práticas que se d~·o coti di anamente. e: por isso que nt\o será a 

partir destes movimentos que e~dstirà "um movimento 

revolucionário". A fórmula n~o é essa. As alterai;eies só ser~o 
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profundas se forjadas no sentido da supera~~º de uma alienaç~o 

que ganha as mais diversas formas e que se manifesta nos mais 

diversos níveis das rela~~es sociais. Portanto, onde se 

desenvolveu este poder nascente do Estado, 

sociedade técnico-industrial. 

através de uma 

O entendimento das práticas dos movimentos sociais, 

deve, por esse motivo, ultrapassar a vis~o de que seu embate será 

única e explicitamente com o Estado. Por diversas vezes isto n~o 

ocorrerá e o Estado, enquanto instancia jurídico-políti ca, pode 

inclusive estar apoiando e aprimoramento de movimentos sociais 

progressistas, ou movimentos populares. N~o é o poder do Estado 

que deseja, mas eliminar o que representa enquanto instrumento 

de ali enat;~o . 

Apontou-se, assim, no processo de amadurecimento do 

tema aqui trabalhado, para aquilo que havia sido vivênciado e 

os movimentos de ocupa~~º coletiva de terra e seu cotidiano 

tornaram-se o "Objetivo de Estudo". 

A viv@ncia com movimentos de moradia e com a ocupaç~o 

coletiva de terra do Jardim Maia tr aduziu-se nest e trabalho por 

uma configura~~º de certa forma particular. N~o se tratou de uma 

investiga~~º cientifica onde estavam colocados o par dualista 

sujeito- objeto. Neste c a s o, o objeto subjetivou-s e de f o rma 

radical, superando, até em certo sentido, as concepç~es de 

pesquisa proposta pela "Pesquisa - Aç:~o" \Thiollent, 1986) e da 

"Pesquisa Participante" < Brand~o et. al., 1982 >. Este fato 

aproxima este trabalho daquele elaborado por Rodrigues, 1988. A 

inser~~º vivénciada no fenômeno que se processa na realidade. N~o 
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existe exterioridades, ou melhor, a investiga<;:~o também é aquela 

em que o sujeito a vivencia. Neste sentido é que n~o se fala no 

par decot'Omico de sujeito e objeto. Por outro lado, n~o é o 

objeto que se torna "co-participante" da pesquisa quando 

interfere na condu~~o da investiga~~o. A Pesquisa - Ai;~o ainda 

incorpora este sentido de dar "liberdade 11 ao "objeto 11 para que, 

no processo de investiga~~º' o sujeito se lembre desta sua 

condiç~o passiva e, enquanto agente, ativo opere e ·colabore na 

direç~o da investiga~~o. 

Ser e pertencer de alguma forma ao processo que se 

investigou da um novo caráter a "Pesquisa", ou até à metodologia 

cientifica. E neste sentido que a abordagem metodológica aqui 

proposta aproxima-se da de Rodrigues. Porém, como a intens~o é 

n~o apenas apreender o "fenOmeno" das ocupai;Oes coletivas de 

terra e dos movimentos de moradia na sua a~~o para solucionar a 

necessidade de morar e sim compreender, ou apreender, como no 

processo histórico desses movimentos (mesmo que curtos) o sentido 

do coletivo está presente, é que n~o se pode falar, como prop~e 

Rodrigues, em "Pesquisa Militante". A milit·~ncia aqui deve ser 

entendida de maneira muito clara, ou seja, primeiro que se trata 

de uma pesquisa social onde a a~lo do observador, ou sujeito, 

obrigatoriamente n~o intervem nos métodos para o encontro de 

resultados esperados (n~o elabora a realidade, nem a 

experimenta), mas "co-depende" desta. E, em segundo, a vivência 

significa que o "investigador" também colabora na "criat;~o" do 

fenômeno investigado, n~o apenas intelectualmente (como em um 

laboratório onde a altera~~º das at;~es do 
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investigador pode alterar as formas de manifesta~~º do fenômeno 

que se investiga>, mas como parte integrante do fenõmeno. O 

investigador, neste sentido também é o fenômeno. 

Pesquisa Militante só pode ser entendida neste sentido, 

que significa romper com concep;~es tradicionais da necessidade 

de afastamento entre sujeito e objeto e da isen;ào cientifica 

<neutralidade) , como de certa forma existe na pesquisa-a~ào, 

pois, nesta, no minimo, reconhece-se que existe uma diferen~a 

quando "se permite" que o "objeto" indique como seguir com a 

i nvestigac;~o. 

No caso aqui estudado, neste sentido, nao se pode falar 

em "militância'', pois o que se pretende recuperar é a memória da 

a~~o coletiva, que pertence ao grupo, está no grupo e n~o somente 

e também no investigador. O investigador pode ter esta memória da 

a~~o coletiva, como parte dos membros do grupo também podem ter, 

porém é ao nível do grupo que se busca o sentido do coletivo. 

Somente na incorpora;~o de concepçOes coletivas de grupos pelo 

grupo, ou seja, da consciência de que o gr-upo é grupo e n~o 

agrupamento de individualidades, é que se constr~em os elementos 

que poder~o romper com a alienaç~o secular que se gesta no 

cotidiano. Assim, o que se busca, neste trabalho, é avaliar como 

a memória coletiva, que viabilizou os processos de ocL1pai;~o de 

terr-a, permea o cotidiano do grupo. A a~~o coletiva e cotidiano 

apresentam-se, portanto, como pontos nodais das observa~~es 

propostas neste trabalho. 

A apreens~o da memória coletiva nos grupos investigados 

deu-se a partir de depoimentos colhidos, tanto de moradores que 
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ralizaram as ocupa~~es quanto daqueles que se mudaram em período 

posterior. A inten~~o foi o de avaliar-se se o pertencer àqueles 

grupos significava algo diferente para os moradores, 

principalmente para os "novos", pois estes é que poderiam indicar 

a existência de um algo subjetivo coletivo, que objetivar-se-ia 

na prática. A objetiva~~º da aç~o coletiva deveria dar-se no 

cotidiano dos gr-upos, e este foi o segundo aspécto investigado 

nos depoimentos, ou seja , como o grupo resolvia seus problemas 

mais cotidianos, que dependiam de um entendimento entre 

moradores. 

Tratando-se de uma realidade que é extremamente 

din·àmica, os depoimentos com os moradores n:ill'.o ocorreram em um 

único instante. Houveram vários momentos, entre 1986 e 1989, em 

que estes depoimentos foram colhidos. Notou-se que as 

conjunt uras e :<ternas, principalmente de ordem política, étcabaram 

por determinar altera~~es profundas na organizac;~o dos grupos. 

Estas altera~~es, ora contribuindo a favor ora contra esta 

organizar;::to, indicou a riqueza do processo de amadurecimento e 

autonomia destes grupos, pois estas "conjunturas exter-nas" 

poderiam ser deste a presenc;a do Poder. Executivo amea~ador até a 

ausência de assessoria aos movimentos. Captar esta dinâmica 

tornou-se fundamental, pois é aí, no cotidiano, que foi possível 

avaliar-se o permear coletivo das ar;:~es. N~o foi inteni;~o, 

também, que estes depoimentos reproduziss em a "história de vida" 

dos movimentos. O importante foi captar, num momento especifico 

da história destes indivíduos, o elemento novo do "ser coletivo". 

Movimento especifico que n~o é pontual, mas processo. 
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Avançando as preocupa~bes com uma experiência que 

poderia guardar um processo acumulativo na memória dos individues 

e dos grupos, apontou para a indagaç~o de como se manifestavam os 

fenbmenos de ocup4çbes coletiva de terra na Cidade de S~o Paulo. 

As diversas e xperiências ocorridas no inicio da década de 80, 

à princí pio, n~o se reproduziram a partir de um processo 

acumulativo de experiencias anteriores. Isto é o que foi 

vivenciado na ocupaç~o do Jardim Maia em 1983. O que havia eram 

apenas noticias de que alguns grupos tentaram ocupar áreas na 

Zona Sul da cidade. Este fato indicou que seria interessante 

abservar como ocorreram as primeiras ocupaGOes coletivas de terra 

na Zona Sul, avaliando também se permanecia nestes grupos uma 

memória de ªG~º coletiva, contribuindo, neste sentido, para a 

supera~~º desta alienaG~º secular gestada no cotidiano dos dias 

atuais. 

O Parque Regina, no Campo Limpo, surge como lugar de 

ocorrência de sucessivas ocupaçbes de terra (no total de 5) que 

obtem sucesso, entre 1982 e 1983. Parque Regina (em particular 

na área denominada Serra Pelada) e Jardim Maia apresentam-se, 

portanto, como as áreas onde se desenvolver~o os estudos deste 

trabalho. A escolha das áreas de estudo, portanto, n~o ocorreu de 

forma aleatória e nem partiu de um exercício de comparaç~o a 

partir de espaços geográf icos. distintos: do Jardim Maia situar-se 

na Zona Leste da Cidade e o P~rque Regina na Zona Sul. Apenas 

respeitou a e xperiência vivênciada no Jardim Maia, e o caráter 

pioneiro do Parque Regina <ver figura 1 e figuras 7 e 9 no 

Capítulo III>. 
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Apesar de n~o ter-se partido de uma escolha geográfica, 

apoiada em localizaçees do fenOmeno existente dado a condi~~o 

de localizarem-se em partes destintas da cidade, aliado aos 

questionamentos contempor~neos do objeto de estudo da 

(ou seja, " que o espaço nâo é nem uma coisa, nem um 

Geografia 

sistema de 

coisas, mas uma realidade relacional, < ..• ) um conjunto de formas 

contendo cada qual fra~ôes da sociedade em movimento", Santos 

1988, p 26-7), a análise implicou numa aten~~o especial ao 

processo histórico que produziu, gerou, a cidade de S~o Paulo. As 

ocupaç~es n~o saíram do nada, s~o fruto de uma realidade muito 

clara; esta é a concep~*º que permeia este trabalho: sociedade em 

movimento, história das rela~Oes, das rela~ees dialéticas entre 

os objetos e as açees. Daí surge a história da cidade como 

elemento essencial deste trabalho. 

O trabalho aqui apresentado, neste sentido, acabou 

estruturando-se da seguinte forma: 

. o primeiro capitulo possui uma única parte que procura 

discutir alguns pontos sobre os movimentos sociais, ou 

movimentos populares, e sobre o cotidiano • 

• o segundo capítulo está dividido em trés partes: 

a primeira procura recuperar a história da cidade de 

S~o Paulo, nos pontos que a caracterizam .como "Metrópole 

Dependente do capital;" 

a segunda parte avalia os tempos atuais com a 

consolida~~º da crise urbana; 

e a terceira parte estuda os casos especiiicos da 

regi~o do Campo Limpo e S~o Miguel Paulista, obedecendo 

28 



para fins de limite, os territórios das Administrar;Oes 

Regionais; 

o terceiro capítulo trata específicamente das áreas 

ocupadas, recuperando os traços gerais dos pontos de 

ocupaç~o e do "saldo coletivo" que permeia as relar;bes 

hoje existentes; 

e o quarto e último capítulo procura traçar algumas 

conclushes, enriquecidas pela experi~ncia Administrativa 

da gest~o da Prefeitura Municipal de S~o Paulo pelo 

Partido dos Trabalhadores (num ºfechar 11 de ciclo que 

inaugurava-se com as ocupar;bes>. 

O trabalho 

depoimentos que 

populares e de 

ainda apresenta anexos que trazem 

ilustram a história de movimentos 

movimentos de bairro conservadores, 

presentes no início da década de 80; 

e ainda, uma série de materiais produzidos pelos 

movimentos de moradia, que também ilustram o seu grau de 

organizaç~o. 

Para finalizar, empresta-se de Carpentier uma 

cita~~º que ilustra, de forma brilhante, as inquietar;bes 

que permeiam o entendimento do mundo comtemporâneo, que 

foram, em sintese, as inquietar;Oes que levam a 

elaboraç~o deste trabalho: 

"Ti Noel <personagem da Carpentier) 

compreendia, agora que o homem nunca sabe por 

quem sofre e espera. Sofre, espera e trabalha 

para pessoas que nunca conhecerá e que, por sua 
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vez, sofrer~o e esperar~o e trabalhar~o por 

outros que também n~o ser~o felizes, pois o 

homem deseja uma felicidade muito além da 

por~~º que lhe foi outorgada. Mas a grandeza do 

homem consiste precisamente em querer melhor~r 

a si mesmo, a impor-se tarefas. No Reino dos 

Céus n~o há grandeza a conquistar, pois lá toda 

a hierarquia já está estabelecida, a incógnita 

solucionada, o viver sem fim, a 

impossibilidade do sacrifício, do repouso, do 

deleite. Por isso, esmagado pelo sofrimento e 

pela tarefa, belo na sua miséria, capaz de 

amar em meio a calamidades, o homem poderá 

encontrar sua grandeza, sua m~<ima medida, no 

Reino deste mundo''. <Alejo Carpetier, O Reino 

Deste Mundo, Civiliza~~º Brasileira, 1985) 

E este sentido, enfim, que está colocado. N~o é no Reino 

dos Céus que a reden~~ do homem acontecerá, mas aqui, onde 

realiza a sua história. E o grande saldo que este homem 

apresenta é que hoje ele sabe que faz a história, como Ti Noel 

percebeu. Uma história que se concentrou na consciência de que a 

sua felicidade, ou a satisfa~~o de suas necessidades, n~o depende 

de si próprio e de que n~o se realizou sobre uma única conquista. 

Uma felicidade que se modifica a cada instante, se apura. A 

consciência de que realiza a história está na imposi~~o sobre si 

de tarefas, cuja finalidade é a busca desta felicidade e n~o do 

Paraíso Celeste. A felicidade será encontrada no reino deste 
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mundo, onde o homem em síntese encontrará em sí a sua grandeza, a 

sua máxima medida. 

Encontrar um paraíso significa um "paraíso-terreno" , ou 

seja, a conquista das múltiplas necessidades impostas hoje, 

dentro do processo histórico existente hoje. Este é o percurso 

que tendem a seguir os movimentos sociais, vi s lumbrando um 

caráter de transformaç*o social. Mas é preciso atentar-se ao fato 

de que a gênese das contradiçOes reside na forma secular que 

assumiu a alienaç~o <cuja gênese reside na alienaç~o do 

trabalho). O que basta ao tratar-se com os movimentos sociais, é 

avaliar onde ocorrem estas contradii~es e compreender até onde o 

trabalho é socialmente necessário (como uma "utilidade exterior 

imposta">. 

O que está posto assim é uma descoberta do mundo. De um 

mundo que se transformou, que está em intensa mutaç~o, e que n~o 

aponta para o seu fim. ~o se trata de um organismo, como procura 

entender Teilhard de Chadin, mas a sua constru~~o é fruto do 

trabalho dos homens, que hoje, mais do que nunca, realiza-se na 

mútua dependência do Outro. Por esse motivo é que, talvez, o 

sentido da felicidade n~o esteja no reencontro no Paraíso 

Celeste, ou da Natureza. Talvez n~o seja mais possível falar-se 

em supera;~o das necessidades e xteriores do trabalho, isto 

significa a superaç~o da própria humanidade mas, seja como for, a 

busca da felicidade está no encontro da liberdade, que significa 

entender a supera;~o da alienaç~o secular hoj e e x istente, num 

mundo de multiplas complexibilidades, globalizado. 
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Tourraine, mesmo que talvez de um modo um 

precipitado, porém de forma instigante, coloca, que: 

"Hoje como ontem, os homens fazem a 

sua história, mas agora sabem que a 

fazem, sabem também que n~o haverá 

passagem progressiva para o reino d~ 

liberdade. Jamais existirá paraíso 

reencontrado, ou fim da hist6ria" 

<1981, p 211> 
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CAPITULO I 

O PALCO 
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1. Lutas Urbanas • o Colidia.no 

1.1 lntrc:xtuç~ 

A inten~~o de investigar os resultados dos processos de 

ocupaç~o ocorridos no Parque Regina e no Jardi~ Maia, levou a uma 

ref lex~o particular sobre os fenõnienos que envolvem a dinamizaG~º 

dos movimentos sociais urbanos. N~o partindo dos processos que 

gestaram estes movimentos, que obviamente est~ incorporados na 

realizaç~o da ocupa~ao - enquanto pressupostos, mas das relações 

sociais especiais produzidas por um processo de coleti vizaç~o das 

aç~es <ocupaçao coletivAs organizadas>, as reflex~es caminharam 

para entendimentos da vida cotidiana por habitantes destas áreas 

ocupadas. 

Transparecendo inicialmente como um viés da análise, o 

significado da vida cotidiana incorpou-se como \.\m ponte> 

primordial da compreens*o do processo de coletivizaç~o das açOes, 

ou seja, foi através de nuances da vida cotidiana dos grupos que 

se viabilizou um proces50 de consciência, da interiorizaç~o das 

injustiças e da identidade com o outro, e por ai pode haver a 

eclo~o do sentido coletivo das ações, manifestada materialmente 

nas ocupaç~es coletivas de terras. 

O ponto de partida para um entendimento teórico da vida 

cotidiana aconteceu a partir de Agnes Heller ("0 cotidiano e a 

História e, posteriormente, "La theorie das besoins chez Marx" > e 

de Else Scheper-Wa~ren <Movimentos-Sociais . . um ensaio de 

Interpretaçao Sociológica" e "Uma revolu~ao no Cotidiano: Os 

Novos Movieentos Sociais da América do Sul • este ~eito sob sua 

coodenaç~o, justamente com P&ulo Krischke>. A orientaç~o dos 
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textos confirmava, juntamente com a de Eder Sader ("Remontando 

a Experiência" para um estudo dos ·movimentos sociais em S~o 

Paulo>, que as lutas urbanas assumiam um novo carater 

<cronológicamente colocado a partir de meados da década de 70). E 

que o processo de coletiviza~~º das a~~s era fruto de 

experiências variadas que aconteciam na vida cotidiana dos 

grupos. 

De inicio, deve-se destacar que a aglomera~~º urbana 

capitalista tem como uma de suas principais características o 

sentido de dispers~, na fragmentaç~ em classes e estas, ou 

fragmentos destas, distribuídos de forma distinta sobre o solo 

urbano (uma distribuiç~o que acontece da forma segregada pela 

a~~o do Capital>, que, em particurlar, na cidade de S~o Paulo, 

dadas as características profundamente perversas dente modo de 

produç~o, manifesta-se cartograficamente num mosaico sócio-

econOmic:o extremamente complexo superando, em parte, o dualismo 

centro rico (periférico pobre>. A produç~o do espaço urbano n~o 

ocorre de maneira homogênea e as manifestaç'>es desta realizaç~o 

acabam por gerar lutas urbanas que possuem caráter especifico. 

Esta dispers~o n~o acontece apenas nas rela~bes entre os grupos 

sociais expressos nas classes ou em estratos delas, mas também na 

relaç~o pessoal entre os individues. No capitalismo, cada 

individuo é responsável de forma individual pela garantia de uma 

sobrevivência, ou seja, cada trabalhador só pode sobreviver se 

vender a sua força-de-trabalho de forma indep~ndente dentro do 

mercado, para, a partir dai, ter condi~tses de obter os bens de 

consumo necessários para sua sobrevivência. N~o há venda no 
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mercado de "fori;:a-de-trabalho coletiva" , assim c:omo cada 

capitalista (no sentido amplo, ou cada investidor que reproduza 

capital: os micros empresários, da economia informal) só se 

realiza em quanto tal de forma individua l (ver Rodrigues, 1988, 

p. 32). 

Foi este processo q ue causou grandes trauma s e radicais 

transforma~~es na quest~o da moradia no final do século passado 

e inicio deste na cidade de S~o Paulo. Com a abolit;~o da 

escravid~o, o trabalhador ex-escravo, perde a "tutel a" do senhor 

e tem que buscar as formas de uma sobrevivência. Enquanto 

trabalhador urbano, dadas as péssimas condit;~es de salário, a 

única opc;~o que lhe resta é mor-ar de forma coletiva em cortit;os. 

O Poder Publico e os investidores capitalistas, no inicio do 

processo de forma~~º das bases para industrializac;~o em S~o Pa ulo 

(de 1890 a 1910 mais ou menos), n~o " perceberam" que a quest~o da 

moradia poderia ser resolvida, para o bem do capital, com a 

edifica~~º de habitac;Oes individuais para operários e estas 

colocadas no mercado para serem consumidas. Fato que veio 

ocorrer posteriormente com o surgimento de pequenos i nvestidores 

imobiliários, geralmente imigrante s bem suc edidos, que 

se especializaram na edifica~~º de moradias para os 

trabalhadores, no caso, mais bem remunerados <esta quest'o será 

melhor discutida no item 1.1.4 da II parte deste trabalho). 

O processo de individualiza~~º das rela~~es pessoai s nos 

dias atuais na 11 metr6pole industrial periférica" agravoL\-se pelo 

cansaço cansa~o provocado pela intensa jornada de traba lho 

associada a grande quantidade de horas necessárias para os 
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deslocamentos da moradia para o trabalho e vice-versa e pel o sono 

mal dormido. O resultado deste massacrante processo é que o 

trabalhador n~o tem condiG~es para pensar em sua vida cotidiana 

(ver Rodrigues op. cit. pg. 24) e consequentemente a sua rela~~º 

com o outro. 

Porém, será justamente no acirramento deste processo, 

aliado ao rígido controle do Estado sobre os sindicatos e 

associa~~es de trabalhadores, a crescente explorat;~o no trabalho 

e espolia~~º do direito de morar (ambos reflexos da extra~~º 

absoluta da mai s valia) e com o surgimento de lugares onde era 

possível refletir sobre sua condi.t;~o (as Comunidades Eclesiai s de 

Base) é que surgir:ro movimentos populares de caráter coletivo 

que ir~o lut ar, de forma geral, pela melhoria de sua qualidade de 

vida. Assim, é no embate das relat;ees cotidianas que os 

indivíduos ir:lo reconhecer-se como uma express~o do outro. Como 

coloca Eder Sader, "uma reelabora~~º do imaginário construido 

através de novas experiências de práticas coletivas" (Sader, 

1987, pg.19), que se redefinir~o constantemente nestas 

experiências e práticas coletivas. Ponto fundamental para o 

entendimento dos processos que se sucederam nos grupos após os 

movimentos ocupaç~o e conquista de reinvidicat;Oes imediatas como 

a água e a luz. 

No percorrer do caminho encontrou-se outro autor que tem 

e xpressiva bibliografia sobre o cotidiano: Hachel Mafessoli. 

Deste foi possível conhecer os livros "A conquista do Presente" e 

" O Conhecimento do Cotidiano" . Trabalhando com uma 6tica distinta 

e previlegiando a figura do individuo, sua leitura enriqueceu o 
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trabalho como um ponto de vista distinto daquele que se estava 

estudando. 

Para encaminhar estas discussôes, porém, um ponto de 

partida é indispensável: o das discussôes que Castells trava na 

busca de elementos que expliquem os movimentos sociais urbanos. 

Mas, a partir de Castells, s~o também necessárias novas reflex~es 

que viabilizem o entendimento do papel que assumem os movimentos 

s ociais urbanos no Brasil, a partir de meados da década de 70. 

N~o se trata de uma critica radical as posturas de Castells, mas 

novos elementos tem que ser incorporados às discussbes, pois 

somente assim serâ possível explicar os "Novos Movimentos Sociais 

Urbanos". 

O cotidiano, num outro sentido, será tratado sempre 

buscando um amadurecimento do seu significado enquanto elemento 

explicativo e iluminador dos processos que viabilizam o 

surgimento destes "novos movimentos". A abordagem do cotidiano 

procura mostrar condic;bes gerais qL\e estes 

movimentos <e especificamente as ocupa~bes de terra>, para, a 

partir dai, tornar-se instrumento para a compreens~o das rela;bes 

pessoais existentes apôs as ocupa~ões. 

1.2 Castells e o repensar sobre os novos movimentos sociais 
urbanos 

Dentro dos estudos urbanos, os trabalhos de Castells tem 

como principal contribui~~º o entendimento do urbano a partir de 

uma interpreta;~o política dos fenômenos que ocorrem na cidade. 

Tal postura se opbe aos trabalhos sobre o urbano que até 

ent~o haviam sido produzidos, principalmente pela Escola de 
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Chicago, o maior forum de debates sobre o tema, que ditou as 

interpretaç~es sobre a cidade até a metade deste século. 

De forma genérica, podemos considerar que a Escola de 

Chicago ~rabalhou, a cidade como sendo um organismo vivo, um 

organismo no espa~o. Esta concep~~o tem como origens as heran~as 

deixadas pela Escola Ecológica Americana, que se traduziriam na 

cidade através de estudos de ''ecologia social" <o mesmo ocorrendo 

nos diversos estudos de sociologia>, manifestando um d~ 

principais postulados do Positivismo, isto é, a sociedade 

enquanto um organismo vivo que teria suas relaç~es. internas como 

as relaç~es biológicas (anemias). Tais interpr~ta~~es permeavam 

todo o estudo urbano e a quest~o da sele~~º natural estava também 

presente na cidade. O mais forte vence o mais fraco, e no urbano 

isto se daria na rela~~º de trabalho, que funcionaria como 

mediador deste processo de sele~~º natural (Park>. 

Outro ponto importante é que a Escola de Chicago 

<através dos trabalhos de Simmel) considera que o individuo 

urbano encontra sua liberdade na metrópole, pois ele se liberta 

de toda a rede de rela~~es primárias que a sociedade de uma 

pequena cidade lhe impbe. Na metrópole há uma série de razôes que 

proporcionariam ao Homem sua individuabilidade, razbes como a 

existência de uma forte circula~~º de indivíduos dada 

divis~o do trabalho social. 

pela 

Assim, poderíamos concluir que a cidade, para esta 

Escola, é o local de intera~~º entre indivíduos e meios, a partir 

de sua inserç~o num dado espa~o, cabendo aos pesquisadores 

interpretar o modo como se articulavam as variáveis decorrentes 

39 



desse processo. A cidade se torna um verdadeiro labor atório 

social, pois nela e x iste uma grande mobilidade social. Há uma 

grande facilidade da ocorrência de agrupamentos, jun~Oes, de 

grupos particulares sem que haja impedimentos. Nela se dá o 

mercado que está sob continuo reajuste e assim a cidade se torna 

instável o que possibilita a ela ganhar leis e processos 

particulares. 

E: no bojo deste 11 laboratório social" que a cidade se 

torna um elemento novo na análise sociológica. 

A partir da década de 50 comei;a-se a questionar esta 

postura da Escola de Chicago. Havia a necessidade de encontrar-se 

novas variáveis e como consequ~ncia disto, o campo, meio rural, 

passou a fazer parte dos estudos urbanos. Na verdade a 

importáncia deste fato está no deslocamento do objeto, pois a 

cidade deixou de ser um objeto dado, haviam outras variáveis 

relevantes que deveriam ser consideradas posteriormente, as 

discuss~es sobre o campo foram em parte abandonadas, pois com a 

evolu~~o das rela~~es de trabalho e técnicas, o campo deixou de 

representar uma dicotomia em rela~~º ao urbano. 

Contudo, desde fins da década de 60, na Espanha, em 

outros paises europeus e latino-americanos a quest~o tomou um 

outro significado dado os grandes atritos que se gestaram nas 

cidades. As lutas de bairro generalizaram-se e ganharam um 

significado relevante, atingindo os níveis políticos . Er-a 

necessário um novo arcabouce teórico para a compreens~o destes 

fenOmenos. 

O grande exercício teórico, a partir de ent~o, será o da 
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construç~o de um novo objeto e neste momento a figura do Estado e 

o Capitalismo monopolista passam a ter uma func;~o importante, 

pois é a partir deles que será possível entender as relac;bes de 

poder político que se desenvolvem no urbano. Outro ponto é que a 

cidade passou a ser entendida como o centro de consumo, colocando 

a discuss~o do modo-de-produc;~o nos estudos urbanos. 

E: neste momento que se iniciam as contribuic;ôes de 

Castells, pois ele procura estudar a quest~o do urbano a partir 

do consumo, isto é, entender o urbano como local de reprodw:;~o do 

trabalho dado pelo consumo. Na sociedade capitalista avan~ada a 

discuss~o do urbano tem que passar pelo entendimento de como se 

dá a reproduc;~o da forc;a-de-trabalho, através dos meios de 

consumo coletivo, porque a urbanizaçào vai se dar por aí. Neste 

sentido "Castells elabora uma revis~o crítica da sociológia 

urbana", virando pelo avesso uma disciplina que se havia 

empenhado na busca de associaçbes entre comportamento social e o 

meio ambiente, e que orientava explicita e implicitamente , para 

os mec~nismos de integraç~o social frente a crescente ameaça, 

que representavam as tensbes sociais próprias do meio urbano 

<Machado e Ziccardd, 1979, abt.td. Jacob, Scherer-Warren 

Krischke, 1987, · pg.149). 

Neste ponto Castells deixa de lado a quest&o da 

produç~o, o que provocará reaçbes de Lojkine, pois para ele, .a 

discussao sobre o consumo tem que trabalhar no ámbito da 

produç~o, o consumo se modificou e os meios de consumo coletivos 

est1:lo no meio da produç~o. Assim a urbanizac;~o tem que responder 

as novas relaç~es de produç~o, isto é, a eficáfia que esta 
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produç~o exíge. 

Nos trabalhos de Castells a quest~o da cidade passa pela 

6tica do consumo via movimentos sociais. A quest~o · urbana, 

portanto, passa pela política, porque a sociedade capi t alista 

moderna vai criar novas formas de luta de classe que fogem à 

órbita da produ~~o. Esta sociedade cria formas extremamente 

complexas de trabalho e a fábrica deixa de ter tanta importância . 

As rela~~es de trabalho n~o ditam mais as grandes contradi~~es, 

pois a Técnica resolveu muitas delas e estas mudam de palco. 

Traduzem-se hoje no espa;o do consumo. Hoje n~o é mais a 

sociabilidade da fábrica que dita o caráter da cidade, mas as 

rela~~es de consumo. 

A sociedade n~o organizou um aparato mediador entre o 

individuo e o consumo, como a produ~~o tem no sindicato , criando

se novas formas de conflito dadas pelo acesso diferenciado ao 

consumo, o que gera novas lutas entre classes. 

Para Castells os pressupostos teóricos para explicar 

estes fenômenos t@m que compreender as formas de se chegar aos 

movimentos sociais, onde o exercício é procurar n~o separar o que 

é ciência do que é ideologia. O trabalho teórico relevante é 

aquele que é feito pela classe ascendente, onde o conhecimento 

't:.e6r i co tem que e:< por a estrutura de denomi nac;~o. No caso, a 

sociol6gia urbana, que foi quem despertou para o problema tem 

que ser ideológica para chamar a atenç~o para sua 

mas procurando colocar a necessidade de uma 

viabilidade, 

teoria que 

possibilite uma ac;~o política, consciente de quais s~o os 

problemas reais que est~o em pauta. 
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Esta deve ser a preocupa~~º das ciências sociais e, em 

particular a nosso ver também da Geografia ao abordar o urbano. 

Porém quais as raz~es disto? Há uma sociológia urbana? 

As raz~s para isso é que a Geografia, como a 

Sociol6gia, est~o carregados de um diverso e antagonico conteúdo 

ideológico, como outras tantas ciências também est•o e o trabalho 

do geográfo ou do cientista social deve ser o de procurar 

clarear, tornar nítido, definido, este conteúdo teórico com que 

se trabalha e a sua pr~ica social. Por exemplo, que a luta de 

classes manifesta outras faces que n~o est~o na _ produ~~o, mas 

também no consumo dos equipamentos urbanos e isto deve ser 

considerado. Portanto, apresentando-se viável o importante passa 

a ser definir o ideológico para uma a~~o prática. 

Outro ponto é como pensar a sociedade e o espa~o, pois o 

campo teórico da sociológia urbana, diz Castells, tem 

que aprender esta rela~~o: o consumo coletivo e o espa~o. A 

resposta é que tal rela~~º só se dá via história. A classe, a 

produ~~o, o consumo, o Estado e o urbano é o que está no 

horizonte da- discuss~o de Castells. Assim, o objeto é o espa~o

tempo histórico, sua prática histórica constituída por rela~Oes 

sociais, mediada por certas determinaç~es dadas pelo espa~o. A 

relaç~o campo-cidade, desta forma, n~o pode ser vista como um 

ponto conflitante, mas como integrante de uma prática histórica. 

Para Castells, o espaço em si n~o se expressa de maneira 

homogênea; necessariamente tradúz o modo de produa~~o e suas 

variedades nele incrito. Assim, ao se pensar a reproduç~o dos 

meios de produ~~o, estaríamos formulando uma análise do 
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espaço regional, onde as rel ac;Oes que aparecem 

expres5am a realidade do ponto de vista destes meios de produç~o. 

A ~reens1k> a partir da reproduc; o da fon;a-de-trabalho, no 

espaço, levar~ ao consumo dos serviços e da habitac;3o. Assia, os 

meios de produçko traduzem no espaço wna regionalizac;ao e a 

reproduç•o da força de trabalho remete ao papel da cidade como 

1 ugar de consumo. 

Portanto, a cidade capitalista constitui-se numa coisa 

nova, e em sua raz:!o prática há a manifestac;ao das lutas urbanas, 

cujo embate será contra o Estado. Com o desenvolvimento do 

capitalismo, há uma concentrac;lo dos meios de produç~ e da 

força-de-trabalho e a crise urbana ini cia-se no momento em que a 

produçko "'º consegue responder às necessidades do consumo desta 

força-de-trabalho. Porém, o consumo é que ir• garantir o 

desenvolvimento do capitalismo, pois é ele que viabiliza a 

reproduçko da força-de-trabalho. Castells coloca: 

" Assim, pois, os meiow de consumo col etivo, elementos 

básicos da estrutura urbana, s~o, cada vez mais, uma 

exigência imperiosa de acumulac;~ do capital, do 

processo de produç~o, do processo de consumo e das 

reinvidica~Cles sociais, na naedida e• que se desenvolve 

o capitalismo monopolista. Mas, ao mesmo tempo, aquilo 

que é exigido pelo si5tRma e conjunto, mal pode 5er 

atendido por alg c~ital privado. E é essa contradi~~ 

estrutural que provoca a crise urbana: os serviços 

coletivos requisitados pelo modo de vida suscitado pelo 

desenvolvimento capitalista n~o ~ suficientemente 



rentáveis para serem produzidos pelo capital, com vistas 

a obtenç:~o de lucros." <Castells: 19BO., pg. 22 e 23 ) . 

Muitos trabalhos desenvolvidos no Brasil pautaram-se 

nas propostas teórico-metodológicas de Castells. Trabalhando com 

o conceito genérico de contradi~eses urbanas, só foi possivel 

enxergar que o ponto de embate dos movimentos sociais urbanos foi 

o Estado. Porém, tanto o conceito de contradit;Oes urbanas, quanto 

o papel do Estado no Brasil passaram a sofrer algumas criticas 

de alguns analistas que procuravam abandonar o caráter 

determinante das contradi~~es urbanas em si e do embate com o 

Estado proposto por Castell9. Um exemplo destes analistas e Lúcio 

Kowarick que coloca, que: 

"Vale ressaltar que ainda falta muito para se ter esboi;o 

te6ri co das c:ontradit;Oes \.lrbanas e do caráter das lutas 

populares, n~o mais voltado, espera-se, para o 

capitalismo tardio no seu conjunto, mais afiado para 

compreender os processos que ocorrem no âmbito de uma 

sociedade particular, o que n~o significa deixar de 

analisar suas conexbes que ocorrem num mundo em todos os 

aspéctos cada vez mais transnacionalizado. " 

<Kowarick, 1988, p. 23) 

N~o querendo entrar nesta polêmica, destaco que os 

questionamentos feitos por Kowarick, ou Jacob, tornaram-se 

importantes porque também nêo concordam com as posturas 

analíticas que n~o fazem justamente o que Castells solicitou à 

Sociologia Urbana. Ou seja, situar claramente o arcabou~o teórico 

do objeto da análise. Isto significa dizer que, para a realidade 
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vivida no Brasil e em geral na A•érica Latina , as características 

particulares e as transforma~bes ocorridas no aparelho estatal e 

consequentemente em suas políticas, n~o permitem afirmar que a 

a~~o política dos movimentos sociais seja semprem contra ele. 

A aplic:ac;::Co de políticas que procuram, de uma forma ou 

de outra, mitigar os grandes problemas do consumo da populac;::Co 

mais pobre, significou que os movimentos sociais poderiam mediar 

suas reinvidica~bes via o Estado, sem o estabelecimento 

obrigatório de conflitos. Por outro lado, as mais diversas formas 

de manifesta~~º que este assumiu, no caso dos poderes municipais 

e estaduais, a partir de 1982, tornou impossível uma ac;~o 

homog~nea contra ele. 

No caso das gestOes municipais de S~o Paulo mais 

recentes por exemplo, o refor~o às Administraçbes Regionais 

viabilizou diversas formas de relacionamentos entre os 

movimentos populares e o Poder Público que, em determinados caso 

como nas Administra~Oes Mário Covas e na atual de Luiza Erundina, 

geraram novas práticas políticas de administrac;~o municipal . 

Mesmo nos governos eleitos de forma indireta (indicados pelos 

milit a res> houve, em alguns casos, o atendimento pelo Poder 

Público de reinvidicac;Oes. Porém, deve-se dei:<ar claro que muitas 

delas foram frutos de açbes cooptativas do Estado, via SABs, por 

e xemplo. 

Sobre a grande importância dada às contradic;bes urbanas 

como sendo a principal gestadora dos movimentos, Pedro Jacob nos 

chama a atenc;~o para o seguinte: 

IJ nos é dado verificar que a existência das 
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contradiç~es urbanas n~o representa necessáriamente a 

emergência de mobilizac;eses populares. Assim, a relac;g(o 

entre a carência I exclus•o de beneficies urbanos com 

a emergência de lutas reinvidicatórias n~o pode s er 

estabelecida por mediaç~o que n~o permita estabelecer 

elos entre vivência/percepc;~o e ai;~o propriamente dita" 

<Jacob, op. cit. p 254) 

A vivéncia e a experiência de uma situac;~o social de 

exclus~o nll'o levam obrigatoriamente a resultados imediatos de 

superaçào desta situac;~o. E justamente a análise das formas de 

mediaç~o entre a vivência/percepc;ão e a ac;~o que devem ser 

realizadas com cuidado. Por esse motivo é que Jacob ainda coloca: 

se 

n~o 

"< ••• >, a enfase na quest~o da crise urbana <como 

potencializadora das contradi~~es urbanas) pertinente 

aos paises capitalistas avanc;ados, n~o é adequada para 

explicar a realidade Latino-Americana, endêmica." 

<Jacob, op. cit. p. 255) 

Chama, neste sentido, a aten~~o para o perigo de 

realizar análises tomando como 

adequam-se a realidades qL1e 

postulados leis 

graus 

que 

de 

espec:ilidades sociais, econ'bnic:os, 

possuem 

culturais, políticos 

e hist61"'ico como aquelas encontradas na América Latina. 

N~o seria adequado, portanto, o estabelecimento direto 

da relaç~o entre o regime autoritário / modelo econômico 

excludente/c:ontradi~~es urbanas/movimentos sociais (Jac:ob, 

op. c:it.>. A óptica interpretativa que buscava nos movimentos 

sociais urbanos da década de 70 no Brasil, um processo de ruptura 
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com o Estado, acabou por n~o perceber, na maioria dos casos, a 

riqueza político-institucional na qual emergiam. E s~o justamente 

estas manifesta~~es pol!tico-institucionais que permitem 

vislumbrar o caráter de novo nas rela~bes estabelecidas por estes 

movimentos. O fato é que as contradi~Oes urbanas s~o o ponto de 

partida, mas a leitura precisa ser redefinida, pois de outra 

maneira, inevitavelmente as lutas urbanas seriam interpretadas 

através de um atrelamento imediato aos partidos políticos e seu 

fim último seria o de conquistar o poder estatal. 

Caminhando neste sentido acaba por ser inevitável a 

percep;~o de que os movimentos sociais urbanos possuem um 

caráter heterogéneo e que modelos e xplicativos n~o dariam conta 

de perceber os elementos que os dinamizam, ou seja, sua 

internas, ou os processos específicos pelos quais 

eles passaram. Isto nada mais significa do que dizer que estes 

movimentos, a partir de sua heterogeneidade e do n~o 

estabelecimento de um objetivo político abrangente (a tomada do 

Estado), configuravam uma nova cultura política, ou seja, um 

processo de constru;~o de uma identidad~ popular coletiva, que 

tinha como pressuposto a liberdade e o rompimento com a 

opress~o da hierárquia. Este fato n~o significa dizer que tais 

movimentos, por vàrios fatores, como seu amadurecimento político, 

e sua uni~o com outros setores combativos da sociedade, n~o 

venham a ter express~o nacional e lutem pela transformaç~o da 

sociedade. O que é claro é que sua génese se diferencia 

radicalmente da estrutura dos tradicionais partidos politicos de 

esquerda do pais que possuem um discurso revolucionário. 
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Esta característica deve remontar em parte a suas 

origens, que datam das transformaçbes políticas ocorridas em 1964 

e 1968. A luta destes partidos e dos movimentos que surgiram no 

final da década de 60 tinha com fim ~ltimo a recupera~•o da 

cidadania e a eliminaç~o do regime autoritário. Esfaceladas pela 

repress~o ou enfraquecidos pelo afastamento de sua militància, as 

organizaç,:bes poli ti cas de esquerda tentaram colocar-se 

clandestinamente na política partidária, através dos partidos 

existentes, no caso do MDB. O saldo é que os novos movimentos 

sociais, que surgem posteriormente, acabaram estabelecendo novas 

práticas de luta que n~o remetiam a uma medi~~c direta nas 

instuiç~es políticas existentes. Neste sentido, pode-se falar que 

tais movimentos "rompem" com o Estado, porém, jamais desprezam 

sua e:<istência, mas certamente 

obrigatóriamente contra ele. 

seu embate dltimo n•o será 

O rompimento retrata uma forma de a~~o política que n~o 

permitia uma rela~ào direta de causa e efeito dos movimentos com 

o Estado, mesmo porque muitos destes movimentos foram cooptados 

pelo Poder Põblico. Isto significa dizer que o afastamento de uma 

relaç~o maniqueista Movimento/Estado, da-se pela busca de uma 

autt>nomia e pela ruptura com o burocratismo que passou a imperar 

na sociedade, o que inclui o próprio burocratismo dos partidos de 

esquerda. 

A este quadro Hartmut Karner (in Scherer Warren, 

1987>, acrescenta que a sociedade capitalista passou a sofrer um 

intenso processo de aliena~~º e de perda de confian~a 

nas organiza~~es políticas tradicionais. A gênese destes 
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processos está no desenvolvimento tecnológico capitalista que 

intensifica a divis~o do trabalho e prodúz uma intensa 

individualizaçko das pessoas e da produ~ao da miséria. Para ele, 

esse desenvolvimento técnico produz a mais sórdida manifesta~~º 

da alienaç~o, porque a n~o absor~~o de uma grande quantidade de 

m~o-de-obra aliena os trabalhadores "de suas formas profundamente 

escravizadas de existência, vida e trabalho" <Karner, op.cit. pg. 

22). 

Os movimentos sociais, neste sentido, surgir~o como 

reaç~o, que se manifesta sobre a forma coletiva, contra esta 

situaç~o de aliena~~o. E é justamente nesta forma coletiva de 

supera~~º da alienaçlo <a nova cultura coletiva>, que reside o 

caráter de novidade dos movimentos sociais a partir da década de 

70. Isto significa dizer que, ao nivel político, as lutas 

urbanas, neste novo momento, buscam a autbnomia e tendem a 

afastar-se dos partidos de esquerda tradicionais, que, nas lutas 

da década de 60, sendo reprimidos e por vezes sob orienta~~º 

equivocadas <ver Gorender, 1987), n•o conseguiram responder aos 

anseios de grande parte da populaç~o operária, ou proletarizada 

(Karner, op.c1t. pg. 27>. 

Para Karner, o questionamento das organiza~C5es políticas 

tradicionais significava ampliar a tese da alienaç~o também a 

essas formas de organizaç~o, poi s antes de mais nada elas 

constituiram um obstáculo ao desenvolvimento das ferinas de 

produç~o alternativas e de novas modalidades de vida social <idem 

pg. 30) Assim ele coloca que: 

"deve assumir nova importctncia a subjetividade, no 
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sentido da autõnomia dos setores sociais e dos grupos, 

em face da uniformidade obrigatória e do 

coletivo do sujeito revolucionário" <idem> 

formato 

A construç:~o de uma nova c:oncep<;~o baseada nesta nova 

alternativa e o surgimento de um novo sujei to 

político, busca a conquista de um futuro melhor que n~o está 

distante, mas na realizaç:~o de uma existência cotidiana digna. 

Neste processo, de reconhecimento do outro nas mesmas condiç:~es 

e com uma história semelhante, há o rompimento do individualismo 

e estabelece-se a eliminaç:~o de uma das formas de aliena<;~o 

existentes no modo de produ~~o capitalista. Tal eliminac;~o 

viabiliza, por sua vez, a conquista da consciência. 

O surgimento destes novos movimentos sociais que rompem 

com as políticas tradicionais que se caracterizavam por serem 

clientelistas, assistêncialistas e autoritárias, viabiliza-se 

através das "Comunidades Eclesiais de Base". Até 1964; os 

movimentos sociais urbanos estavam baseados nas sociedades 

"Amigos de Bairro", qLte tinham um caráter clientelista e eram 

cooptadas pelas políticas populistas do Estado (sobre o SAB ver 

anexo: Entrevista com um lider de SAB>. 

Com o progressivo "abandono de suas organizac;eses" por 

parte grande quantidade de indivíduos que possuíam uma ''história 

combativa", a constituiç~o das CEBs, como fruto de uma política 

de engajamento da Igreja Católica Progressista, surgiu como uma 

opc;~o viável de organizac;~o da populac;~o. As princ i pais 

orientaç~es políticas das CEBs apontavam para formas comunitárias 

de participaç~o, onde a hierarquizac;~o era mitigada com a 
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participac;:~o intensa das bases em todos os niveis de discuss~o. 

Este fen6meno, que procurou igualar o individuo, tanto a sua 

concepc;:~o material, quanto espirit.ual ("evangelizac;~o dos 

pobres pelos pobres, opc;:~o preferéncial e pelos pobres": Concilio 

de Medellin e posteriormente Puebla) distribuiu as 

responsabilidades das ac;:~es, que diminuiu a distância entre as 

direc;:~es das comunidades e as bases. Neste sentido, as CEBs 

constituiram-se em grandes aglutinadoras dos segmentos operários 

e populares da sociedade. 

Esta aglutinaç~o comportava representantes das antigas 

11 Ac;:~o Católica Operária 11 e da "Juventude Operária Cat61 ica" 

(reagrupadas nas "Pastorais Operárias" em 1974 e 1975) e que 

tinham sido os articuladores da "Oposiç~o Metalúrgica" em 1967. 

Este grupo constitui-se na principal forc;:a operária durante a 

década de 70 e inicio da de 80. Alguns membros destes grupos que 

pertenciam às CEBs eram também militantes de partidos 

clandestinos de esquerda e este fato acabou por determinar uma 

nova postura coletiva destes militantes nos partidos <qL1e na 

verdade, por vezes, foram de encontro com suas orientac;:~es 

políticas). As a~~es que passaram a ter estes partidos fugiam da 

estratégia de pura sobrevivência politica e inauguravam uma nova 

concepç~o de trabalho de base, que passou a pautar-se nas 

preocupaç~es com os pequenos detalhes da vida fabril <até ent~o 

subjugados>. 

Contudo, a marca significativa da vida das CEBs estava 

pautada na noç~o de autônomia e independência das organi~~es de 

base em rela~~º aos partidos e aos sindicatos. Esta é a marca 
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definidora dos movimentos operários e populares em S~o PaL\lo a 

partir de meados da décade de 70: o trabalho de base e a 

autônomia politica. Vera da Silva Telles coloca que: 

"é aí que a ênfase na organi za<;~o de base e na autonomia 

frente as instituiçetes e partidos políticos se 

determinava enquanto o discurso politico que falava a seu 

tempo" <Telles, in Kowarick, 1989 pg. 265>. 

Os bairros surgem como locus da articula<;~o, pois se 

tornar~o o lugar de um conjunto de práticas cujo significado 

transcendia os condicionantes locais imediatos e seus reflêxos 

foram e s~o sentidos de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais 

tarde, em outros setores da sociedade. Esta aç~o de articulaç~o 

superava a condiç~o dos bai rros enquanto os lugares das práticas 

politicas dos partidos, que até ent~o lhes garantiam uma das 

formas de sobrevivência politica. A insistência na autônomia dos 

movimentos era grande, pois a estrutura de liberdade e 

participa<;~o comunitária das CEBs saiu dos lugares de reuni~es e 

invadiu as casas e as discusbe6 dos moradores. Um exemplo de tais 

preocupaç~o pode ser observado em uma entidade que surgiu no 

Campo Limpo, a partir de uma república de estudantes, no inicio 

da década de 70: a "Turma da Touca" . Sem nenhuma vinculai;~o 

direta com a Igreja Progressista, uma das maiores marcas do 

grupo, s~o a autônomia política e uma ai;~o •:desconfiada" em 

relaç~o ao Poder Público <em anexo o depoimento de um dos lideres 

do movimento em entrevista colhida em 1985). Tal ex emplo mostra a 

exist@ncia uma grande ansiedade pela aµtonomia nos mais diversos 

movimentos populares que surgiram na época. 
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Ilse Scher-e Warrer coloca, neste sentido, as 

principais marcas que orientam os novos movimentos sociais 

(surgidos das articula~bes d~ bairros>; ou seja: 

"a democracia do bairro, a 1 i vre organizac;2(o, 

autogest~o, direito à diversidade e respeito à 

individualidade, identidade local e regional e no~~o de 

liberàade individual associada à liberdade col etiva" 

<Scherer Warner, 1987). 

S~o estas marcas que v~o nortear a rearticula~~º do 

movimento operário a partir das organiza~ôes de bairro. Esta 

rearticula~ào traz consigo uma mesclagem entre a própria história 

do movimento operário e a trajetória dos movimento!::. populares. 

Telles coloca que esta mesclagem pode ser vista na cria~~º da 

"Pastoral Operária" onde estes agentes pastorais eram ao mesmo 

tempo articuladores dos movimentos populares e operários ligados 

à "Opsii;~o Sindical" ou a partidos de esquerda com ai; ~o 

relevante no movimento sindical <Telles, in Sherer Warner; 1987 

p. 272> ' fato sentido de forma clara em ambas as ocupa~ees 

trabalhadas. Este fenômeno estava manifestado na presen~a na 

"Pastoral Operária" de operários vinculados DLt n~o a organizai;e>es 

de esqL1erda, onde seus agentes participaram das práticas 

militantes nos bairros (através de comissees de mor a dores e/ou dos 

movimentos r·eivindicat6rios), produz indo uma mesclagem de 

e;{periênc:ias vividas nas fábricas e nos bairros. 

Lucio Kowarick coloca que e x istem limites nesta r ela~~º 

e que as aiôes n~o produzem uma rela~~p de causa e efeito direta 

entre os movimentos de bair·ros e os das fábricas e vice-versa. 
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SLla maior característica está na génese comum dos novos 

movimentos sociais e da constituiç~o de uma oposit;~o sindical 

madL1ra. Ao nivel da praxis, as manifestat;e!es políticas em que se 

percebe de forma mais intensa esta relaç~o foram as greves 

metalúrgicas em S~o Bernardo do Campo no final da década de 70, 

onde o apóio dos movimentos de bairros foi fundamental para o 

seu sucesso <Sader, 1984 e Abramo, in Kowarick 1982). Ou est~o 

expressas de formas institucional na formaç~o do "Partido dos 

Trabalhadores", que surge como fruto de aç~o destes novos 

sujeitos políticos, sob uma nova cultura política, que rompeu com 

o tradicionalismo político das esquerdas no país. 

Scherer - Warner sustenta que o surgimento de movimentos 

sociais com o caráter de novo reside na crítica à posturas 

tradicionais dos partidos de esqL1erda (opini~o também partilhada 

por Hartmut Karner - op.cit.). Para tanto a sua compreens~o deve 

passar por dois pontos: 

"O primeiro é o do reconhecimento do povo \num sentido 

mais abrangente do qLle classe proletária>, das suas 

condi~~es materiais, do capitalísmo contemporâneo e de 

SL1as várias e sobrepostas formas de opress~o, mais 

amplo do que os antogõnismos do mundo das relat;ees de 

produç~o. Constituindo-se a identidade estrutural." 

11 0 segundo é a internalizai;~o de uma cultura criti'c:a que 

vem permeando os movimentos populares. Este pensamento 

critico está sendo construido a partir de sua 

insastifa~~o qL1anto às formas de opreE".sf.Yo e 

55 



autoritarismo, tanto do capitalismo quanto das 

tentativas para sua superaç~o - o socialismo real 

<. •• ). Constituindo a identidade culturê.Ü ". <op.cit. p. 

40 e 41). 

Assim, o "fator estrutural" é que estimula os objetivos, 

os projetos, ou as meras reivindica~O'es dos movimentos sociais; 

enquanto o "fator cultural" é que dá a forma da organizac;~o e a 

praxis dos movimentos, criando a identidade entre os movimentos e 

dando seu caráter de novos (idem). A ac;~o conjunta dos dois 

fatores, um pautado numa realidade dada, e o outro mediado pela 

dinâmica dos movimentos ideológicos e culturais, portanto, com um 

poder de circulaç~o no tempo e no espa~o, é que explica a eclos~o 

de movimentos populares em locais diversos sob um mesmo signo sem 

que obrigatóriamente tenha havido troca de experiências entre 

eles; OLl mesmo, o permear de vari açO'es do pensamento anarquista 

presente nos nossos movimentos sociais (o dado cultural>. 

A riqueza das posturas de Karner é que coloca duas 

formas de totalidades, que, mediadas, estabelecer~o as formas 

distintas de manifesta~~º dos movimentos sociais. Contudo, 

independente desta postura, que pode ser considerada como 

pol~mica, no seu modo de entender é fundamental a identifica~~º 

do surgimento deste novo sujeito pol·itico que adquire uma 

linguagem pr6pria. Sob sua ótica a nova cultura política que 

se instaurou a partir da década de 70 estr-utura-se sobre três 

pontos: 

li 1. rea~~o às formas autoritárias e de repress~o 

politica, propondo democracia direta sempre 
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possível e de base ou representativa nos contex tos mais 

gerais, além de questionar os próprios critérios de 

distribui~~º do poder; 

2. rea;:~o 

diferenciando 

autcgest!(o; 

às formas 

autonOmias 

centralizadas de poder, 

locais e sistemas de 

3. rea~~o ao caráter excludente do movimento econômico 

adotado no pais, encaminhando novas formas de vida 

comunitária." (idem p. 50) 

Os novos movimentos sociais rompem, po~tanto, através de 

Ltma a~~o coletiva, com o imobilismo gestado por vários 

determinantes históricos e estruturais, sociais e políticos de 

nossa sociedade. Esta a~~o coletiva tem o poder de interferir nas 

condiç~es dadas onde se inserem os grupos, pois, com o 

restabelecimentp de rela~~es coletivas <a representa~~º no 

outro), o conflito aparece como algo reconhecível entre todos os 

seus elementos. Portanto, estabelece-se uma linguagem intelegivel 

para as práticas desenvolvidas na qual é possível reconhecer a 

legitimidade dos direitos exigidos. Foi possível assim Ltma 

menoria, uma história reconhecida com marcas e sinais 

reconhecidos, coloca Telles <op.cit. p. 277) e completa: 

11 
••• dur:ante os anos 70 foram constituídos um espat;o, uma 

linguagem comum, pelos quais se fez poss:i'.vel 

trabalhadores/moradores se reconhecerem e se fazerem 

reconhecíveis como sujeitos palitices no tempo do seu 

aparecimento". <op.cit. o. 279) 
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Eis ai, portanto, a rica polêmica da reflex~o sobre os 

determi nantes que permitem o entendimento dos movimentos sociais 

que explodem na cidade de S~o Paulo em meados da década de 70 . 

Será sobre este processo que os movimentos de ocupaç~o coletiva 

de terras, os movimentos de moradia, se expressar~o a partir do 

inicio dos anos 80. E foi sobre tais pressupostos que se 

realizaram as análises dos saldos que os movimentos de ocupaç~o 

coletiva do Parque Regina e do Jardim Maia trouxeram aos seus 

realizadores. 

A realizat;~o deste processo, pautado nas relat;~es 

cotidianas, ou seja, um pressuposto de que é a partir da vida 

cotidiana dos indivíduos que foi possivel se reconstruir uma nova 

cultura política, com um novo sujeito político, e dai a 

transferência desta vida cotidiana a partir da aç~o coletiva, 

foi que nos instigou a uma pequena análise das discuss~es sobre o 

cotidiano, que se fará a seguir. 

1.3 A Vida Cotidiana 

O cotidiano tráz consigo a idéia amarga e pesada de 

repetitividade: 

"Passados os dias de festejos tradicionais, a vida de 

Marag~o voltava a uma monotonia cotidiana" 

<Naul Bopp, Putirum, p. 202, abud Aurélio, Dicionário da 

Língua Portuguesa) 

No cotidiano n~o há novidade, tudo é comum e hê:1bi tual, 

isto tráz o caráter de satura~~º e morbidez. Todos vivem na 

cont i m.li d ade, "a vida cotidiana é a vida de todo homem", coloca 
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Agnes Heller (1985, p. 17). 

A no~~o de peso e carga da vida cotidiana ganhou 

intensidade com o crescente processo de tecnif icai;:â'o das 

sociedades industriais e as discussbes sobre a técnica passaram a 

mediar as interpreta~~es do cotidiano, mesmo que de maneira n~o 

e>:pl i cativa <como em Marcuse em "Eros e Civiliza~~º" ou em A 

"Ideologia da Sociedade Industrial") . Os romances, as ficçffes 

científicas sempre colocam como mediadores da vida cotidiana os 

frutos do desenvolvimento da técnica e, por c:onsequéncia, de uma 

sociedade mediada pela técnica. 

Henri Lefebvr-e em seus textos "A vida cotidiana" e 

"Cotidiano e felicidade" (encontrados no livro Posi~â'o: contr-a os 

tecnocratas, 

preocupai;:~o: 

S~o Paulo, Documentos, 1969) expressa e~:. ta 

"na sociedade contempor~nea, o cotidiano percebe a si 

mesmo bem instalado no vazio entre o passado folclórico 

e as virtudes da técnica" <c:p . cit. p. 24> 

e coloca os exemplos de Mourene e Loca dois centros industriais 

modernos na Fran~a da década de 60: 

que 

"do lado da i nstal ai;:~o, uma tecnicidade e~<traor-di nár ia, 

uma espécie de beleza < ••• ). Do lado do estabelecimento 

humano, a nova pobreza, a monotonia, o tédio, o medo das 

coisas, a rápida deterioriza~~o, numa palavra : o 

cotidiano". (idem> 

Multiplicaram-se na Europa da década de 60 os textos 

descutiam ou ê.Ü ertavam para os problemas qLte 

desenvolvimento da técnica apresentavam à vida cotidiana. Edgar 
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Mor·in em seu "Cultura de Massas no Século XX: O espi ri te• do 

tempo 11 chama a aten~~o para o fato de que ocorr e uma segunda 

industrializa;~o, que é a industrializa~~º do espírito. o 

espirita é consumido no mercado que se traduz na cultura de 

massa. Compra-se e vende-se cultura, o pensamento tornou-se 

mercadoria e o espirita mercantilizou-se. Coloca que a cultura de 

massa transforma-se, na sociedade industrial, em " religi~o de 

salva~~º terrestre", que sacraliza o profano da vida cotidiana, 

cria mitos ~o que é mais empírico. 

N~o é inten~~o deste texto trabalhar com o pr oblema 

teórico-filosof ico-sociológico que tais interpreta~Oes fazem da 

sociedade industrial <como ainda da dessublima;~o do homem em 

Marcuse, ou da técnica e o desenvolvimento do Estado e da 

sociedade em Jacques Ellul>. Mas esta "cultura da técni c a" e 

seus impactos sobre o desenvolvimento da sociedade, despert a vam 

para questeses que desvendavam manifesta~ôes sociais até ent~o 

dei xadas de lado. 

A reflex ~o sobre as rela~Oes do desenvolvimento da 

técnica com o da sociedade realizadas por H. Lefebvre trouxeram 

contribui~~es fundamentais para a interpreta~~º da sociedade 

c ontemporánea. Ao trabalhar inicialmente com a possibilidade do 

desenvolvimento técnico vir a tra zer uma homogeniza~~o da 

sociedade, percebeu que, ao contrário, este desenvolvimento da 

técnica e da produ~~o tenderiam ao acirramento da divis~o do 

trabalho, através da expecializa~~o <ver Henry Braverman , 1981, 

Andre Gorz 1980 e Ascher e Giard, 1976>. A partir deste ponto, o 

cotidiano passa a ser apreendido como o núcleo de problemas 
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generalizados \op. cit. p.27). A importância deste fato é que as 

Ci~cias Sociais passariam a ter qLle dar conta de compr·ee·nder 

esta diversidade de elementos que permeiam a vida cotidiana. 

A destrui~~o da cotidianeidade, ou sua supera~~º' estaria 

na supera;~o do controle social das necessidades. No desejo, por 

exemplo, esta supera~~º significa o encontro da felicidade. E 

através do desejo que se pode superar a cotidianeidade, 

"rompendo os limites do cotidiano no própio âmago da 

cotidianeidade, o desejo caminha na dire~~o do possível 

e do impossível" <op. cit. p.31). 

Agnes Heller caminha nesta dire~~o para explicar a 

supera~~º da cotidianeidade, através da estrutura da vida 

cotidiana. Na sua abordagem trabalha a media~~º de dLlaS 

totalidades que cercam o homem, a particularidade <do individuo> 

e o genérico ( do genéro humano> e a supera~~º da cotidianeidade 

acontecerá com a imposic;~o da particularidade sobre o humano 

genérico. Deve-se entender que particul aridade n~o tem o sentido 

de L1nidades em separado, mas é parte do todo do homem que o 

caracteriza como individuo <algo parecido com a natureza>. Estas 

col oca~efes de Hel 1 er ser-~o tratadas m.:i.i s detalhadamente a segu i r, 

pois ser~o elas que trar~o maiores c:ontribLlit;bes para o 

entendimento dos movimentos de ocupa~ees coletivas de terra como 

manifesta~bes de uma nova cultura política. 

Levebvre caminha e entende que nesta "nova ordem" torna

se fundamental o "estudo de situa1;e5es", a prodLtc;~o de atos, que 

venham a desvendar 11 0 núcleo de problemas generalizados11
, OL\ a 

vida cotidiana. Para tanto seria nescessàrio a ligac;~o desta 
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"teoria das restriç:fJes 11 a L\ma praxis, pois seria possível, neste 

sentido, desvendar-se a análise crítica da cotidianeidade 

existente e a produç:~o de uma outra cotidianeidade, que viesse a 

suparar a primeira . Para ele o urbanismo seria o indicado para 

tanto. Mas o urbanismo ganha um sentido único, pois reflete e é o 

1 ocus das real i zaç:fies dest.es "novos tempos" (ver Acher e Giard, 

op. cit . J. A obra cotidiana, que busca, para superar esta vida 

cotidiana, insere-se no urbano. O ur-bano tradúz-se como obra 

coletiva, mas a obra que deve ser mediada pelo desejo, no sentido 

aludido a pouco, de gestador de uma supera~ao da vicia cotidiana. O 

indivíduo, assim, ganha novo sentido: é fruto da obr-a do desejo 

e portanto da liberdade . A busca da liberdade é, enfim, o 

caminho da supera~~º da vida cotidiana que se dá no urbano, na 

conquista do direito à cidade. 

N~o é inten~~o deste trabalho a discrimina~~º exaustiva 

dos textos que nortearam as reflex~s de movimentos sociais e do 

cotidiano. A leitura de H. Lefebvre suscitou que o entendimento 

da quest~o do cotidiano está situado claramente · dentro de um 

tempo, do modo-de-produç~o capitalista longe dos pensadores 

contempor·C!J)eos e conterrâneos seus, que, por outr-os caminhos, 

buscaram explicaç~es sobre a sociedade contemporânea (pós-

industrial ?>, procura explicaç~es que passam pela mediaç~o da 

atual fase do desenvolvimento da urbanizaç~o capitalista. 

Preocupa-se também com o papel que as Ciências Sociais (e 

principalmente a Sociologia) assumiu e de que forma abordam o 

sujeito proposto <nas rela~bes entre o eu o outro e seu entorno). 

Dentro desta per·spect i va caminha também Michel 
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Maffesoli, que, através de críticas contundentes aos trabalhos 

desenvolvidos pelos sociólogos franceses <principalmente os de 

orienta~~º progressi sta >, chama a aten~~o par a o mov i mento da 

sociedade que se realiza longe dos olhos dos métodos tot alizant e s 

das Ciências Sociais. Penetra, neste sentido, f undo na 

import~ncia das análises do cotidiano. 

Suas análises, como as de Lefebvre, partem de reflexbes 

sobre o empirismo, ou sobre o conhecimento empírico do cotidiano. 

Esta postura teórica, que se baseia profundamente em Max Weber 

causou-lhe várias acusa~ees de seus trabalhos possuírem um 

caráter positivista. Maffesoli procurou logo situar este problema 

esclarecendo seu ponto de vista para evitar más interpreta~Oes. 

Para come~ar e situar sua discuss~o, Maffesoli parte de 

que na sociologia a passagem de um paradigma cientifico para 

outro é provocada pela sedimenta~~º "de anomalias " , que em s ua 

maioria foram deixadas de lado pelo pensamento dominante , Coloca 

ele: 

"A aten~~o que há vários anos dedicamos ao banal, 

ao corrente, ao cotidiano, ao parax istico encontra aqui 

uma justificativa teórica: Muitas vez es o que é 

rejeitado, como sendo a centralidade subterr·ânea , 

constitui o alicerce sólido que constrói a sociologia. " 

<Maffesol i, 1986, p.153) 

Ou seja, os fatos diversos, a documentai;~o dos 

carateres, a normalizaç~o, enfim o cotidiano, que constituem 

na maioria das vezes as "anomalias" encontradas na vida s ocial. 



Seus principies metodologicos, partem de que a sociologia 

abre caminho para as diversas entranhas sociais e que qual quer-

"demarcac;ão" (lendo Popper) pode definir o conhecimento 

sociológico - a quest~o dos cortes. O cientificismo da sociologia 

tornou as discuss~es sociológicas vazias, o significante , que por 

paradoxal que seja, está expresso nos estudos exaustivos, pois 

e~<iste uma clandestinidade na e:-:istência que n~o pode ser 

apreendida de forma macroscópica (op.cit. p. 155 e 156). A 

apreenss~o desta clandestinidade, significa a compreens~o dtl 

presente popular, 

"através de variac;eses inte·lectuais que n~o demonstra, 

mas que dizem" (op.cit. p. 156 e 157>. 

A construc;~o do cotidiano se dá pela manei rcl como a 

redundãncia, a variac;~o, recaem sobre o sujeito <que nunca ocorre 

de forma idêntica), e a sua existéncia é fragmentária 

polissémica, constituída por sombras e luzes, (op.cit. p. 158). 

Chama a aten~~o de que esta sua postura n~o é a apologia do 

irracionalismo (que juntamente com a de positivismo é outra 

grande critica que fazem à ele). Mas que estando a sociedade 

"inacabada estruturalmente", a constru~~o teórica tem que ser 

"inacabada'' (o que n~o significa falta de esforGo teórico, mas 

"liberdade" na forma de aproxima~ào que faz do objeto). Deve-se 

abandonar as abordagens exclusivistas. O surgimento da sociologia 

participante, os ensaios da pesquisa-a~•o, o desenvolvimento das 

histórias de vida, mostra a necessidade de novas alternativas que 

"substituam" o "finalismo sócio-teórico"; é a relevância do 

caráter do saber popular que medirá as relat;e:!es sociais, ou seja, 

64 



que o pensamento "liberte-se dos livros e tire a significa~~º 

principal das experiências da vida cotidiana, dos valor-es 

movediços do mundo de todos os dias" (op.cit. p. 164 - 165>. N~o 

se trata de uma experiência for~ada, mas, ao contrário, por ela 

representar objetivos <inteligência do presente> é que a vida 

cotidiana se torna objeto de inteligência. 

"O corpo individual e/ou coletivo faz a experiência do 

mundo, faz: experiência com o mundo" \op.cit. p. 166). 

A express~ da realidade , a pesquisa, no sentido por ele 

aludido, tem que encontrar formas de privilegiar a participa~~º 

em detrimento da separaç~o, porque assim o mundo é colocado e 

só assim poderá ser compreendido. Para essa apreens~o da 

realidade dos fenômenos sociais, através da temática cotidiana, 

Maffesoli destaca que é necessário obedecer a trés pontos: 

1. 

2. 

n~o abstra<;~o do pesquisador- de seu objeto de pesquisa. 

Deve-se levar em conta e confiar na espontaneidade dos 

fenômenos, onde o vi vi do n~o é sintoma de outra coisa, 

vale por si mesmo e que nós temos que apreciar-lhe o que 

chama de "força de afirmaç~o" . 

Observar-se a necessidade do r-essurgimento da 

ex per i énci a nas políticas sociais e em nossas 

análises. Para ele a sociedade já n~o reside na 

separa~~º' na homogeni z ac; ~o, na monovalência da 

raz~o; mas ao contrário, num misto de sentimentos e 

paix~es, imagens, diferenc;as que incitam a relativizar 

as certezas estabelecidas e remetem a uma multiplicidade 

de experiências coletivas. 
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~· . .:.; .. Que se deve romper com o fechamento da lógica, assim o 

"projeto" em suas dimensbes económicas s.- políticas n:to 

é o fim último da vida social; e n~o é o motor 

essenciai. Maffesoli vai destacar a necessidade de uma 

nova postura de pesquisa, onde as interpretar;eses 

racionais, ou racionalizadas tem que ser substituídas 

por uma análise que investigue a "sociedade em negro'', o 

que chama de "centralidade subterr-"ánea". Coloca: 

"As redes, o novo tribalismos, a atitude grupal, a 

interatividade mediática, o trabalho em negro, a 

imagem banalizada e técnologizada, s~o exemplos de 

como s~o caducas as prudéncias racionalistas e as 

contabilidades econômicas e políticas" CMaffesoli, 

1984,p.8). 

Alerta também que n~o se trata de uma postura que 

retorna ao individualismo, <como foi colocado) mas que é 

necessàri o se observar "estas novas estruturas soei etai s", qLl e na 

verdade para nós n~o significam novas estruturas, mas 

características de nossa sociedade, o paralelo, o escondido. 

Portanto, sua grande preocupaç~o é a de recuperar as 

micro-estruturas que permeiam e realizam as me diaçees das 

relaçees sociais, que determinam em ~ltima inst~ncia a unidade da 

sociedade, dos individues em grupo que numa rela~ao m~tua 

estabelecem suas caracteristicas e identidade. Chama de 

estruturas societais: 

"Através da localidade, do território, da vizinhanr;a, do 

interior-, se esboçam, de um lado modos de sociedade 

66 



especificas e, de outro, ritos e mi tos correspondentes 

( ... ) Estamos diante de um reencantamento do mundo." 

< op • c i t . p 8-9) 

Em síntese, prop~e novas posturas teórico-metodológicas de 

absor~~o de uma realidade, buscando a totalidade a partir dos 

níveis mais íntimos das rela~ees daqueles e daquilo que definem a 

sociedade: 

"Nao podemos nos abstrair de um tempo e de um lugar 

determinado, menos ainda de julgá-los. Ao menos, antes 

de fazê-lo, tentemos compreende-los. A tiatralidade, o 

estilo cotidiano, a astúcia, o trágico, s~o sempre nosso 

destino; levando-os em conta, nossa teoria tornar-se 

sabedor-ia." (op. cit. p.9) 

O empirismo exarcebado, os particularismos, que destaca 

como caminhos da análise social, podem trair a apreenss~o da 

realidade. 

significa 

Sem a media~~º de análises totalizantes, 

n~o cair obrigatóriamente no econOmicismo, ou 

que 

no 

politicismo, o risco que se corre é o de transformar as 

experiências cotidianas em totalidades absolut~.s, qL1e de "maneira 

inconciente 11 podem ser e x trapoladas ao restante da sociedaàe 

(critica, aliás, feita aos trabalhos que se utilizam da pesquisa 

participante, ou pesquisa-a~~º' ou mais fr-equentemente com as 

histórias da vida, que tendem a ultrapassar um espectro de 

análise e generalizar experiências específicas ao restante da 

soei edade). Para tanto, o autor chama a aten~~o que estas 

posturas n~o podem representar um corte ou uma ruptL1ra 
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epstemológica, mas que devem ser posturas críticas de formas de 

apreens~o da realidade social. N~o critica o "progresso", mas a 

necessidade da apreens!(o de fatos que haviam sido ªsecularizados" 

nas Ciências Sociais. 

Caminha no entendimento de que a socialidade tem uma 

dimens~o espacial, como tem a temporal, pois as situa~~es vividas 

se estruturam num espaço e e lugar cria uma sociedade de base que 

une seus habitantes neste lugar. Coloca que, por exemplo, os 

particularismos locais, que estabelecem esta sociedade, rompem 

com os elementos exteriores que s~o sempre dominadores, 

unificadores e totalizantes. Por outro lado, hà o que chama de 

"sociedade espac:ial 11
, ou seja o espal;O modulado c:oerc:itivamente, 

os hábitos e costumes do dia-a-dia. Usa como e:<ernpl o os "guetos" 

estrangeiros (as colônias étnicas, como chama> em grandes 

cidades, onde seus habitantes reproduzem as rela~~es cotidianas 

como em suas terras natais. A causa dessa resistência, ele 

atribui à absor-t;~o de uma "memória espacial",onde o "espa~o 

1 ocal é o fundador do estar-junto de toda comuni dade" 

(op.cit.p. 53 - 54>. 

A concep~~o de espaço passa pelo entendimento do 

imaginàr-io traduzido em situai;Oes concretas. O mito do tempo 

tranposto num espaço, a cic:licidade do tempo nos ritos, das 

atividades, determinando uma espacialidade ao grupo social, já 

foi muito trabalhado pela Antropologia. S~o belos os tabalhos de 

Malinowscki, como "Os argonaL1tas do Pacifico Ocidental" ou "De la 

encuesta sobre terreno a la ruptura com el evolucionismo!•. 

Maffesoli procura recuperar este aspecto da 

espacialidade nas relaçôes sociais. O apego à terra estaria 
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estabelecido por uma continuidade cósmica daquelas que nos 

precederam (obviamente dentro de uma realidade onde a tradi~ao 

familiar, apêgo a terra, a um lugar, é quase milenar, o que n~o é 

o nosso caso) . Coloca ainda que o apego a figuras espaciais 

traduz-se num caráter sagrado e que a dimens~o espacial 

determina um limite e ter conhecimento deste limite é determinar 

em última inst~ncia a existéncia. Coloca ainda que "o imaginário 

social, os mitos, as figuras místicas s~o ligadas a um lugar, a 

uma territorializat;:~io", e cita Durand "o espat;o é a forma a 

pri6ri do fantástico" Cop.c i t. p. 54). Assim, tal concepc;~o de 

espar,:o, como determinante e determinado da estruturac;~o social, 

se aproxima muito das posturas antropológicas; portanto, o espac;o 

ganha import·~ncia como sendo a "domus" da sociedade, a "casa" 1 o 

"lar", a referência que organiza a e:<istência, a dimens~o cósmica 

das representaç~es, 

espacialidade>. 

o paraíso (representa~~º impregnada de 

O que está por tráz da proposta de Maffesoli é entender 

o cotidiano como impregnado de contradi~~es e de imed i atismo, 

sendo L\ma experiência coletiva imbL1ida de popularidade e de 

soci a bilidade. Assim, 

"a domus perfeita, o arquetipo do lugar sublime, é 

assim o resumo plural do que um único individuo n~o 

pode fazer" (op.cit. p.56), 

e para ele a figura da domus se completa na cidade. Na verdade, a 

condi~~o de espacialidade n~o desloca a de temporalidade, pois 

ele "a espacializaç~o da sociedade" (o que também pode-se 

concluir da cíclicidade do tempo na Antropologia>, "na cidade , no 
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pais, etc, tempera ou serve de antidoto ao angustiante devir do 

tempo" <op.cit. p.57>. A ritualizaç~o do dia-a-dia num espa~o 

dado traduz uma sintua~~o de imutabilidade. Para a nossa 

realidade, se fossem utilizadas as propostas de Maffesoli, a 

ritualiza~~º da vida no dia-a-dia pode ser entendida mais como 

uma forma de mitigar as angústias do n~o pemanecer, do que 

propriamente do envelhecer. Talvez a angústia esteja em n~o ser, 

do alijamento absoluto e nossa rela~~º com a espacialidade esteja 

impregnada, antes, do permanecer, depois, do continuar. 

A condi~~o de n~o estar já elimina a angústia do 

passar, do temp~. Porém, n~o é inten;~o deste trabalho aprofundar 

tais quest&s, mas tecer um perfil de como alguns pensadores 

trabalham a quest~o do cotidiano, de estabelecer formas 

apropiadas de conceitos. 

Para finalizar a apresenta~~º das idéias de Maffesoli 

destacam-se ainda algumas ref lex~s que faz sobre a cidade dentr-o 

desta concepç~o de domus, como lugar sublime que sintetiza todas 

as relaçbes sociais; a cidade como: 

E ainda, 

"a espacialidade onde tudo adquire corpo, é uma casa 

objetiva e subjetiva onde uma sociedade é vivida 

diariamente, na palidéz e no brilho fundada, como toda 

situa~~º mundana, no limite" Cop. cit. p.58). 

"é este desejo irreprimível de estar junto que se 

estrutura a partir de um território ( •.• > é a forma 

derradeira da espacializa~~o, e a matriz de múltiplos 

encontros ( •.• > Na cidade ou urbanidade < .•• ) o que se 
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exprime é a presenc;a, o pleno, por oposic;~o ao vazio da 

natureza" <op. cit. p.60> 

P1 cidade se coloca como "uma forma de modul ac;~o da espacial i dade 11 

<op. cit . p.58> e concorda com H. Lefebvre quando coloca que a 

sociedade urbana é uma invariante do dado social, pois para ela 

tudo se encaminha. E o lugar do mercado, das trocas de bens, 

afetos, de palavras, sendo assim atualizaç~o e n~o pura 

potencialidade. Usa a noç~o de rede onde tudo converge para a 

cidade, traduzindo-se no território por várias polaridades. As 

trocas múltipl~s geradas por essa relac;~o - dando caráter aos 

polos produzem relaç~es de colaborac;~o m~tua, originando a 

socialidade. Neste ponto, as posturas de Maffesoli n~o s~o claras 

q1..1anto às rel ac;ões de dependência que se estabelecem nestas 

redes, ou seja, para que tal sociedade expresse territorialmente 

hájam rel ac;eses de dependência; ou se esta socialidade 

varia conforme o grau em que ocorram estas relaç~es. 

Partindo de criticas às abordagens até ent~o feitas 

pelas Ciências Sociais, em especial à Sociologia, Lefebvre e 

Maffesoli distanciam-se quando expbem suas idéias sobre a forma 

de apreens~o da realidade e, em espec ifico, da realidade urbana. 

Lef ebvre "desmonta" o urbano para ordena-lo, estuda 

interdependencia dos processos de util iz a~~º do espac;o urbano 

para remontar um "novo esquema" globalizador. Trabalhando com o 

conceito de "cultura mos ái c a" <ver Dicionário de Ciências Sacias: 

mediac;:~o, item H.1. p. 737> Maffesoli encontra no urbano a 

express~o máxima da ritualizac;~o das relac;ees entre as pessoas, 

pois a funç~o esséncial do rito é a de agregar os indivíduos em 
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conjunto e é . neste sentido que a cidade e)·:prime o "desejo 

_irreprimível de estar junto". N~o é imprescindível retornar ao 

"todo", porque ele -n~o e~{prime as formê1s de "permanência soc:ial" 

q\.1e possibilitam a aus~ncia da e~-:isténcia individL\al e coletiva, 

ameaçadas históricamente por formas de coa~~º e tentativas de 

aniquilamento. A apreene~o '1dos fatos soc:iais 11
, portanto, parte 

da superaç~o da desconfian~a na espontaneidade, do deixar-se 

existência!; superar, enfim, o moralismo intelectual. 

"O sociólogo deve reconhecer que participa da vida 

social Jà nao é quem dita, d~ maneira dominante, o 

verdadeiro e o falso, ou edita o que "deve ser 11 a 

sociedade ( .•. ), é justamente isso que me separa 

radicalmente dos sociol6gos que, como H. Lefebvre, P. 

Bourdieu ou (4. Keller, também se interessam pelo 

cotidiano 11 (Maffesoli, op.cit. p. 7}. 

Na verdade, esta ~olémica remonta a uma prof undél 

discuss~o que a sociologia trava, que é a quest~o do valor <o 

objeto, seja qual for, de uma necessidade, atitude, ou desejp) t. 

A dificuldade é que n•o é possível, quando se procura estabelecer 

a relev*ncia dos objetos em rela~~º às necessidade humanas, o~ às 

formas de utiliza;~o de parametros para julgar estas rela~~es 

estabelecer-se como regra a neutralidade cientifica e a prudéncia 

do investiga;~o. Assim é que deve referir-se Maffesoli, quando 

acusa, de forma geral, os sociólogos de mor a listas, quando estes 

1. "Os sociólogos, tem restringido sua atenGlD aos valores < • • ,) 

co~o variáveis empíricas na vida social. CDicionario de Ci~ncias 

Sociais p.1208). 
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potêncialidade cognitiva. Esta é a supera~~º que pretende ao 

estudar a ritualidade no cotidiano. 

Discuss~o pertinente nas Ciências Sociais que afeta a 

todos que pretendem "apreender" a realidade social e 

principalmente aqueles comprometidos com uma apreens~o do real 

que aponte caminhos para sua transformaç~o; e~ sem dóvi da, um 

palco e x tremamente rico para os ge6grafos que acreditam que seu 

objetivo é fruto, entre outras coisas, das rela~eies sociais e 

cujo fim último de seu trabalho é o de indicar caminhos para a 

superaç~o das formas de opress~o. Isto significa um comportamento 

que deve procurar compreender as relaçbes de produ~~o, consumo, 

mercado, 

cotidiano. 

lutas, conquistas, poder, vida das pessoas, 

Mas aqui n~o é o lugar para aprofundar esta discuss•o, a 

inten~~o é apenas o de desvendar o problema, ou de s i tuar as 

preocupaçbes que norteiam as Ciências Sociais. 

A resposta para as raztles que viabilizaram o surgimento 

dos novos movimentos sociais, de um novo sujeito político que 

pratica uma nova cultura politica, parecem mais próx imas das 

colocaçbes de Agnes Heller sobre o cotidiano. 

Para sua discuss~o estabelece que o individuo é sempre, 

simultaneamente, ser particular e ser genérico. A 

particulabilidade social inicialmente mediatizada caracteriza-se 

pela unicidade e irrepetibilidade. O pertencer s ocialmente 

significa que a particularidade apreende a realidade local 

conforme uma capacidade de manipula~~º e assimila~~º das coisas. 

Na vida cotidiana é que vai acontecer este processo, onde o homem 
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que consegue dominar a manipula~~º das coisas torna-se adulto, ou 

seja, a assimilaç~o da manipulac;~o das coisas é sinônimo de 

assimilaç:~o das regras 

<Heller, 1985, p. 19> 

(que mediam toda a cotidianidade} •· 

A dinâmica básica da particularidade individual humana é 

a satisfac;:ao do Eu é o conhecimento do mundo e toda a pergunta 

acerca do mundo s~o motivados diretamente por esse Eu único 

< op. c i t . p • 20 > • 

O genérico também contido em todo o homem s~o todas as 

atividades que tem caráter genérico. Estas "atividades" possuem 

um caráter mas sua realizac;~o pode-se dar por elementos 

particular-es, caso do tr-abalho que é car-acteristica do género 

humano, porém, suas formas de realizai;~o poder~o acontecer de 

maneira particular (op.cit . p. 27). Este humano-genérico volta-se 

para a construc;:~o do "nós", ou é na relac;~o comunitária que se 

estabelece o "n6s"; assim o humano-genérico n~o se encontra com 

seu 11 eu 11
, mas com o "nós" . Numa similaridade grotesca poderia 

estabelecer-se um paralelo entre a Natureza e a Cultura, onde a 

particularidade, a satisfac;~o do "eu", seria a "Natureza"; 

enquanto as relaç:ões comunitárias na construi;~ de "nós", seria a 

"Cultura". A particular-idade s6 pode ser "Natureza' porque 

quando ela se realiza é mediatizada pela "Cultura", pelas regras 

ou por- elementos delas, estabelecidos pelo grupo. E, da mesma 

forma, a ex ist~ncia de e lementos do gênero humano no genérico, 

coloca esta ao nível da "Natureza". O paralelismo presta-se para 

entender que o primeiro trata da pessoa e o segundo da 

comunidade, que está estabelecida por regras (sendo, c onforme 
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entendido por Heller, a moral ou ética, uma de suas 

fundamentais características) . A moral ou ética estaria, para o 

estabelecimento das relaçfJes cotidianas, medianco a 

particularidade e a generecidade, assim como a proibic;~o do 

incesto está par a a separ ai;io entre a "Natureza 11 e a "Cultura" . 

Neste caminho, o individuo contém tanto a 

p a rticularidade quando o humano-genérico, que est~o em constante 

relaç~o. Porém, a realizai;~o do individuo está na possibi l idade 

de liberdade ou na realizaç~o da liberdade,ou s eja, a 

possibilidade de liberdade dà origem a "unidade do indivíduott 

porque, se n~o houvesse essa liberdade, o individuo permaneceria 

num equilíbrio imutável entre o particular e o humano-genérico. A 

l iberdade significa que o individuo reconhece a fragmentai;~o de 

papéis a ele imposto pelos processos sociais, que pautados na 

alienaç~o <tendência da vida cotidiana acentuada pelo modo de 

produç~o capitalista>, para reconhec er o signi ficado tanto do seu 

trabalho, quanto de suas relaçfJes com os outros. As " coisas" n~o 

s~o mais automáticas, rómpe-se a imut.ábilidade das relai;e>es entre 

a particularidade <a satisfaç~o do eu) e a generecidade (as 

obrigaçfJes do nós) . Assim, a manifestaç~o de mediaç ~o par t icular 

genÉ!r1co-humano, que é a express~o de liberdade, produz o 

individuo unitário. Quanto mais se houver a possibilidade de 

liberdade e, portanto, de un1tariedade do individuo, tanto mai s 

rapidamente dei x a de s er característ ica de vi da plena a relaç~o 

natural, sem dinâmica, do particular e do genérico. Por tanto, a 

liberdade realizada é a consciênc i a, pois, de forma imutável e 

n~o mediada, as características humano-genéricas Caqui inclLlindo 
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os sentimentos e depois medializadas pelas regras da comunidade) 

seriam entendidas como 11naturais" e se realizariam de forma 

inconsciente, mitigando a a~~o da particularidade. 

A caracteristica marcante da vida cotidiana reside no 

fato de que a grande maioria da humanidade n~o consegue 

constituir-se em indivíduos unitários, pois n~o há nestes a 

media~ào necessária entre a particularidade e a genericidade, 

para que houvesse a possibilidade da própria escolha, ou seja, da 

liberdade. Assim, na vida cotidiana muitos poucos conseguem tomar 

consciéncia das relai;eses entre as necessidades do eu e as 

exigências do nós. Contudo, a vida cotidiana n~o é, de nenhum 

modo, necessáriamente alienada (há uma tendéncia), porque pode 

haver a manifesta~~º consciente das rela~~s entre o humano-

genérico e o individual-particular, dados da atividade que s~o 

próprios da vida cotidiana. O fato é que haverá maior alienai;~o 

conforme esta seja produzida pela estrutura econômica <op.cit. p. 

38). 

Dentro da sociedade capitalista, a supera<;~o da 

aliena~~º' da vida cotidiana significa superar as respostas 

impostas pelas "necessidades aparentes'', ou seja, necessidades do 

eu e do nós foram transformadas em mercadorias e que, por·tanto, 

para satisfazê-las ªbasta c:omprá-las"; assim c:omo as 

11 necessidades" de produ~:Co da mais-valia satisfeitas no mercado 

<compra e venda da for~a-de-trabalho). As necessidades humanas, 

aqui entendidas como sendo aquelas adquiridas através de 

e x peri'énc:ias sócio-culturais, ou seja, quando as pessoas tomam 

11 consciência" de suas necessidades e passam a lutar por elas (que 

significa uma cultura, valores e símbolos), s~o 11 c:r-iadas e 
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recriadas" pelo modo-de-produ~~o capitalista. Porém, sendo 

mediadas de alguma forma pelos valores e símbolos sociais (que 

também "podem" estar cooptados pelo capital>, sua satisfac;~o, de 

uma forma ou de outra, realiza-se socialmente. 

O desenvolvimento do modo de produ~~o capitalista 

apontou para o acirramento e para a diversificaç~o das 

necessidades, principalmente pelo processo de socializaç~o das 

forças produtivas, ao mesmo tempo que se intensificaram os níveis 

e formas de exploraç~o do trabalho (aliados às crescentes 

e x igências 

especificas 

do desenvolvimento da téc:ni c:a>. 

que anteriormente eram apenas de 

Necessidades 

parcela da 

sociedade, como as dos operários, transcendem sua a~~o e tornam

se necessidades dos trabalhadores como um todo. A superex ploraç~o 

da m~o-de-obra obriga a que cada vez mais membros da família 

ingressem no mercado de trabalho. Crescem as necessidades por 

transporte e por equipamentos de educac;~o e saúde. A concentrac;~o 

urbana exige resposta às mais diversas formas de necessidades 

como a da moradia, o que significa que a "produc;~o de 

necessidades" na sociedade n~o é somente fruto da sociedade de 

consumo via estrategias publicitárias, da criaç~o de necessidades 

artificiais: elas e x istem e comp~em a lógica deste modo de 

produ~~o. Portanto, há um certo misto de necessidades 

.. imaginárias" e concretas acessivas, cuja mediac;~o está sempre no 

consumo, que podem n~o ser a uma parcela da populac;~o. 

" ( ••. ) a pretendida sociedade de consumo s6 é na verdade 

uma sociedade de priva~~es" <G. Marchai s, O desafio 

democrático, apud, Ascher e Girar, op.cit. p. 132> . 
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A superaç~o da alienac;-~o imposta pela nào c.>.rticulai;~o 

entre o particular e o gen~ico, agravada pela coopta~~º das 

necessidades pelo capital, s6 poderá acontecer quando Llffi 

individuo ou um grupo de indivíduos superar o Qenérico (enquanto 

regras, leis sociais : trabalho é bom e dignifica o hom2m, ou 

propriedade é um direito divino) e decodificar os símbolos 

a 

e 

valores que as 11 necessidades 11 assumiram para o grupo; neste 

sentido, as nece3sidades est~o mais para o humano-genérico do que 

para a individual-particular. 

O processo de aquisic;~o de consciência, ou melhor, no 

modo de produ~~o capitalista, a recuperac;~o do significado do 

homem e das coisas e, neste sentido, da vida cotidiana, signi ·Fica 

buscar a media~~º entre o genérico e o particular, isto é 

procurar reestabelecer o 11 sentido 11 das necessidades. Assim, a 

superac;~o da alienac;~o, no caso que se discute aqui, a vida 

cotidiana, está nas novas práticas de sociabilidade 

experimentadas na cotidianidade que passa a ser realizada de uma 

outra forma, isto é, a perc:epç~ de um novo el\ em relai;~o a um 

novo outro implicando uma nova vida cotidiana. 

Para os movimentos sociais urbanos, experimentar uma 

nova forma âe sociabilidade, ainda que prematura e frágil, 

através das comunidades de bairros (baseadas nas CEBs), 

possibilitou uma nova percep~~o do indivíduo no meio social. 

Pautadas nas discusstses sobre suas necessidades, e aqui a busca 

das "vitais" (moradia, alimentac;:âo, sal'.tde e trabalho) dada a sua 

condi~~o de pauperizaç~o, esses grupos romperam lentamente com 

as estruturas compostas pelas 11 proibiç:eies" das leis OLI das éticas 
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sociais. O desempregado n~o é marginal só porque n~o trabalha e 

ter acesso a propriedade n~o é "um direito divino" (riqueza e 

pobreza). A realizaç~o dos debates permitiu uma nova concepç~o 

dos "direitos" sociais. Neste sentido, o rompimento com elementos 

do processo de alienaç~o permitiu o reconhecimento por parte das 

pessoas de seus direitos às reinvidicaçees, em detrimento da 

ordem política-econômica e social. Isto exprimiu de alguma forma, 

e em determinados graus, um romprimento com a cotidianeidade. Por 

e:·sse mot i vo, ocupar terrenos torna-se algo reconhecidamente 

legitimo por parte dessa populaç~o e é neste sentido que essas 

pessoas se tornam novos sujeitos politicos, onde a ocupaç~o é a 

manifestaç~o de uma nova cultura política. 

Esta discuss~o n~o se esgota aqui. As polêmicas sobre os 

papéis e os caminhos teóricos-metodológicos para a apreens~o dos 

movimentos de ocupaç~o coletivas de terra s~o muitas e o fôlego 

deste trabalho, que n~o é muito, n~o tem condiçees de aprofundá-

las. A intenç~o do levantamento destas discuss~es buscou um 

amadurecimento das passiveis formas de compreens~o das rela~ôes 

que se estabeleceram após as ocupa~ôes, mitigando, na medida do 

possivel, viéses que surgiram no decorrer deste estudo. 
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CAPITULO II 

O ENREDO 
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II Enredo 

1. S~o Paulo - Capital e Trabalho 

1.1 Cresciemento Concentra~~º e Crise 

1.1. 1 Aspéctos Gerais 

A cidade de S:!o Paulo apresenta um dos mais notáveis 

exemplos de desenvolvimento econômico capitalista periférico. 

Históricamente, a economia do Brasil esteve voltada a atender as 

exigências das economias centrais (aqui utilizando a conceitua~~º 

de economias capitalistas centrais como aquelas que detem por 

completo o processo de produ~~ e reprodu~~o do capital; e 

per i férias, 

dependendo, 

as economias que detem apenas parte deste processo, 

para sua realizaç~o plena, da interven~~o das 

economias centrais), como fornecedor de matéria-prima barata, 

bens de consumo n'!lo-duráveis e de trabalho de baixo custo. 

O processo de participaç~o da economia brasileira no 

mercado mundial pautou-se históricamente, portanto, na Divis~o 

Internacional do Trabalho, sendo a parte que coube ao pais, de 

forma genérica, a de produzir matéria-prima para as indústrias e 

alimentos para as popula~~es dos países centrais. Com vastos 

territórios com excelentes qualidades de solo e um clima 

favorável, a agricultura formou-se a estrutura mestra de nossa 

economia. O comando desta economia realizada na media~~º entre as 

exigências do mercado externo (representado de forma intensa pela 

Inglaterra, que monopolizou as economias coloniais) e os 

produtores nacionais, deu-se, no Brasil, ao contrário do que 
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ocorreu na maioria dos paises coloni z ados Caqui e xcluindo os 

Estados Unidos, Canadá e Austrália>, a partir de uma classe 

politica que era grande proprietária de terras e agroexportadora. 

A existência desta classe viabilizou um embate cujo saldo lhe 

foi, em alguns momentos, mais favorável, porque no, nivel das 

relaçbes politicas, a estruturaç~o de um Estado republicano 

moderno (diferentemente da antiga monarquia escravagista ) 

controlado por esta oligarquia permitiu um nível de negociaç~o 

com o mercado externo cujo mediador era o próprio Estado, 

impedindo a existência de uma simples coopta~~º dos 

nacionais pelo comprador externo. 

produtores 

Apesar desta cooptaç~o ser dirigida pela existência de 

uma classe política estruturada e com interesses comuns muito bem 

definidos, a economia nacional, baseada numa monocultura 

exportadora, viveu a mercê das ocila~ees mais conjunturais da 

economia internacional e talvêz principalmente, da imaturidade, 

ou ganência, dos produtores nacionais que permitiam a produ~•c de 

super-safras, o que abaixava o preço do produto. Porém, o saldo 

deste processo é que, com a certa flexibilidade na negocia~~º dos 

preços e a possibilidade de regular o mercado a partir dos 

volumes de produç~o Caqui com decisíva participa~~º do Estado>, 

o setor cafeeiro viabilizou um processo de acumula;~o de capital 

que foi lentamente investido em outros setores da economia. sro 

conhecidas as fases pelas quais passou a economia cafeeira e a 

dinâmica de investimento de alguns empresários no setor 

industrial, que será trabalhada mais detalhadamente adiante. 
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Com o setor produtivo baseado na economia 

agroexportadora, cujo principal produto era o café, as cidades 

brasileiras, até o final do primeiro quartel do seculo XX, 

caracterizoram-se por serem meros entrepostos comerciais ou 

lugares de gerenciamento da coisa pública. A cidade de S~o Paulo 

n~o fugia desta características, porém vai ser nela que se v~o 

notar algumas das primeiras tr~nsformaç~es do papel das cidades 

no pais, com a presen~a da indóstria. Lugar por excelência de 

abrigo das oligarquias cafeeiras, a capital paulista se tornol.1 o 

lugar natural do investimento do capital cafeeiro no setor 

industrial. Com a maci~a chegada de imigrantes, que 

originariamente destinavam-se ao setor cafeeiro, muitos deles 

fixaram-se na cidade de S~o Paulo , tornando-se m~o-de-obra 

abundante para o setor industrial. A complementa;~o das bases que 

impulsionaram a implanta~~º da indóstria de bens de cunsumo n~o 

duràveis, de bens de consumo assalariado, como denomina Mello 

<1986 >, na cidade de S~o Paulo, ocorreu pela existência de um 

vasto mercado consumidor, criado pelo setor cafeeiro e pela 

própria indóstria, que, apesar de pobre, necessitava de um mínimo 

de consumo para sobreviver. 

Nt\o sendo em sua origem uma cidade tipicamente 

industrial, a capital paulista n~o possuía infraestrutura para 

abrigar o crescente número de operários. A estratégia encontrada 

por essa popula~~o foi a da moradia comum, ou corti~os. 

Inicialmente localizados nas proximidades das fábricas, com o 

crescimento industrial e do operári...-~do, antigos bairros que 

abrigavam a aristocracia foram transformando-se em lugares por-
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excelência de corti~os. Este é o caso típico dos Campos Elísios. 

A cidade lentamente vai configurando espa~os segregados cada ve~ 

mais definidos, com lugares dotados de infraestrutura e portanto 

propicies e seguros aos investimentos do cap i tal privado, 

amparados por politicas públicas de incentivo a este capital, e 

lugares de assentamento de uma massa trabalhadora .sem acesso aos 

serviços urbanos. 

N~o é somente no aspecto economico que se notam 

transformaç~es profundas na cidade de S~o Paulo. A emergência de 

uma classe trabalhadora que vive em péssimas condi~eses de 

trabalho e uma consciência politica trazida pelos imigrarites 

europeus, estimulava a eclos~o de diversos movimentos operários 

de inspiraç~o anarquista. Tais lutas, fundamentadas básicamente 

em movimentos grevistas, aliados a um conturbado quadro politico 

a nível nacional, transformam a cidade de S~o Paulo no palco de 

grandes conflitos nos primeiros vinte e cinco anos deste século. 

Um dos maiores acontecimentos foi a "Revoluç:ro de 1924", qLte 

marcou profundamente a vida da populaç:ro paulistana. 

Este quadro aqui traçado, permite dizer que a cidade de 

~o Paulo vem sendo um produto e palco das mais profundas 

alteraç~es nos quadros palitices e econômicos dos pais. De 

simples entreposto comercial no inicio do século, S~o Paulo 

transformou-se em trinta anos, depois da capital Federal, no 

mais importante e poderoso centro econômico e de decis~es do 

pais, e é este processo que analisamos mais detalhadamente a 

seguir. A análise por esse motivo, aqui realizada pautou-se em 

quatro itens: o processo de industrializaç~o, a industrializaç~o 
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e a implanta~~º deste processo na eclos~o das primeiras lutas 

sociais na cidade, as alternativas encontradas pela classe 

trabalhadora para morar nesta cidade, e o processo de 

desenvolvimento dos meios de transporte, que viabilizou o modelo 

de urbanizaç~o nela ocorrido. Tanto o primeiro, quanto o terceiro 

itens ganharam destaque porque o primeiro revela onde se pautou o 

processo de urbaniza~~º da cidade de S~o Paulo e o ~ltimo por ter 

sido ele <os transportes) um dos principais instrumentos de 

viabilizaç~o deste processo. 

Esta parte do Segundo Capitulo tem por inten~~o, 

portanto, apreender a "lógica" da forma~~º histórica da cidade de 

S~o Paulo, extraindo as particularidades deste que é lugar das 

ocupaç~es coletivas de terras. Lugar enquanto o espa~o geográfico 

que traduz a materializaç~o <coisifica~~o} das rela~ôes sociais 

<Milton Santos, 1988>. 

1.1.2 O Processo de Industrializa~:tc 

O processo de industrializa~~º neste trabalho, mereceu 

um certo detalhamento porque foi a industrializaç~o a principal 

dinamizadora do processo de urbaniz aç~o da cidade de S~o Paulo. A 

história deste processo é também a história recente <neste 

século> da cidade. Considerou-se que o entendimento deste 

processo de industrializaç~o subsidiaria a compreens~o dos 

fatores que traduziram à cidade a sua dinâmica. Foi intencional a 

considera~~º da histór i a e ela permea de forma intensa esta 

formaç~o industrial, para afinal enchergar e saber porque, neste 

final de século, os trabalhadores necessitam ocupar terras de 

forma organizada para morar. 
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Para sitLtar o processo de indLtstrializai;::~o do país, e·m 

primeiro lugar deve-se ter em mente que ele ocorre de maneira 

disforme, ou anacrônica, n~o havendo em muitos de suas etapas um 

encadeamento continuo. E, em segundo lugar, que este processo 

ocorreu dentro de especificaç~es muito claras do momento 

histórico do desenvolvimento capitalista mundial, determinando a 

ele dinâmica extremamente particular. 

A economia brasileira pautou-se históricamente pela 

exporta;~o de produtos primários, tendo conhecido em meados do 

século XIX, um surto de desenvolvimento sem precedentes em sua 

história. De um lado, observa-se um crescimento espantoso na 

exporta;~o de produtos como o café, o cacau e a borracha, e, de 

outro, tem-se a entrada abundante de capitais e produtos 

estrangeiros no país. Este fenômeno só foi possível por fatores 

externos, ou seja, pelos enormes excedentes acumulados pelas 

econimias industriais, onde, pelo estágio em que se encontravam, 

já era possível pensar-se na exportac;~o destes capitais. Foi a 

presen~a destes capitais no país que acabou por viabilizar o 

desenvolvimento de um setor exportador maduro, representado pelo 

setor cafeeiro, porque estes recursos foram aplicados básicamente 

no custeio da produ~âo, até ent~o somente sob responsabilidade de 

capitais nacionais. ~ neste período que se instalam as filiais de 

bancos estrangeiros no pais. 

Com uma económia baseada na exportac;~o, o Brasi 1 

importava de tudo, inclusive alimentos, que chegavam a 

representar 30i; de nossas importac;Oes no final do século passado 

<Prado Jr, 1981>. Mas haviam recursos para tanto. O pais conheceu 
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Llma surpreendente safra em 1888 - 1889 possibilitando um grande 

acumula~~º de dinheiro; havia uma outra grande quantidade de 

recursos provenientes da enorme emiss~o de dinheiro promovida 

pelo Estado, como forma de 

ex propr i etàr i os de escravos; 

facilita~~º de 

~lém do aflúxo 

créditos aos 

de capital 

estrangeiro, em sua grande maioria sob a forma de empréstimos. Em 

1888 o Brasil contraiu no exterior empréstimos no valor de 6 

milhbes e trezentos mil libras esterlinas, este valor subiu para 

19 milhoes e 800 mil em 1889 <Luz, 1978>. Havia uma euforia 

econômica, com pouca sustenta~~º real. 

Dentro do processo econômico, o setor industrial só pode 

ser estruturado a partir do capital cafeeiro. Independênte dos 

periodos de crescimento irreal da econômia, onde o Estado tem 

papel fundamental, o setor cafeeiro é que cria as bases para o 

nascimento da indústria. Segundo Mello,1986, as condi~Oes de 

cria~~º do Capital Industrial e da grande indústria pelo capital 

cafeeiro s~o: 

Ao 

1. gerar, previamente, uma massa de capital monetário, 

concentrada nas m~os de determinada classe social, 

passive! de se transformar em capital-industrial; 

2. transformar a própria for~a de trabalho em 

mercadoria; e 

3. promover a cria~~º de um mercado interno de 

propor~~es consideráveis (pg. 99) 

estabelecer poder de importa~~º' o capital cafeeiro, 

viabilizou n~o só a importa~~º de bens de consumo, como também 

bens de produ~~o e capitais para a indústria. Porém, de maneira 
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contraditória, é neste período que há o crescimento da industria, 

ou seja, que ela cria capacidade de expandir-se e criar mercados, 

e n~o nos períodos de crise do sistema cafeeiro. 

Os períodos onde há expans~o cafeeira podem ser 

divididos em duas fases distintas, onde, inicialmente só há a 

importa~~º de bens de consumo e posteriormente importa- se 

capitais, ou seja, temos um primeiro momento onde, há um 

fenômeno de auferimento de lucros por uma quest~o pre~os, n~o 

existindo um crescimento real da taxa de acumula;~o. Uma pequena 

parte destes lucros, ou recursos, auferidos pelas 

exporta~~es, s~o destinados a indústria, como forma de um 

investimento particular que n~o tem como objetivo a revers~o a 

posteriori de recursos ao setor original <o cafeeiro>, e outra 

grande parte é investida na importa~~º de bens de consumo e mui to 

pouco retorna ao setor cafeeiro. Num segundo momento, para manter 

este setor, ou seja, para estabilizar a taxa de acumulaç~o do 

capital cafeeiro, ameaçada de um lado pela necessidade de grande 

mobilizaç~o de capitais em cafezais e, de outro, pela tendéncia a 

super-produç~o, fomenta-se a entrada abundante de capitais 

estrangeiros (e está aí a presen~a dos bancos estrangeiros 

financiando o custeio da produç~o), com decisiva participa~~º do 

Estado. Esta estratégia era necessária poi s os recursos auferidos 

no primeiro momento deste ciclo investi~os na indústria n~o 

tinham retorno e nesta fase a taxa de acumulaç~o tende a 

equiparar-se aos preços, n~o existindo, portanto, os lucros do 

"sobre preço" da f ase inicial do ciclo de ex pans~o. 
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Com a grande entrada de capital, aumenta ainda mais a 

capacidade de importar produtos de bens de consumo e vai ser 

neste momento que a indústria irá crescer, pela necessidade de 

concorrer com os produtos importados. <Mello, 1986, pg. 107> 

As formas de defesa do setor industrial compreendem uma 

acelera~~º e concentraç~o de capitais, uma modernizaç~o da 

empresa, um aumento em sua escala de produ~~o, invariávelmente as 

custas da li qui da'1'.~º de empresas marginais. (idem> 

Todo este processo tem um destino particular, ou seja, 

os sucessivos incrementes que o setor cafeicultor impós à 

indústria, acabou por estabelecer neste setor industrial a grande 

salvai;:~o da economia nacional na "crise de 29", pois com a queda 

na capacidade de importa~~º' foi a indóstria nacional que 

viabilizou o fornecimento de bens de consumo n~o duráveis. 

O periodo republicano que vai até 1930 caracterizou-se 

por ser extremamente conturbardo em seus aspéctos económicos e 

politicos. Os interesses sempre ·muito fortes e arraigados dentro 

da máquina do governo inviabilizaram projetos mais definitivos 

para a economia nacional. No caso da indústria nascente, fortes 

campanhas eram empreendidos contra ela por setores vinculados à 

exportaç~o. A grande crise inflacionária e o constante aumento do 

custo de vida eram atribuídos, de forma errônea, por estas 

correntes, aos beneficies que o Estado dava, através das 

políticas protecionistas, ao setor industrial. Na verdade, os 

setores industriais sempre pregavam que a Lmica forma da 

indóstria vingar no Brasil seria através de políticas que 

protegessem o produto nacional da concorrência externa, mas n~o 
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na forma que o Estado estava fazendo, ou seja, taxando 

indiscriminadamente todos os produtos importados. A alta taxaç~o 

a este produto importado levou a um aumento vertiginoso do custo 

de vida. Tal fato gerou muitas manifestai;ees contra a viabilidade 

da implantaç~o da indústria no pais, sendo invocada 

constantemente a má~ima da vocai;~o agrícola do país. De 1904 a 

1919 foram feitas quatro tentativas de alteraçOes na legislai;~o 

alfandegaria de caráter n~o - protecionista (em 1904, 1909-1910, 

1913-1915 e em 1919 - Luz, 1978), entretanto fracassaram todas 

estas tentativas. 

Lentamente, o setor industrial vai se impondo política e 

economicamente no país. Em 1912, o empresário Jorge Street, em 

nome do Centro das Indústrias do Brasil, defendia o setor 

industrial dos ataques do Ministro da Fazenda, Homero Batista, 

afirmando que a ind~stria brasileira já possuia um capital de 700 

mil reis e empregava 300 mil operários, produzindo mercadorias no 

valor de um milh~o de contos de reis; enquanto que a produi;~o da 

borracha e do café somadas produziam pouco mais que 800 mil reis, 

em 1911. <Luz 1978, pg. 146) Mas foi a partir de 1914, quando se 

inicia a Primeira Guerra Mundial, que o setor industrial come;a a 

ser respeitado politicamente. Somente em S~o Paulo b valor da 

produç~o industrial cresceu, entre 1915 e 1920, 283 X, saltando de 

274 mil para 775 mil contos (com um crescimento de 154% na 

produ~~o de tecido de algod~o e 201/. na de cali;ados) 

pg.152; ver tabela 1>. A participaç~o do setor 

(op. ci t. 

i nd1..\str i al 

paulista no total nacional, passa dos 16/. em 1907, para 40% em 

1920, mostrando o grande avanc;o que esta deu no período <Prado 
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J r . 1 981 , p g • 161> • 

O grande passo que a indústria deu, do ponto de vista 

dos interesses estatais, em rela~~º ao setor exportador, foi que 

em 1914 ela representava 34,7/. do que o setor exportador 

arrecadava aos cofres públicos na forma de tributos, C52,2 mil, 

contra 150,5 mil contos respectivamente). Porém, em 1917, este 

qu·adro altera-se totalmente, passando o setor industrial (na 

for-ma de consL1mo} a arrecadar mais qL1e o e:< portador, OLI seja, 

93,5 mil, contra 92,0 mil contos, respectivamente. E a partir de 

1915 que mudan~as na composi"~º política v~o permiti~ o 

surgimento de novos créditos aos representantes da indústria. 

Apesar- de ainda atrelados economicamente ao setor cafeeiro, os 

industrialistas v~o surgindo como for"ª política ao ponto de, em 

1919, toda a Bancada Paulista no Congresso, sob lideran~a de 

Rodrigues Alves, vota contra a proposta, do ministro da Fazenda 

Homero Batista, de implantai;~o de uma política aduaneira livre

cambista. 

A década seguinte, de vinte, caracterizou-se por ser um 

período conturbado politicamente de transii;~o e consolidai;~o das 

bases industriais no pais. As anâlgamas que uniram as antigas 

oligarquias v~o lentamente se desfazendo. O país urbaniza-se 

rápidamente e novos setores passam a incorporar-se 

definitivamente ao corpo social. As classes urbanas fundadas em 

um operáriado explor-ado e com uma organiza~~º cada vez mais 

acentuada, questionam vigorosamente sua condi~~o de trabalho 

(fenômenos que ser~o analisados no próximo item deste capitulo>. 
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Tabela 1 

Evoluç~o do valor da prod~~âo industrial do Estado de S~o Paulo 

( industria manufature1ra > 

ano valor em réis crescimento relativo anual em X 

Fonte: BANESPA S.A.: Banespa, 60 anos; apresenta~~º Fernando Milliet 
de 01 i vei ra, S'ào Paul o, ProjetoíBl.>J., 1986, pg. 55. 
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Ao mesmo tempo que setores continuam a lutar contra o 

protecionismo, massas trabalhadoras lutam contra seus patrbes e 

acirra-se o conflito entre o capital e o trabalho. O principal 

motivo deste acirramento é que, n~o podendo contar, como até 

ent~o faziam, com sua principal fonte de recursos, os excedentes 

do capital cafeeiro, os industriais se utilizaram da poupan~a 

for~ada {a acumula~~º fazendo-se às custas do empobrecimento da 

popula~~o e principalmente da classe trabalhadora ) e da super 

explora~~º da classe trabalhadora, como forma de obter novos 

recursos. 

Dois fenómenos contibuem sobre-maneira para uma mudan~a na 

dinâmica industrial do pais, na década de 20. 

implanta~~º de inúmeras indústrias subsidiárias 

Um 

no 

foi a 

pais, 

principalmente em S~o Paulo; e o outro foi o surgimento de 

indústrias cujos donos s~o imigrantes, em sua maioria italianos 

\Prado Jr., 1981 pg. 262 e 267>. 

Em 1928, contudo, o setor industrial dá um passo importante na 

consolida~~º de sua posi~~o, com a funda~~º do 

Centro das Indústrias de S~o Paulo, deixando os industriais de 

fazer parte da Associaç~o Comercial. E neste período que também 

surge uma nova lideran~a industrial, que difundiu as mais novas 

idéias sobre o papel da indústria na Sociedade. Seu nome era 

Roberto Simonsen. Suas principais idéias chamavam a aten~~o sobre 

o papel da indóstria na sociedade, isto é, trouxe pela primeira 

vez o conceito de fun~~o social da indústria , procurando 

concientizar os industriais e os governantes de que haveria de 

existir uma concilia~~º entre a indústria e os interesses 
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nacionais, para se viabilizar uma 11 harmoniza<;:~o" entre o capital 

e o trabalho. Sua inten~~o foi colocar as base para implantaç~o 

de uma legislai~º trabalhista <Luz, 1978). 

Finda a década de 20, esta definitivamente instaurado o 

inicio do processo de industrializaç~o do pais. As bases sociais, 

politicas e econômicas ent~o postas. Prepara-se uma legisla~~º 

trabalhista que atrela o movimento operário e o próprio trabalho 

ao Estado (fiador do desenvolvimento capitalista no pais>; o 

governo percebe que a indústria, sendo mais dinâmica que o setor 

agro-exportador, pode lhe render mais dividendos na forma de 

tributos; e a indústria come~a a caminhar sózinha e o setor 

exportador passa a se subordinado pela indústria. Outra fase do 

processo de industrializa~~º inicia-se claramente em 1933 e chega 

até meados da década de 50. Mello, 86, como vimos, denomina esta 

fase de 11 Industrializa~:t:o Retardada", porque, apesar da indüstria 

caminhar s6zinha, ainda n~o cria sua própria demanda <demandas 

intersetoriais>. Somente a partir da instala~~º da indústria de 

bens de consumo duráveis e as de bens de produ~~o é que a 

indústria se imp~e definitivamente como o setor dinâmico da 

economia. E este fato somente ocorre como Plano de Lutas do 

governo Jucelino Kubitchek. 

Aos níveis social, político e econômico, as bases para o 

inicio da efetiva industrializa~~º ent~o postas no final dos anos 

vinte e inicio dos trinta. Porém, como se encontra a cidade de 

S~o Paulo para receber esta nova ordem econômica? Altera~Oes 

radicais p~ocessaram-se durante as três primeiras décadas deste 

século na cidade de S~o Paul o, que dei ~<a de ser entreposto 
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comercial e passa a tornar-se o lugar da produ~ào de riquezas, 

concentrando, sobretudo, inàústrias e m~o-de-obra. A avaliai;~o 

destas altera~~es será feita tomando-se tr~s temas : as lutas 

operárias pelas regulariza~~º do traba l ho, tornando o cidade o 

1 Ltgar dos conflitos das novas lutas sociais no pais; a 

expropr i rl1t::it'o do direito de morar, com a consolida~~º da. 

segrega~~º do espa~o urbano; e as altera~ôes no sistema de 

transporte urbano, que, viabilizaram o assentamento periferico da 

da m~o-de-obr-a. 

2.1.3 Industrializa~~º e as lutas sociais 

O palco, ou lugar definido, onde irà ocorr-er uma das 

mais profundas transformaç~es sociais da nossa história, é a cidade 

de S~o Paulo da virada do século, que se houver a transformado de um pe1 

burgo escravista com pouco menos de 30 . 000 habitantes em 1870 em 

uma cidade mais próx i ma às características industriai s em 

fins dos anos 20 de nossa década. <Rolnik, 1988, pg. 75) Foram 50 

anos de radicais transforma~~es do espa~o urbano paulista, que 

n~o conheceu fim, extendendo- se até os nossos dias. 

A segregai~º do espa~o na cidade de S~o Paulo comecou a 

conhecer seus contornos definitivos, a partir de 1888 com a 

aboliç~o da escravid~o. A m~o-de-obra doméstica ~ que correspondia 

a grande massa de trabalhadores de ent~o, composta ~ásicamente de 

escravos, com a Aboli~~o, deixa de morar na residência de seus 

ex-senhores. Infelizmente n~o encontramos dados para o n~mero de 

escravos em S'à(o Paulo no momento de sua libert ac;âo, porém os 

dados encontrados e m Marcilio <1973> indicam que, em 1836, os 

escravos compunham quase um quarto da popula~~o, portanto um 
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nümero e~<trema.mente significativo (tabela 2). N~:o tendo r-ecursos, 

já que seus salários eram irrisórios a solu~~o por eles 

encontrada 

cortii;os. 

foi a moradia em comum. Proliferam na cidade os 

Com o inicio da instalac;~o das primeiras indústrias ao 

longo dos trilhos da antiga S~o Paulo Railway, os corti~os tendem 

a ocupar as edif icac;:~es nas proximidades destas inddstrias 

(constituindo os bairros do Brás, Móoca, Belenzinho, Bom Retiro 

e Barra Funda> , porque antes da grande onda i mi gratót-i a L\Y-bana 

ocorrer, a m~o-de-obra da nascente inddstria paulistana era 

composta de escravos. 

Estabelecem-se, desta forma, os primeiros trac;os de uma 

segregac;:~o social do espaço urbano, "uma marca que caracteriza a 

geografia transformada da cidade na virada do sécLilo" <Rol ni k; 

1988pg. 76>. 

A transformar;~o absoluta das formas de produc;~o do 

espac;:o urbano paulistano acentua-se com o incremento do número de 

indóstrias e de imigrantes europeus que desembarcam na cidade. 

Esta "nova espécie" de m~o-de-obra, a imigrante, marca um 

processo de representa~~º ideológica do espa~c urbano, pois o 

trabalhador europeu, que era pobre, transformou-se em 

"assalariado"; os que n~o se enquadram como "assalariados", os 

pobres, os e~< -escravos , ganham o estigma de marginais pelas 

classes dominantes, mesmo que trabalhadores. O e xercício do 

poder, legitimado em um discusso civilizatório, determinou a 

ocupa;~o da cidade por lugares def i nídos a cada grupo social. A 

segregac;:~o sedimentou-se. 
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Tabela 2 

Popula~~ na Cidade de S~o Paulo em 1836 por sexo, idade e condiç~o 
de liberdade 

Idade Popula~~o Livre Popula~~o Escrava 
-----------------------------------------~---------------·------------

homens mulheres homens mulheres 
---------------------------------------------------------------------o·- 9 2.072 1.968 632 652 

10 - 19 2.012 1. 945 767 746 
20 29 1.522 1.707 505 4" , -º 
30 39 1.064 1.207 334 288 
40 49 662 771 2 19 192 
50 59 453 469 148 117 
60 69 227 264 92 99 
70 - 79 97 85 39 40 

80 e mais 47 47 15 8 

Total 8. 151 8.463 2.751 2.568 

Total livre e escrava 16.617 <78,8/.} 5.319 <24,2/.) 

Total geral 21. 936 \ 100i:> 

Fonte: Marcílio, Mar-ia Luiza "A Cidade de S~o . Paulo: pôvoamento e 
populaç~o: 1750 - 1850", S~o Paulo, Pioneira/EDUSP, 1973. 
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A segrega~~º espacial n~o se definiu apenas pela 

localizaç~o distinta para diferentes grupos sociais <pobreza nas 

várzeas, burguesia nas colinas>, mas a ocupa~~º de um 

determinado espa~o por um grupo determinou também a identidade 

deste grupo com este espa~o, ou seja, a segregaç~o espacial 

também significava formas de sociabilidade distintas. E neste 

ponto que é possível o surgimento de movimentos urbanos que 

caminham dos bairros para as fábricas, que rompem a ordem 

estabelecida, o ordenamento urbano desejado pela burguesia. A 

ordem urbana se contradiz. Estabelecida a segrega~~º' estariam 

viabilizadas formas de sociabilidade distintas, mas a cidade é 

aberta e todos os "cidad~os" tem o direito sobre ela, e as formas 

de sociabilidade distinta entrar:to em choque, entre aqL1eles que 

tem e os que n~o tem o controle sobre a cidade, enfim sobre o 

"poder urbano". A burguesia usa suas armas e reprime com fori;a 

policial os movimentos urbanos nascentes. 

Estes movimentos urbanos tinham urna caracteristica 

particular, pois agregavam duas forma estratégicas de a~~o 

polltica empregada pelos movimentos de inspira~~º anarquista, que 

eram os· predominantes na época: uma era o movimento anarco-

sindicalista, que atuava diretamente nas fábricas pregando 

idéias libertárias, através da organizaç~o de grêmios (op. cit. 

pg. 97>; outra era a a;•o anarquista nos bairros operários, que 

divulgam suas idéias, em cada esquina, em cada botequim, 

mercearia e nos "clubes de bairro" que se criavam. Porém, ambos 

os movimentos tem uma estratégia, que era a de promover 

"agita;~es de rua". Esta estratégia possibilitou uma imensa 
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mobiliza~~º 

incentivados 

mobi li z ac; fies 

de trabalhadores, que em sua maioria eram 

a participar dos movimentos a partir das 

de bairro, já que em muitas fábricas tornou-se 

impossível a pregat;~o dos idéais anarquistas. 

Ganhando as ruas, estes movimentos aliciavam L\m 

contingente de indivíduos que protestavam contra sua condit;~o, 

sem mesmo ter ouvido alguma vez idéias anarquistas. 

imigrantes frustrados, pequenos propri etários falidos, 

Eram os 

operários 

oprimidos e a "ralé" (op.cit. pg. 89) e a marginalidade. Estes 

últimos, juntamente c:_om os anarquistas revolucionários, impunham 

aos movimentos um caráter de violência, saqueando lojas e 

depredando bens publicas. 

Os anarquistas, ou anarco-sindicalistas , representavam a 

linha mais avançada do nascente movimento sindical da época. A 

outra linha de express~o era a reformista que tinha praticamente 

sua aç~o restrita a Capital Federal (o Rio de Janeiro>. A 

primeira era composta básicamente por operários da indústria 

textil; e a segunda era representada pelos trabalhadores do setor 

de transporte do Rio de Janeiro, composto pelos marítimos do 

porto do Rio de Janeiro e da empresa Lloyd Brasileiro e de 

ferroviários da Estrada de Ferro Central do Brasil, portanto de 

setores estatais. \Silva, 1978, pg. 99). 

A particularidade do setor representado pelos 

trabalhadores da linha sindical reformista é que estes se 

vinculavam a um setor estatal fundamental para o funcionamento da 

economia agro exportadora. Neste sentido, este movimento 

conquistou uma série de vantagens de seu patr~o, o Estado, que o 
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restante dos trabalhadores somente iria conseguir com a 

legislaç~o trabalhista de Getúlio Vargas. Em 1930, por exemplo, 

somente os marítimos e os ferroviários possuiam uma " legislaç~o 

de fábrica", <op.cit., pg.101> mesmo n~o se tratando de um setor 

tipicamente fabril. 

Na luta cotidiana, os movimentos anarco-sindicalistas 

buscavam a conquista de suas reinvidicaç~es que se baseavam na 

melhoria das suas condiç~es de trabalho, ou seja, da jornada e 

das condiç~es de trabalho <as multas, a vigilancia, etc>, o 

aumento salarial, a condiç~o do trabalho da mulher e das crianças 

e a liberdade sindical. Um exemplo típico de reinvidiç~o é o 

feito pela Uni~o dos Operários em Fábricas Texteis, em 1919: 

"Reclamaç~es que devem ser atendidas: 

19) Jornada de trabalho de 8 horas; 

29) Igualdade de ordenado das mulheres e dos homens 

quando em igualdade de trabalho; 

39) 30/. de aumento sobre as empreitadas; 

42) 10Y. de aumento sobre o ordenado diário; 

sº> Aboliç~ do trabalho do menor de 14 anos e do 

trabalho noturno da mulher; 

62) Readmiss~o de todos os operários dispensados em 

18 de novembro ultimo" <tratava-se dos operarios 

dispensados por ocasiao de uma grave importante) 

<op.cit., pg. 99 e 100). 

As lutas operárias para a regulariza~~º de seu trabalho 

esbarravam, na maioria das vezes, na intransigência da burgesia em 

entender o papel do operariado para o desenvolvimento capitalista 
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no Brasil. Até 1926, por exemplo, o Governo Naci onal n~o podia 

legislar sobre questões do trabalho. Foi somente a partir da aç~o 

do Estado que se iniciou um processo de legislaç~o do trabalho, 

que vinha sanear o mercado daqueles capitalistas individuais que 

exerciam uma explorac;~o desenfreada de seus operários, 

dificultando o desenvolvimento industrial do pais. e: nest.:' 

instante, final da d•cada de vinte e inicio da de 30, que se 

incorporaram definitivamente as idéias de Roberto Simonsen sobre 

a funç~o social indústria. 

Em síntese, a luta pela regulariza<;~ do trabalho, 

resultou na intervenç~o estatal no campo do trabalho, o que 

significou reconhecer a necessidade a adoç~o de soluc;Oes sociais 

(ainda que precárias) para os problemas relativos à manutenc;~o e 

r·eproduç~o da forc;a-cie-trabalho. Ao fazer iss o, o Estado 

reconhece "de fato" a divis~o da sociedade as classes <op. ci t. , 

pg. 105) 

Os movimentos anarquistas enfraqueceram-se a partir de 

1920, após a grande greve de 1917 <ver na tabela 3 o número de 

greves por ano entre 1888 e 1920>. A organizaç~o deste movimento 

de 17 partiu das ligas de bairros, atraves dos anarquistas e n~o 

dos sindicatos. Foi o movimento mais abrangente até ent~o 

conseguindo fechar inúmeras unidades fabri s e ocorrido, 

comerciais. Como partiram dos bairros, estes passaram a ser 

considerados pelas elites burguesas como os focos de desordem e, 

portanto, deveriam sofrer intervenç~o do Poder Público e uma 

dessas intervenções deveria ser a diluic;~ da conc entrac;:to de 

trabalhadores nos bairros. As causas s~o várias para a 
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Tabela 3 

Anos com maior nú11ero de greves entre 1888 e 1920 no município de 
S~o Paulo , por ordem de grandez a 

Ano NLlmero de greves 

1919 20 
1908 16 
1907 12 
1920 11 
1912 10 
1917 9 
1906 -I 

1901 / 1913 6 
1902 r 

..J 

1893 / 1904 / 1905 I 19<)9 4 
1903 -;r _, 

1891 I 1911 I 1914 / 1915 2 
1890 / 1894 / 1895 / 191(1 / 
191 4t I 1918 1 

------------------------------------------------~--------------------
Total de greves · 13 5 

Fonte: Sim~o, Aziz: "Sindicato e S~o Paulo", S~o 
Dominius/EDUSP, 1966, apud, Blay, 1985, pg. 65 
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desmobiliza~~º anarquista, mas as principais s~o fruto do 

desgaste do movimento, a deporta~~º de muitos 1 ideres 

estrangeiros; o fechamento de jornais, escolas, sindicatos, 

associa~~es e ligas de bairros; a forte repress~o por parte do 

Estado com a pris"à.o de "desordeiros";; e as mudarn:;as no movimento 

operário internacional após a Revolu~~o Soviética de 1917. Em 

mar~o de 1922, é fundado o Partido Comunista Brasileiro, que 

passou a dominar as lutas revolucionárias da classe trabalhadora. 

Além das práticas de violência contra os movimentos 

populares que se utilizam as ruas como palco de suas a~ees, a 

burguesia impoz formas sutis de ai;~o contra aquilo que ela 

imaginou que pudesse amea;á-la. A marginalidade ela tratou com a 

criai;~o, desde o final do século passado, de institui~~es 

di sei p 1 i nadaras. No final do século XIX é criada a Policia 

Sanitária, que tinha o direito de adentrar em moradias que 

considerasse promiscuas, ou seja, os corti~os, e retirar dali 

todos os doentes e x istentes. Em i898 constre:se-se um novo 

hospício, em 1900 uma nova penitenciária, em 1901 um hospital de 

isolamento e em 1902 um instituto de isolamento, edificado no 

Belenzinho. Para nestes locais eram levados todos 

considerados sem condi~~es de viver em sociedade <Rolnik, 

pg. 81 e 82) • 

aque•les 

1988, 

A reurbanizac;~o também funciona como forma de 

disciplinar a sociedade. A erradica~~º de áreas de concentrac;~o 

de cortiços próximos ao centro traduz n~ó apenas a liberac;~o de 

áreas valorizadas, por sua localizac;~o, para o investimento 

privado, mas tamb~ procurou disciplinar a circulai;~o das pessoas 
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onde a elimina;~o de ruelas representava possibilidade de uma 

a~~o rápida da polícia contr a os movimentos populares de rua. Ao 

nivel do simbólico, a reurbanizai;~o do centro procurou mostrar 

para a popula~~o que a cidade era outra, que novas normas de 

sociabilidade deveriam se impor. A cidade, neste sentido, é 

entendida pelo poder urbano como um org-ãnismo 

de 1 utas 

onde a 

transformaç:~o do centro, área principal 

i mpl i cária num efeito de demostra~~o para 

transforma~~º do restante da cidade. 

o enfraquecimento dos movimentos 

uma 

urbanas, 

sucessiva 

anarquistas 

acompanhado 

revitalizaç:~o 

por uma nova ordenaç:~o da cidade, f ruto 

é 

da 

de de espai;os centrais para o investimento 

empresários imobiliários, que passam a construir casas para a 

nova classe que surge. S~o os trabalhadores que podem pagar 

aluguéis, pequenos inddstriais e comerciantes que adquirem suas 

residências. Os empresários imobiliários s~o, em alguns casos, 

imigrantes que, possuindo algum capital, procuram enriquecer-se. 

N~o é mais possível associar-se e xc lusivamente o imigrante com o 

operário. O imigrante operário, devido a sua grande luta, é 

associado à indiciplina pelos patrees, que come~am a preferir a 

m~o-de-obra nacional. Iniciou-se uma nova fase para a cidade, que 

é a absor~~o de imigrantes nacionais. 

Alterou-se, neste sentido, o emba te de fori;:as , 

reor ganizam-se o s territórios popul a res, a cidade e >:pandiu- se 

para a periferia. Inicia-se a década de 30. Estes fenômenos 

traduziram- se numa redefini~~º de f r onteiras e zonas de tens~o e 

conflito: 11 n~o s e trata mais do conflito várzea contra a colina , 
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mudou a c:orrela;~o de for~as" <op.cit. pg. 911. Na nova ordem a 

necessidade de se ganhar tempo, morar pr6}<imo ao trabalho, 

implicou um forte processo de encorti~amento de bairros de classe 

média próximos ao centro da cidade. Por outro lado, a bai>:a 

remunera;~o do trabalho implicou em um processo crescente de 

periferiza;ào da cidade, alicer~ada no transporte de ónibus. Mas 

a cidade cada vez ficou mais longe e processa-se uma intensa 

subdivis~o dos terrenos periféricos. N~o é possível morar cada 

vez mais longe. do trabalho. Surjem também os corti~os de 

periferia. Há subdivis~o de cómodos nas favelas. 

2.1.4 Lugar de Morar 

No final do século XIX , a cidade de Silt"o Paulo 

conhece um profundo processo de altera~~º nas rel a~bes sociais 

provocadas pela substitui;~o do trabalho escravo doméstico pelo 

assalar-iado oper ário estrangeiro. As antigas rel at;ôes de 

dependência do escravo em relat;~o a unidade familiar para a qual 

trabalhava, que l he garantia um abrigo, um lugar de morar, 

deixam de existir. Com a Aboli~~o, o escravo ganha uma liberdade 

aparente, porque enquanto individuo ele só poderá sobreviver se 

vender sua força-de- trabalho e, par-a que isso ocorra, alguém 

terà que comprá-la. Assim, o trabalhador terá que se submeter à 

exploraç~o do empresário capitalista, que mal remunera o trabalho 

nos níveis nec:essarios para sua manuten~~o, ou mesmo reposi~~o. 

A forma encontrada por esses recentes "trabalhadores 

livres" é economizar seus parcos salários em moradia. Passa a 

constituir-se em ~o Paulo um crescente númet-o de cor-ti~os. Como 
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foi apontado anteriormente, o final do século passado e o inicio 

deste representou o inicio da instala~~º de in~meras unidades 

industriais, que passavam a absorver n~o só a m~o-de-obra e ,,,_ .. 
escrava rural e urbana mas também uma imensa massa de 

trabalhadores imigrantes, que originalmente se destinariam à 

lavoura. Sendo pobres, estes migrantes chegavam à cidade sem 

nenhum recurso e, empregados na indústria, sofrendo os mesmos 

níveis de explora~~º do trabalhador brasileiro, acabam por 

residir em corti~os. 

Para o empresário industrial capitalista, a alternativa 

da moradia comum representada pelos cortiços apresentou-se como 

a melhor forma de super-explorar o trabalho sem a necessidade de 

maiores salários. As vantagens ocorriam (e ainda ocorrem hoje, 

porém com uma dinâmica diferente) pela "economia" que o 

trabalhador fazia em relaç~o à moradia e pelas vantagens 

locacionais que os cortiços possuíam, isto é, a proMimidade entre 

a moradia e o lugar do trabalho. Esta proximidade garantia ao 

patr~o a possibilidade de exigir do trabalhador ·o cumprimento das 

extensas jornadas de trabalho, que chegavam à 14 horas. Se as 

moradias fossem longe e o trabalhador perdesse tempo no 

deslocamento e se mantida uma tal jornada de trabalho, a for~a de 

trabalho n~o se recomporia. 

A presença dos corti~os como lugares por exceléncia de 

moradia da classe trabalhadora e sua distribui~~º geográfica pelo 

espaço urbano espelham as formas pelos quais o capital 

industrial se organizava para garantir sua reproduç~o. 
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A velocidade de dissemina~~º dos corti~os é fantástica, 

pois a cidade de S~o Paulo conheceu, na última década do século 

XIX, uma grande expans~o de sua populaç~o. Em 1890 a populaç~o da 

cidade era de 64.034 habitantes e em 1900 este número saltou para 

a incrivel marca dos 239.820 habitantes (ver tabela 4). Estes 

n~meros indicam que, em 10 anos a cidade conheceu um incremento 

geográfico de populaç~o de 13,96/. ao ano (com 296/. no periodo) 

marca jamais atingida pela história da cidade <ou de 1836 até 

1 990 > < Rol n i k , 1 988 , p g • 92 > • 

Tal velocidade verifica-se principalmente pela 

incorporai;:~o pela indústria nascente da m~o-de-obra migr-ante, que 

por sua condii;:~o desesperador-a submete-se às péssimas condii;~es 

de trabalho. E neste periodo, compreendido pela virada do século, 

que se verificam as principais manifestai;:bes de muitos setores da 

bur-guesia contra a existência dos c:ortii;os, atribuindo a eles 

todos os males que ocorrem na cidade. Esta buguesia n~o se dava 

conta que tal condii;:~o era fruto do modelo de desenvolvimento 

industrial que se implantava na cidade e e x igia do poder 

póblico radicais a~ôes contra este tipo de moradia, cobrando, 

inclusive, que o Estado constr-uisse casa semifamiliáres para os 

operários. Estas exigências procuravam livrar o capital 

industrial de suas funi;:bes, ou obrigai;ôes, quanto à manuten~~o da 

for~a de trabalho que viabilíza a produ~~o de sua riqueza. Por 

outro lado, sendo a indôstria mantida pelos excedentes do setor 

cafeeiro, esta n~o fazia muito esfor~o para cumprir seu papel, 

mesmo porque, como vimos anteriormente, os empresários mal 

conseguiam vislumbrar qual era este papel. Vai ser este setor 
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cafeeiro que também irá fomentar o surgimento de alternativas de 

moradias para uma determinada faixa de trabalhadores mais bem 

remunerado; o capital cafeeiro investido no setor imobiliário, 

cria a oferta de resid~ncias. 

Com o crescimento do número de operários e o surgimento 

de uma certa especializa;~o, dada principalmente pela presen~a 

dos imigrantes, que eram operários em seu pais de origem, e, 

portanto, com a possibilidade do recebimento de maiores salários, 

cria-se uma demanda para um novo mercado para o investidor 

capitalista, que é o imobiliário. Com os fabulósos excedentes 

auferidos pelo setor cafeeiro, criou-se uma massa de capital 

disponível, além daquela já investida na indústria ou na 

reprodu;~o do próprio setor (como em transporte ferroviario> para 

ser aplicada no setor urbano, mais especificamente no mercado 

imobiliário. Torna-se atraente para este investidor aplicar deste 

capital em casas de aluguel, pois a reproduç~o deste capital da-

se através das altas taxas de lucros passiveis no setor <Blay, 

1985). 

Dissemina-se pelas zonas industriais a edificaG~º de 

vilas, caracterizadas por "pequenos sobrados" geminados, 

consolidando os bairros operários da cidade no primeiro décimo 

deste século. Ser~o os trabalhadores especializados, 

que ir~o habitar estas residências, 

geralmente 

livrando o imigrantes, 

industrial de encargos que lhe s~o caros <dado sua ganáncia na 

extraçào da mais-valia), para a garantia da ~roduG~º desta forca

-de-trabalho, t~o necessaria para ele. 
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A consolidaç~o das vilas, ou bairros de operários, 

inicialmente eàificadas por investidores individuais e 

posteriormente por grupos de investidores, construindo-se as 

11 mútuas 11 < op. ci t. ) , refor~a o estabeleciemento do estigma de 

marginalidade para a popula~~o encorti~ada. O morador do corti~o 

é o mar· g i na 1 e o morador de casas de aluguel, ou vilas, é o 

trabalhador pobre. Esta representa~~º imposta pelas classes 

dominantes tem um aspécto ideológico, porque, do ponto de vista 

econômico, n~o há diferen~a entre estes operários: sua condi~~o 

de trabalho e seu nível de explora~~º s~o os mesmos. 

A forma absurda de contraste de habita~~es operárias 

existente neste período, contudo, está na presen~a dos cortiços e 

das vilas operárias das indústrias ("vilas operárias 11
, para Blay 

e 11vilas-cidadelas 11
, par a Rol n i k) . A denomina~~º de vilas-

cidadelas, por Rolnik, deve-se a estas vilas, identificadas pelas 

indústrias, possuir, além das residências operárias 

unifamiliáres, equipamentos coletivos, c::omo escolas, creches, 

armazéns, 

"cidade". 

igrejas e área de lazer, que caracterizariam uma 

As vilas operárias, ou cidadelas, constituíram-se na 

forma mais refinada de extraç~o do sobre-trabalho do trabalhador, 

pois sua vida cotidiana era condicionada pelo tempo da fábrica. A 

tentativa 

carioca, 

famosa 

mais avançada para a época foi a do empresario 

radicado em S~o Paulo, Jorge Street, que tentou com a 

Vila Zelia <nome dedicado a uma filha falecida 

prematuramente Blay, 1985, pg. 224>, estabelecer uma rela~~º 

mitigadora entre o Capital e o Trabalho. Alguns autores até o 

classificam como socialista, ou um socialista utópico. Porém, 
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haviam irreconciliáveis interesses de classes que eram inegáveis, 

como sua pregaç~o sobre jornada de trabalho de 10 horas, o 

trabalho do menor e o da mulher após o parto. \op.cit. pg.241> 

Poucas vilas operárias foram construidas na cidade <para 

melhores detalhes consultar, Blay, 1985>, mas algo era inegável, 

elas tinham a mesma funç~o para o capitalista industrial que os 

cortiços. As vilas operárias demandavam um maior investimento 

para os empresários, mas, garantiam um total controle sobre toda 

a vida dos trabalhadores. Se para o capital tanto o cortiço 

quanto as Vilas Operárias garantiam a reprodu~~o àe for~a-de

trabalho e viabilizavam sua super exploraç~o, o que havia de 

radicalmente diferente eram as formas de vida cotidiana entre os 

encorti~ados e os moradores das vilas cidadelas: »um é o barbara 

ajuntamento irregular marcado pela contaminaç~o de corpos e 

mentes; o outro é o civilizado, o ordei ro bairro proletário" 

<Rolnik, 1988, pg. 25). 

Apesar da prolifera~~º de bairros operários na forma de 

vilas, com a consolida~~º da ocupaG~º da Lapa e do Ipiranga, por 

exemplo, o corti~o n~o dei xa de ser uma OPG~º para viabilizar a 

moradia de boa parte dos trabalhadores. A prolifera~~º dos 

cortiços, contudo, n~o se deu excessivamente em regio~s 

tipicamente industriais. Investidores capitalistas, sendo seu 

maior representante, o Conde D'Eu, fomentam a cria~ão de novos 

cortiços. Eles deixam suas formas originais, como cortiGOS em 

estàbulos ou coucheiras, em fundo de depósitos (Camara Municipal 

de ~o Paulo, 1893:47 abud. Kowaric k e Ant 1968, pg. 52 e 53), e 

passam a constituir-se em antigos casar~es, ocupados 
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anteriormente pela aristocrácia cafeeira. Os corti~os de Santa 

Ef igênia e da Barra Funda, ''invadem" o antigo e aristocrático 

Campos Elísios. 

A burguesia atenta a este processo cria novos bairros. 

Higienópolis, símbolo da ~sia burguesa pela limpeza da cidade, 

t r ansforma-se, juntamente com a Av. Paulista, em novos r efógios 

da classe domi nante. Esta classe procura novos l ugares de 

moradi a, longe dos bairros proletários e um novo modelo de 

ocupaç~o residência! imp~e-se na cidade a partir de meados da 

década de 20. Através do investimento de capitais estrangeiros, 

inicialmente francês e posteriormente inglês, cría-se uma 

empresa, a Companhia City , que desenhara um novo contorno urbano 

para os bairros ricos, onde o espa~o e o isolamento (grande 

dist*ncia entre as residências) ser~o sua maior identidade. Em 

contraste com o amontoado e desorganizaç~o dos bairros operários, 

surgem nos terra~os aluvionares do Rio Pinheiros os bairros 

jardins da burguesia. 

Os esfor~os pela criaG~º de tais bairros passam por 

gestbes de influ@ncia sobre a Companhia Light, que tinha a 

concess~o dos transportes por bonde na cidade (até 1930 o 

principal meio de transporte coletivo>. N~o sendo bairros 

consolidados e por n~o serem planejados para serem concentrados , 

os jardins n~o seriam lugares preferenciais para a i mp l antaG~º de 

linhas ~e bonde, devido ao seu alto custo para uma pouca demanda 

de passagei ros, isto é, n~o se justificava pela relaç~o custo-

beneficio. Mas, por interesses e influências, estes servi~os 

foram instalados. A burguesia procura cada vez mais distanciar-se dos 
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bairros operários, que têm seu vetor preferéncial de crescimento 

para as zonas Sudeste <Ipiranga, Vila Prudente> e Leste. 

Um fato a ser destacado é a d i ficuldade em estabelecer

se qual o nivel de segrega~~º sócio-espacial em uma cidade que 

salta dos 65 mil habitantes para 240 habitantes em dez anos, ou 

de 240 mil para 580 mil 20 anos (ver tabela 4 ). Neste processo 

interno de ocupaç~o, áreas s~o sucessivamente incorporadas e 

adensadas. Locais onde nao havia cortiços em pouco tempo s~o 

total mente ocupados por eles. A rápi dez do processo per mi te qL1e, 

em alguns momentos, convivam muito proximamente a burguesia e o 

proletário "encorti~ados", como no caso de Santa Efigénia que 

em 1893 possuia 60 cortiços, sendo distante apenas 300 metros dos 

palacetes aristocráticos dos Campos Elisios \op.c:it. pg. 53}. 

Porém, parece inegável que a segrega~~º havia, porque a burguesia 

n~o perdia tempo em deslocar-se para locais mais distantes . Era 

uma segregaç~o espacial que tinha como fun~~o confinar os 

trabalhadores em determinada área da cidade e, por ser esta 

cidade capitalista, o que estava em jogo era o pr-e~o da terra. O 

problema é compreender que este fenômeno ocorreu inicialmente em 

L\m território pequeno, que conheceu em poucos anos uma radical 

e>:pans~ e que, neste processo, foi inevitável que houvesse a 

convivência de formas absurdamente distintas de moradi a em 

di st·ânci as pequenas. 

Este acelerado processo de ocupa~~º dos terr itórios 

urbanos implica numa intensa altera~•o de precas da terra. 

Estrangulado, de um lado, pelo transporte coletivo estar baseado 

no bonde \sem muita agilidade para acompanhar este frenético 
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Tabela 4 

Crescimento da populaç~ do Munic i piQ de S~o Pa ulo 
de 1836 a 1990 

Ano : Populaç~o Absoluta : Crescimento : incremento geome-
: percentual absoluto : -trico anual, em X 

<1 > proje~~o SEMPLA 

Fontes: 1836: Marcilio, Maria Luiz a " A 
povoamento e populaçao: 175 0 
Pioneira/EDUSP, 1973 

Ciàade àe 
a 1850 , 

S~o 

St(o 
Paulo: 
Paulo, 

1872 A 1950: . Daniel J. Hogan, 1972, abud. Berlink, M, 1975, 
p 50 

1960 a 1980: Censos Demográficos de S~o Paulo, Rio de 
Janeiro, FIBGE, 1960, 1970 e 1980 

1990: Secretaria Municipal do Planejamento do Município de 
S~ Paulo CSEMPLA> mimeo inédito, 1990 
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rítimo de crescimento) e, por outro lado, pela intensa 

valorização do solo urbano, o proletário , que aufere salários que 

mal podem custear-lhe a alimentação, reparte o pagamento da 

parcela deste solo urbano necessário para seu abrigo entre 

muitos individues, OLI seja, sem que a cidade amplie suas 

fronteiras, liberando parcelas mais baratas de terra, através de 

um novo modelo de transporte, grande parte dos trabalhadores 

t erão que continuar morando nos corti~os. 

O modelo urbano imposto ate 1930 pelo perfil de 

indústria que se instala na cióade não poderá continuar com 

a efetivaç~o do progresso de industrializa~~º que se inicia nesta 

década. Novos mecanismos terão que ser aplicados para viabilizar 

a produção da força-de-trabalho. Ao nível dos aspéctos jurídicos, 

é.'\S gestbes de representantes indus triais, que sentiam 

necessidade da regularização do trabalho como forma de mitigar as 

contradiç~es entre o Capital e o Trabalho, e viabilizar a efetiva 

industrialização do pais, só ti veram êco com a nova ordem 

política instaurada após as Revolu~Oes de 1930 e 1932. Um dos 

primeiros industriais a chamar a aten~~o para a condi~~o da 

classe trabalhadora na primeira década do século foi Jorge 

Street, que prenunciava que, se soluçôes n~o fossem tomadas, suas 

netas veriam lutas sociais eternas <Blay, 1985, pg. 255). Mas, 

c:omo foi colocado anteriormente, foi Roberto Simonsen que 

aprofunda a discuss~o ao nível da consolida~~º das propostas . 

fascista 

Getúli o 

Com a promulgaç~o das leis trabalhistas, de orientaç~o 

(baseadas nas leis Italianas de Mussolini ) , do governo 

Vargas, que estabeleceu, entre outras coisas, a 
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Getúlio Va rgas, que estabeleceu, e ntre outra~ ::cisas, 

regularizac:ao jornada de trabalho a quest~o co t2~pc 

a 

de 

deslocamento do trabalhador da sua r es1 ctência à i ndúst r ia estav a 

resolvida, ou seja, o trabalhador pode di s por de duas, três c u 

até quatro horas diárias para serem gastas entre o trabalho e a 

resi dência. 

Concomi tantemente, a cidade foi abrindo m~o de seu 

transporte tradicional baseado no bonde e a cada dia nevas linhas 

de ónibus foram sendo criadas. Cor:stroem-se avenidas, e Poder 

Publ!co fin~ncia as i nfraestruturas para o acesso aos inúmeros 

lotementos que se multipl i cam pela periferia da cidade. Apesar da 

pequena remunerac;~ os trabalhadores conseguem, a cu~.ta do menor 

consumo de outros bens e com pagamento a . longo prazo, compra r um 

pequeno lote, despossuído de qualquer i nf r a e strutur· a 

pavimentaç~o e saneamento . A edificac;~o da casa passa a ser feita 

pelo próprio trabalhador. Vai ser este módelc, da auto-constr-uc;~o 

em loteamentos clandesti n os sem infraest rutura, a grênde marca da 

periferizac;'o da cidade a partir da dácada de 40. o 

Estado, que pass a a ser o grande oediadcr das contradiçefl!s e :-1tre 

o Capital e o Trabalho (fruto da Le~islaç~c Tr obal h ista que 

atrela o sindicato a ele>, n~o assum~ n enhuma atitude no s entido 

de disciplinamento dQ quest~o da moradia. Sua preocupac;~o 

c oncentra- se no amadurecimento de seu p a pel no progres so da 

a cumulac;:!lo capital ·ista. A forma que encontra par-.:c c ar supor-l:e a 

re;i:-oduçllo da fcl'"c;a-de-trabalho ê faze:-- ''vistas grossas" à 

prolifera~~º dos loteamentos clandestinos, qu e todos sabeo onde 

ficam mas que assim chamados desobr i gam o Poder Público dos 

cc:riprom1ssos de ai eY.tender infra-estrutura e d e ou-tros 
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serviços urbanos. Esta foi a única maneira que o Poder Pú blico 

encontrou de fi xar na cidade <e aqui generaliza-se par a todos o s 

centros industriais do país> as crescentes levas de populat;~o. 

Este Estado livra o c apital deste ónus, dei >:ando ao Poder Público 

o encargo de arcar com os mínimos gastos necessários para a 

ampliaç~o deste modelo. A cidade do Capital espolia e marginaliza 

o t rabalhador. 

A parte que se segue neste trabalho, tratará dos 

problemas e soluç~es do transporte urbano, que viabilizam o 

modelo de desenvolvimento urbano periférico da cidade. 

2.1.5 Transporte etn contradiçao 

A história dos transportes coletivos retrata de forma 

clara a dinàmica de estrutura~~º urbana da Cidade de S~o Paulo. 

C.:lda fase desta história traduz um momento, ou uma alterat;~o no 

processo da história da cidade, ou seja, o transporte ao mesmo 

tempo de viabiliza um tipo de urbanizaç~o, sof re, de forma 

intensa, as leis que determinam a cidade ser o que ela é em cada 

momento. E neste sentido, que uma análise dos transportes 

justifica-se nest e trabalho, pois a inten~~o é realizar um 

diagnóstico da história da cidade, apontando seu desenrolar, para 

compreender as formas de assentamento da classe trabalhadora. Se 

os bondes elétricos cumpriam seu papel na consolida~~º do 

adensamento urbano central, n~o foram suficientemente ágeis para 

acompanhar a din·àmica de crescimento da malha urba n a . Porém, para 

viabilizar este crescimento, criando novos espac;os de 

assentamento para trabalhadores em locai s distantes dos ce ntros 

(a periferia), o transporte n~o poderia dar-se mais por tren s 
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(como para Perus, ou através dos tramways de Santo Amaro e da 

Cantareira) . Surge o ôni bus como o meio de transporte mais eficaz 

para este papel. 

Assim, em seu tempo cada meio de transporte <bondes, 

trens, ônibus, metros e automóveis>, assumem papéis de relevância 

neste processo de estruturaç~o urbana da cidade. E isto que se 

coloca neste item do trabalho, uma história dos transportes 

coletivos da cidade, que por vezes se mostra detalhada. 

a. Os Bondes 

Os servii;:os de transporte urbano em S~o Paulo, que 

possuíam um caráter mais abrangente e com o sentido de público 

<ao contrário da existência dos carros de aluguel >, ocorreram 

pela primeira vez com a instalai;:~o dos "carros de ferro " de 

trai;:~o animal ou bondes puxados por burros. 

Em 1871, o Governo Provincial autoriza a cria~~º da 

Companhia Carris de Ferro ~o Paulo, sendo que a inaugurac;~o da 

primeira linha ocorreu em 12 de outubro de 1872. As linhas da 

Cia. Carris limitavam-se às ruas centrais, sendo as linhas mais 

distantes as que iam em direç~o ao Brás e à Ponte Pequena. No ano 

de 1887, por nova lei municipal é criada outra empresa, a 

Companhia Viaç~o Paulista, que obteve a concess~o da linha do 

centro da cidade <do Largo da Sé>, até o Museu do Ipiranga. Dois 

anos depois, em 1889, cria-se uma nova empresa, a Companhia Ferro 

Carril do Bom Retiro à Bela Vista <poster i ormente Cia. Ferro 

Carril S~o Paulo>, sendo que sua primeira linha, do centro até as 

prox imidades da Barra Funda, foi i naugurada em 3 de agosto de 

1891. Em dez embro do mesmo ano, é a vez da li nha da Bela Vista, 
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que abre os serviços de bonde em parte do que viria a ser a 

Avenida Paulista. Em setembro do ano seguinte, é inaugurada toda 

a linha da Avenida Paulista, que seguia pelo ramal da Rua Bela 

Cintra, Consolaç~o, Augusta, Maria AntOnia e Martinho Prado. 

Observa-se neste per iodo que linhas de bonde 

multiplicavam-se e que a falta de ordenamento das concess~es 

acaba por criar choques entre a Companhia Carris e a Ferro 

Carril. S~o comuns os pedidos judiciais de interrup~~o da 

instalaç~o de novas linhas por parte de ambas as empresas. Por ém, 

melhor estruturada, a Companhia Paulista de Via~~º vai lentamente 

absorvendo uma a uma as linhas de bonde na cidade. A própria 

criaç~o da Companhia Paulista em 1987 tinha este objetivo. Porém, 

jamais conseguiu cumprir sua funç~o, pois, além de n~o unificar 

os transportes de bonde, ainda causou uma tremenda desorganizaç~o 

nos serviços. Com um crescimento espantoso no volume de 

passageiros, de 2.886.609 em 1890, 10.887.089 em 1892, para 

17.742.223 em 1894 \Steil, 1978, pg.67), cu seja, um aumento de 

515'.I.. em cinco anos, <ou 43 ,79/. ao ano; ver tab2la S> no total de 

passageiros transportados na cidade, os serviços de bonde 

tornavam-se caótico. E interessante notar-se que o incremento do 

número de passageiros transportado por bonde, nos 5 primeiros 

anos do õltimo décimo do século XIX, é muito maior do que o da 

popula~~o, pois esta, como foi colocado, cresceu de 1890 a 1900 

em 2651., contra os 5151. dos passageiros de 1890 a 1894. Isto 

mostra que os serviços de bonde na cidade, ainda que precários 

vieram atender a uma grande demanda reprimida. 
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Tabela 5 

Ano 

1890 

1892 

1894 

Movimttnto de passageiro$ de todas as linhas de bonde da 
cidade sob controle da Cia. Paulista de Via~~º 

de 1890 a 1894 

: Nº. de passageiros por ano : 

2.896.60 9 

10.867. 089 

17.742.223 

Crescimento Geométrico 
media anual e111 'l. 

94, 2 

63 , ( 1 

Fonte: Steel, W, 1973, p 67 
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A última tentativa da unifica~~º dos servi~os de bonde 

foi em 1899, mas a situa~~º da Cia. Paulista de Via~~º era 

calamitosa e pouco depois foi decretada a sua falência <em 1901). 

Seu patrimônio foi à leil~o. A empresa arrematadora foi a S~o 

Paulo Tramway, Light and Power Co. Iniciou-se uma nova fase no 

transporte coletivo em S~o Paulo, que se extendeu até 1946, 

quando foi criada a Companhia Municipal de Transportes Coletivos. 

As primeiras tentativas para eletrificaG~o do sistema de 

bonde havia sido tentada pela Cia. Carris de Ferro, em meados da 

década de 1890. Desistindo logo, dado a problemas técnicos de 

custos, o sistema de bondes elétricos somente veio a ser 

implantado no pais com a participa~~º do capital estrangeiro. 

Após a autoriza~~º dada pelas autoridades paulistanas para a 

amplia~~º destes servi~os, dois empresários brasileiros 

idealizadores do projeto, dirigiram-se ao Canadá <país no qual 

haviam dirigido-se anteriormente para consultar a viabilidade de 

tal projeto>, conseguindo a sociedade de outros sete empresários. 

Em 7 de abril de 1899 foi fundada lá mesmo no Canada, a ttThe Sào 

Paulo Railway Light and Power Co.'' (posteriormente 

Tra nsway Light and Power) . 

S~o Paulo 

O passo que a empresa, na verdade de capital canadense, 

deu foi muito maior do que a implanta~~º do sistema de transporte 

por bondes eletrificados. Vislumbrando as necessidades de energia 

elétrica da cidade, a designa~~º Light and Power possibilitou a 

ela estabelecer a instalai~º e administra~~º de todo o sistema de 

energia para a capital paulista. Em 1899 o Presidente Campos 

Sales autoriza seus servi~os no pais. No mesmo ano a Light and 
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Power assina a transferência dos direitos de exploraç~o dos 

servic;:o de bonde dados pela Prefeitura Municipal a dois 

empresários nacionais para a empresa. O caminho estava livre 

para a Light explorar monopolisticamente os servic;:os de 

transporte e energia da cidade. A concess~o dada pelo Estado à 

Light incluía "uso e gozo de l i nhas para a produ~~o e 

distribuic;:~o de eletricidade para ilumina~~º' forca motora e 

outros mi.steres da indústria e do comércio., bem como a concess:Jo 

para aumento de postes e fios de transmiss~o da potência 

hidráulica das cachoeiras do Rio Tietê, no Município de 

Parnaiba, Estado de S~o Paulo até a Capital e seus subúrbios11 

<Steel, 1978, pg. 124>. 

Bem assessorada judicialmente e ei-:e r cendo um poder 

monopolistico <endossado pelo Poder Pdblico> a Light conseguiu 

sucessivas vitórias, derrubando todas as a~Oes contrárias da 

Companhia Paulista de Viac;:~o, que tinha direito adquirido de 

realizac;:~o do transporte por bondes no Município, por 50 anos. 

Alegando n~o cumprimento das cláusulas contratuais, devido aos 

pessimos servic;:os prestados pela empresa, os advogados da Light, 

n~o só conseguiram a vitória no campo jurídico, mas também 

"sensibilizavam" o Poder Público que, sob a alegat;~o de problemas 

financeiros (uma série de dívidas n~o pagas>, declara a falência 

da Cia Paulista em janeiro de 1900. Em maio do mesmo ano, a Light 

inaugura sua primeira linha do largo S~o Bento à Barra Funda. 

A presenc;:a da Light na cidade de S~o Paulo representa 

grandes alteraçefes em seu processo de desenvolvimento. As suas 

a~efes respaldadas em seu monopólio ir~o impor à c i dade as s uas 
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vontades, como pode ser constatado no trabalho de Seabra, Odette 

C. de L. , 1 987 . 

Em 1901, a empresa jci possuía 83 kres. de trilhos em 15 

linhas; em 1094 a extens~o de trilhos sobe para 120 kms. Em 1916, 

o número d@ linhas sobe para 49 e no ano de 1924 a ex tens~o total 

das linhas soma 766,5 kms. Por gestbes da Companhia City, a Light 

instala em 1918 a linha Cidade Jardim, uma extens~o da Rua 

Augusta e Col'bmbia até o Clube Paulistano. Em 1927 é inaugurada a 

ex tens~o dos trilhos para o Jardim Europa, constitu indo o 

traçado definitivo da l i nha Cidade Jardim. Ano a ano a empresa 

multiplica os seus sev1ços, com a cria~~ das novas linhas, 

melhoria das antigas, substituiç~o de antigos tra~ados e 

duplicaç~o das com maior densidade de tráfego. 

Tratava-se de um meio de transporte eficiente que 

garantia os deslocamentos da cidade de ent~o. Porém, a rapidez do 

crescimento urbano de Sllo Paulo e o crescente processo de 

mercantilizaç~o da terra urbana, imp~em acelerados investimentos 

nestes serviços e lentamentamente a Co~panhia Light dei xa de 

prestá-los de forma satisfatória. A substitui~~º constante dos 

usos do solo urbano imposto por este ritmo de crescimento, altera 

constantemente o perfil e a demanda de passageiros. Tendo altos 

custos de implanta~~º' as linhas tendiam a seguir às àreas mais 

adensadas da cidade <a maior excess~o fica por conta da linha da 

Cidade Jardim, que na verdade foi a única forma que os 

investidores imobiliários da Ci a. City, encontraram para 

viabiliar seu projeto de constitui~~º de um bairro nobre na 

cidade>, de i xando de atender uma parcela consideràvel de 
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popula~~o, os operários. Estes que, por sua vez, necessitavam 

morar mais longe devido ao constante aumento dos pre~os da terra 

nas proximidades de seus locais de trabalho, ficam sem 

tt-ansporte. Presa aos trilhos a cidade tendia a adensar-se de 

forma caótica. O adensamento para a empresa concessionária era um 

excelente negócio, pois com um mesmo material rodante e sem 

necessidade de novos investimentos em trilhos e na rede de 

distribui~~º elétrica, poderia auferir grandes lucros. 

A década de 30 n~o comportava mais um modelo de 

transporte baseado nos trilhos dos bondes, o capitalismo avan~ava 

e a circula~~º de pessoas, a for~a de trabalho, e de mercadorias 

deveria acelerar-se (entre 1911 e 1927, o volume de 

passageiros/ano cresce 352,41., ver tabela 6>. A Cia. l.ight and 

Power observou isso, e em 1927 realiza um estude de melhoria dos 

servi~os, que incluía várias passagens subterraneas no centro da 

cidade e a extens~o de algumas linhas para regietes periféricas. 

Tratava-se de linhas de transporte rápido cuja média horária 

deveria atingir 60 km/h, contra os 14 km/h de até ent~o. O grande 

problema é que em sua proposta a Light, acostumada aos 

privilégios lhes concedidos pelo Poder Público e pelo e xercício 

de um monop6lio, arcaria com apenas 10 mil dos 110 mil contos 

necessários para a implanta~~º do sistema proposto. Os 100 mil 

restantes ficariam a cargo do Poder Público financiar, ou 

investir. A Light ainda propunha o aumento de 100 a 200 reis nas 

passagens e isen~~o de impostos (além de facilidades de 

importa~~º de técnologia e materiais de transporte>. De maneira 

sensata, a Prefeitura recusou a proposta da forma que foi feita. 
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Tabela b 

Movimento de passageiros de todas as linhas de bonde da 
cidade sob controle da Cia. Litgh de 1911 a 1927 

Ano Nº. de passagei ros/ano Crescimento rel at ivo em % 

1911 3 7.471.293 28 ,04 
1912 47.979.470 17,83 
1913 56.537.512 -5,42 
1914 '5::5 . 4 71 . 215 

~=-' 11 ( ê\0 ano) 
1917 58.619.75B -O ,2El 
1918 58.455.792 20,9 
1919 70.697.355 ')') ') 

86.414.566 
__ ,_ 

1920 12,59 
1921 97.292.923 15,51 
1922 111. 955. 073 11,49 
1923 124.815.804 3,31 
1924 128.950.062 9,49 
1925 141.190.025 12.56 
1926 158.920.915 6 . 67 
1927 169. 516. 01~~ 

---------------------------------------------------------------------
Fonte: Steel, W, ' p 168 
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A Light insistiu até 1937, quando a Cnmpanhia desistiu 

definitivamente do projeto. Desiludida a empresa opera até 1941 

(posteriormente 1946) para a entrega dos serviços de bonde a 

municipalidade (a tabela 7 traz o total de viagens feitas e o 

total de quilometros percorridos de onibus na cidade, em 1934). 

Com a queda nos servi~os de bonde e as novas 

necessidades de um meio de transporte coletivo mais ágil, a Light 

começa a sentir-se ameaçada pela concorrência dos ônibus, que 

passam a ter uma atauç~o mais efetiva na década de 20. 

b. Os Onibus 

A primeira lei de concess~o para os serviços de 

transporte de Onibus em S~o Paulo, foi dada em 1887, para linhas 

que serviram os bairros da Vila Mariana, Santana, Penha e Agua 

Branca. N~o há noticias da implqntaç~o destes servi~o, nem do 

meio de transporte utilizado. Em 1907 uma outra lei dava 

incentivos fiscais e concess~o por 10 anos a quem interessar-se 

pelos serviços. Porém, ninguém apresentou-se para a sua execu~~-

No ano de 1910, foi construido pela firma Grassi, a pedido 

da Secretaria de Imigrantes, um "auto-ônibus" com capacidade para 

45 passageiros. O chassis era importado, de origem francesa, 

tendo sido, provavelmente, o primeiro Onibus a circular na 

cidade. 

A grande dificuldade para lançamento dos enibus na 

cidade de S~o Paulo era a péssima pavimentaç~, que impedia a 

tranquila e segura acelaraç~o dos veicules. Porém, em 1911, é 

criada a Companhia de Transporte Auto Paulista, que já trabalhava 

com muitos automóveis de aluguel. Sua linha deveria ser entre a 
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Tabela 7 

Meses 

Janeiro 
Fevereiro 
Marco 
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 

Total 

Total de viagens e os quilômetros percorridos 
por bondes na cidade de S~o Paulo em 1934. 

Total de './i agens 
l viagens feitas l Extraordinárias 

247.827 7(). 683 l 
; -

226.288 61. 545 
249. 155 68.779 
244.876 69. 169 
256.174 74.807 
249.258 74.900 
255.131 75.696 
255.787 73.994 
246.844 67.786 
259.087 77 .509 
250.995 79.209 
261. 272 82.248 

3 .002 .694 l 876.325 : 

Quilômetros 
percorridos 

3 . 006.136 
2.743.993 
3.058.871 
2.998.304 
3.147.629 
3.070.720 
3.134.501 
3. 140. 939 
3.(130.994 
~;;:. 158. 752 
3.012.515 
3. 189. 727 

36.693.031 

Fonte: Revista do Arquivo l'lunicipal no. 21, abud, Stiel , 1973, p 164 
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11 Estaç~o do Norte" e o Brás, mas já no dia da inaugurac;~o, 

correram outras duas linhas, para o Parque Antártica e a Av. 

Paulista. A falta da fixa~~º de horários e a irregular manuten~~o 

dos servi~os acabou por decretar o final dos servi~os da empresa. 

Ao nivel do desenvolvimento industrial, a empresa 

Grassi , de propriedade de imigrantes italianos, abandona a 

fabricaG~O de veicules com traG~o-animal e passa a dedicar-se a 

constru~~o de ônibus. 

Durante a década de 1910, pouco foi realiz~do no que se 

refere a este tipo de transporte. Os bondes, no periodo, supriam 

as necessidades básicas de tranporte coletivo da cidade. A 

novidade ficou por conta do ano de 1923, quando se inicia a 

liga~~º de onibus entre o Jabaquara e o recém-criado bairro de 

Americ:an6polis, que representou a primeira possibilidade real de 

uma expans~o periférica da cidade. No ano seguinte, foram 

definidos horários e itinerários definitivos para a linha (eram 

quatro horários de ida, e quatro de volta, entre 6:15 e às 18 

hrs.). Contudo, será o ano de 1924 o marco para a decisiva 

incorpora~~º do transporte coletivo por ônibus na cidade de S~c 

Paulo. Neste ano a regi~o onde se encontra a cidade de S~o Paulo, 

conheceu uma forte estiagem que implicou numa reduç~o da 

produç~o de energia elétrica. Para garantir o fornecimento às 

indústrias e ao comércio, a Light viu-se obrigada a interromper 

os serviços de bonde de algumas linhas e à suspens~o de todas 

durante a noite. Outro fato, que trouxe inegáveis implica~Oes 

negativas para o transporte de bonde, foi a revoluç~o de 1924 em 

S~o Paulo. Muitas das estratégias, tanto dos revolucionários 
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quanto dos legalistas, foi o da retirada dos tri l hos, e dormentes 

do ch~o e a retirada da rede aérea e l etrificada. N~o sendo de 

recuperaç~o imediata, os serviços tornaram-se precários por algum 

tempo. A agilidade dos ónibus, fora dos trilhos, passou a trazer 

vantagens no momento do restabeleciemento dos servi~os em casos 

extraordinários. Os bondes deixava de ser um meio de transporte 

t~ seguro, quanto se pensava. 

No ano de 1925, três novas linhas de ônibus s~o 

inauguradas na cidade, uma que corre da praça do Patriarca até a 

Agua Branca, outra que parte da inesma praça, segue pela rua das 

Palmeiras, Av. Angélica, Av. Paulista e Praça Oswaldo Cruz; e a 

terceira que sai da Praça da Sé, segue pelas ruas da Liberdade e 

Vergeiro e a Av. Paulista até o fim. Estes eram ônibus modernos, 

mais confortAveis que os bondes. Para linhas mais distantes, 

como para o Tucuruvi, eram utilizados ônibus que eram fabricados 

sobre chassis de automóveis ou caminh~es e possuiam pouco 

conforto. 

A primeira linha de ônibus que seguiu para a zona Leste 

foi inaugurada em 1926: partindo da Praça da Sé, atingia o Belém. 

Vagarozamente, os ônibus cocne~M"am a ocupar algumas lacunas 

deixadas pelos bondes, porém s~o ainda incipiéntes e, com 

excess~o de novas linhas, seus servi~os concentram-se nas áreas 

adensadas da cidade. A facilidade por eles produzidas é do 

deslocamento ágil, conforme à necessidade das a l teraçOes das 

1 i nhas. 

Sentindo a amea~a deste novo modelo de transporte 

coletivo, a Light, em 192ó, importou oito carros, conhecidos coeo 
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"Yellow Coach", apelidados pela populac,:~o de jacarés, por callsa 

de Slla cor cinza-esverdeado. Eram veículos confortáveis com 

técnologia só encontrada em automóveis, como freio a ar, freio a 

m~o, poltrona estofadas, janelas envidra~adas e cortinas de lona 

<Stiel, 1978, pg. 27>. Servindo bairros centrais <Higien6polis, 

Santa Cecilia e Perdizes>, a demanda de passageiros era muito 

pequena, mas mesmo assim a Light os manteve em circula~~º até 

1932, quando foram proibidos de circular devido a Revolu~~o 

Constitucionalista. A empresa jamais voltou a utilizá-los. 

Pode-se perceber que a implanta~~º dos serviGOS de 

Onibus em S~o Paulo, obedece a lógica burguesa de apropia~~o da 

cidade. Os itinerários descritos insistem em percorrer bairros 

de classe média e dos ricos, n~o fazendo, praticamente, linhas 

para os bairros operários, como Brás , Ipiranga, Barra Funda e 

Lapa, e destes <lugares de localiza~~º também das indústrias) 

para pontos mais longinqilos da cidade, que poderiam viabilizar o 

desadensamento dos corti~os dos bairros dos trabalhadores. A 

situaç~o de amadurecimento da industrializaç~o ainda permite a 

reproduç~o da for~a-de-trabalho de forma precária. Mas esta 

situa~~º logo mudará, com as novas e x igências impostas por um 

modelo industrial mais dinAmico, que implicou na definiti va 

implantaç~o do processo de industrializa~~º na cidade. 

No ano de 1926, pela primeira vez é regulamentado o 

transporte coletivo de ônibus em S~o Paulo. Entre as principais 

normatizaç~es destacam- se: o limite máx imo de velocidade conforme 

o local de tráfego (variando de 12 a 30 km/ h >; n~o permiss~o do 

transporte de passageiros em pé; e as paradas só poderiam ser 
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realizadas após as esquinas (somente em 1940 é que foram fixados 

os pontos de ônibus) Cop .cit. pg.28). 

Em artigo publicado no jornal O Estado de S~o Paulo de 

23 de outubro de 1927, Edgar de Souza informa o número de ônibus 

em circulaç~o pela cidade: fevereiro 111, abril 96, junho, 181, 

agosto 196, outubro 194 e dezembro ·176. Dois anos antes o número 

de bondes era de 397 Cop.cit. pg. 28). 

o prefeito Preste Maia, em 1930 , é o primeiro 

administrador da cidade que pregou a necessidade de substituiç~o 

dos bondes pelos 'Ônibus. Em sua opini~o a cidade n~o poderia 

ficar presa à falta de agilidade dos bondes. A cidade teria que 

modernizar seus meios de circulaç~o e as grandes avenidas que 

idealizava n~o comportavam este meio de transporte lento e 

interventor no transito de outros veicules. Come~a a delinear-se 

nas autoridades a necessidade de mudança nos sistemas de 

transportes para responder as novas e x igências de uma cidade 

que se industrializa rapidamente . 

Em 1934, o prefei to Antonio Carlos, organizou o servi~o 

de ônibus na cidade. Entre as determina~Oes, destacam-se: 

-o requerente do alvará deveria possuir no mínimo 4 

veiculas para as linhas denominadas de interesse geral 

(as que ligavam o centro aos bairros da periferia>; 

-deveria este requerente pos suir um capital mínimo de 

metade do valor dos veicules que possuía; 

as empresas deveriam possuir carros de reserva em 

nõmero correspondente a 20% de uma frota, quando estas 

fossem inferiores a 30 veículos, e 15% quando tiverem um 
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número maior de ônibus· 
' 

-os veicules deveriam ser aprovados pela Prefeitura 

deveria haver um número máximo de passageiros 

e 

por 

veiculo (nas linhas de interesse geral este nllmero 

deverá ser de 24 passageiros>; e foram estipuladas 

multas para os infratores destas normas legais. 

( op. c i t . p g • 29 > 

Esta normaliza~~º eliminou as pequenas empresas que foram 

obrigadas a juntar-s e a outras maiores. Neste ano o volume de 

passageiros de onibus na cidade ja atinge 21,58/. do total 

pode ser observada na tabela 8. 

como 

Neste ano de 1934 a Light possuía uma freta de 550 

bondes, sendo que, destes, 35 eram de segunda classe destinados 

aos trabalhadores (os chamados "Bondes para Operários'') , ou seja, 

apenas 6,4X da frota total. Estes núme•ros mostram como o 

transporte coletivo por bonde na cidade tinha ent~o um aspécto 

elitista, sendo este o meio de ci rcula~~º preferencialmente da 

"classe média" . Mas o fato mais relevante nao é o pouco nL\mero de 

veicules destinados a classe trabalhadora, mas sim a existênci a 

deles. S~o bondes menos confortáveis e seguros que os demais que 

circulavam no restante da cidade. As classes dominantes, até 

meados da década de 30 , ainda imag i navam que poderiam segregar a 

classe trabalhadora, na realidade segregavam com esse tipo de 

atitude, mas a classe trabalhadora superava em ndmero e 

organiza~~º as espectativas das classes dominantes . Este é um dos 

el<emplos de como a cidade estabelece historicamente as 

contradi~ees urbanas. A manuten~~o destes conflitos aliado a 
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organiza~~º da popula~ao é que acabam por gerar os movimentos 

sociais, ou lutas urbanas. 

A partir de 1937 inicia-se um processo de diminui~~º de 

linhas de bonde na cidade. S~o eitintas algumas linhas do centro 

e outras de menor import~ncia para a Light. Era necessário 

descongestionar a cidade e eliminar as linhas deficitárias 

saneando a empresa para proporcionar-lhe f6lego contra a forte 

concorrência que os ônibus faziam de forma cada vez mais extensa 

<os quadros 1 e 2 ilustram através das linha de ônibus existentes 

na cidade, a evolu~~o deste servi~o de 1930 para 1936>. 

Em 1939, dos 465 milh~es de passageiros transportados anualmente, 

os bondes eram responsáveis por 310 milh~es e os ônibus 151 

milhbes, ou seja, 50% do que os bondes transportavam. A frota de 

ônibus neste ano chegou a 704 veículos. 

Com a eclos~o da II Guerra Mundial, que dificultou a 

importa~~º de componentes para bondes e ônibus, e o total 

desinteresse pela presta;~o dos servi~os por parte da Light, o 

transporte coletivo foi extremamente precário durante a primeira 

metade da d~ada de 40. A solu~~o encontrada pelas autoridades 

municipais logo após o conflito, foi o da cria~~º de uma 

companhia de transporte coletivo. 

Com seu contrato de servi~os tendo sido for~adamente 

prorrogado pelas autoridades brasileiras por motivos de guerra, a 

Light, logo após o final do Conflito Mundial, em 1945, pede a 

suspens~o dos servi~os. Aproveitando esta situa~~o, o governo 

municipal cria, em 1947, a Companhia Municipal de Transporte 

Coletivo <CMTC>, que absorveu o patrimônio da Light e das 34 
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Tabela 8 

Total de passageiros transportados pelos bondes e ônibus na cidade 
de S•o Paulo em 1934 

-------------------------------------------------------------~-------
Meses Bondes Onibus Total 

---------------------------------------------------------------------
n n n 

Janeiro 18. 521. 335 . ,. _,, C'C'" 1 
I / '..J...J' 5. 362. 8()4 22,451 2:.::;. 884. 139 1 oo, (1 

Fevereiro: 17.420.000 79,691 4.439.544 20, 3 1 l 21. 859. 544 1(u),0 
Marco 19.935.992 80,601 4.808.536 19,40 ! 24.744.528 100,0 
Abril 19.301.987 80,90 1 4.555.229 19,lOl 23.857.216 100,0 
Maio 19. 691. 146. 80,301 4.831.547 19,70l 24.522 .693 10(1, (> 

Junho 18.360.838 80,351 4.490.207 19' ~~5: 22.t351.045 1 i)<), o 
Julho 18.867.667 79,00! 5.018.266 21 , oo 1 23; .. 885. 933 100,0 
Agosto 19. 301. 213 77,55 ~ 5.588.407 22,45l 24.889.620 100,0 
Setembro 18.649.237 - : - ? ' 10, 1 -1 5. 659 .. 2 ()3 'i-="" 'J- J -=-·.:.·,-t:t. 24.308.440 100,0 
Outubro 18.511.919 76,31: 5.747.586 23,69~ 2 4.259.505 100,0 
Novembro 19.324.493 75,82! 6.162.952 2•1-, 18: 25.487.445 100,0 
Dezembro 20. 040. 1 :::;;.ct 79,4·5l 5.184. 9 05 20,551 25. 225. i)39 100,0 

-----------------------------------------------·----------------------
Total l 227.925.961! 78,42l 61.849. 186 l 21,58l 289.775.1471 100,0 

Fonte: Revista do Arquivo Municipal, no. 21, p 103, abud, Stiel, 
1973, p 164 
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empresas de ônibus existentes na cidade. Nesta época estas 

empresas, com 600 veicules, eram responsáveis pelo transporte de 

351. dos passageiros que se utilizavam do transporte coletivo. 

Em péssimo estado de conserva~~º' boa parte da frota 

de ônibus incorporada pela recém-criada CMTC nào pode ser usada. 

Este fato causou grandes transtornos à populaç~o, que n~o pode 

contar com este serviço fundamental para uma c i dade, que se 

expande em àrea, incorporando a cada dia novos territórios. 

Na busca da soluçào do problema, a CMTC aumenta as 

tarifas de ônibus em 1501., desencadeando grandes dist~rbios: 

ônibus e bondes sào depedrados e queimados <uma das primeiras 

noticias de incidentes deste tipo na cidade). 

Sem reformular drásticamente os servi~os de ônibus, 

baseados nas politicas implementadas na década de 30, para uma 

cidade que, em fins da década de 40, tem L\ma popular;~o que 

ultrapassa os 2 milh~es de habitantes, que possui um perfil 

industrial consolidado e com uma periferia que se expande em 

rítimo acelerado, a CMTC conhece uma grande crise. Foi quase uma 

década de ac;eses paliativas que nào viabilizaram uma forma 

eficiente de transporte coletivo. Mas foi nesta década que o 

pais e em especial S~o Paulo e sua Regi~o Metropolitana 

(posteriormente assim designada) sofreram forte impulso no 

processo de industrializa~~o. Este fato refletiu diretamente 

sobre os transportes coletivos para a cidade, pois se, de um 

lado, a existência de unidades industriais multinacionais 

possibilitou o fornecimento de equipamentos a um custo mais 

baixo; a sua existência, por outro, obrigou a que as autoridades 
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Quadro 1 

linhas de ônibus existente em S~o Paulo em 1930 

Linhas Ponto de partida 
:---------------------------------------- ~ --------------------------- : 
Aclimac;~o 
Alto da Mo6ca até Vila Bertioga 
Av. Carlos de Campos (1) via Liberdade 
Av. Carlos de Campos via Consola~~º 
Barra Funda 
Belém 
Bom Retiro 
Bràs 
Cambuci 
Conselheiro Brotero 
Jardim Paulista 
Mo6ca 
Jabaquara 
Muniz de Souza <Aclimac;~o > 

Oriente 
Paraisa 
Perdizes 
Agua Branca 
Av. Pires do Rio 
Fazenda Larraim (somente a tarde> 
Freguesia do O 
Jaguaré e Cotia 
Lapa 
Pinheiros 
Pompéia 
Santana 
S~o Miguel 
Tremebé 
Tucuruvi e Vila Mazzei 
Vila Guilherme 
Vila Carr~o 
Vila Matilde 

Praca da Sé 
Largo do Carmo 
Pr-a<;:a dê.~ Sé 
Prac;a Péctri arcc-1 
Largo S~o Bento 
Prac;a d a Sé 
Largo S';:?;o Bento 

Prac;a da Sé 
Praça Patriarca 
Largo S~o Francisco 

Largo S~o Francisco 
Prac;a da Sé 
Prac;a da Sé 
Largo São Bento 
Pra~a Patriarca 
Prac;a Patriarca 
A. l"lagalh~es 
Vila Prudente 
Rua Guaicurus 
Pinheiros 
Praça Patriarca 
Prac;a do Correio 
Prai;a Patriarca 
Pra~a do Correio 
Penha 
Alto Santana 
Alto Santana 
Alto Santana 
Av. Celso Garcia, 772 
Rua Gauicurus 

(1> Trat&-se da Avenida Paulista que pela Lei n~ 3 .042, de 20 de maio 
de 1927, passou a ter aquela denomina~•o. 
E em fins de 1930, devido a protestos do povo, voltou a ter o nome 
antigo. 

Fonte: Guia da Cidade de S~o Paulo, 1930, abud, Stiel, 1973, p 28 
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Quadro 2 
Linhas de ônib~s existentes em S~o Paulo em 1936 

--------ci;;h:;------------------------------?;;;:;t;;-ci;-p;;t"ici;---------.i 
1------------------------------------:-------------------------------1 
• • Ac: li mac:; ~o 

Agua Branca 
Alto do Ipiranga 
Alto do Pari 
Avenida Celso Garcia 
Avenida Lins de Vasconcelos 
Bairro do Lim'âo 
Barra Funda 
Bela Vista 
Bom Retir-o 
Bom Retiro 
Cambuci 
Casa Ver-de 
Chora Menino 
Fàbrica 
Freguesia do O 
Higien6polis 
Instituto Biológico 
Jardim Amér-ica 
Jardim Paulista 
Lapa 
Marquês de Abrantes 
Moôc:a 
Moôca 
Muni z de SoL1z a 
Parada Inglesa 
Paraíso 
Parque Jabaquara 
Par-que da Moóca 
Penha 
Perdizes 
Pinheiros 
Praça da Sé (via Avenida Paulista> 
Quarta Parada 
Santana 
S';'io Bento 
Sumaré 
Tucuruvi 
Tremembé 
Ponte Grande 

l · Vila América 
Vila Clementina 
Vila Formosa 

r Vila Guilherme 
Vila Mariana 
Vila Pompéia 
Vila Pompéia 

Praca da Sé 
Prai;a da Sé 
Praçà' da Sé 
Praç~, da Sé 
Largo S~o Bento 
Praça da Sé 
Largo Pai ssê:~ndu 
Largo S~o Bento 
Mercado Municipal 
Largo Sào Bento 
Oriente 
Pr· .::,ç a d i:.\ Sé 
Largo S~o Bento 
Prai;:a do Correio 
Pr ar;a da Sé 
Pr ai; a do Correio 
Prai;a d o Patriar-c:a 
Prar;a da S é 
Prar;a do Patriarca 
Largo do S~o Francisco 
Pra~a do Patriar-ca 
Prar;a da Sé 
Praça d a Sé 
Largo do Tesouro 
Praça da Sé 
Mercado Central 
Largo S~o Francisco 
Praça da Sé 
Prai;a da Sé 
Praça de:, Sé 
Praça do Patriarca 
Praça do Correio 
Prar;a do Patriarca 
Prai;:a d a Sé 
Pra~a do Correio 
Lar·go do Tesouro 
Parque Anhagabaú 
Largo do Paissandu 
Lar-go S~o Bento 
Vergueiro 
Praça do Correio 
Largo S~o Francisco 
Largo Sâo .José do Belém 
M+:ffcado Central 
Prai;a da Sé 
Prar;a do Correio 
Mercado Municipal 

. ' 
' 

• 1 ·------------------------------------·-------------------------------
Fonte: Stiel, 1973, p 30 a 33. 
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procurassem solu~~es as mais urgentes possívei s para a escassez 

dos transportes, viabilizando, neste sentido, a circulaç~o dos 

operários de suas resid~ncias periféricas para as novas unidades 

industriais. A soluç~o encontrada pela CMTC, em 1958, fora de 

privatizar parte do serviço, através das empresas particulares 

concessionárias. O resultado desta atitude, aliada à implantac;~o 

da Mercedes Benz do Brasil, foi que, no final 

haviam circulando na cidade 3.0(10 õnibus. 

deste ano, já 

A participaç~o da CMTC no transporte de passageiros na 

cidade vem caindo desde a implanta~~º do s i stema de transporte 

por concess~o às empresas privadas. Em 1953, a empresa municipal 

era responsável por 88,01.. do transporte na capital, este nümero 

cai para 27,51.. em 1963, atingindo a maior baix a em 1973, quando 

atinge 18,9% do total dos passageiros transportados. Na década de 

80, sua participa~~º ficou em torno de 25%. 

Apesar das empresas particulares receberem uma concess~o 

do Poder Público para e xplorar os servit;os de ônibus e, portanto, 

estarem sujeitos a uma rigor6sa fiscalizat;~o, isto efetivamente 

n~o ocorreu no decorrer deste período. Com a format;~o de um 

verdadeiro "lobby", os empresários consegLtiram defender seus 

interesses diante do Poder Público. SLta estratégia, basicamente~ 

resume-se em receber a concess~o de linhas altamente rentáveis e 

exigir constantes aumentos de tarifas, que, em sua maioria, 

superam os custos de manutent;~o dos servi~os, revertendo, dessa 

forma, grandes recursos aos empresários. O estabelecimento do 

contrato entre os empresários e a municipalidade a partir 

e:<c 1 usi vamente dos passageiros tranportados acabou por-
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deteriorar def initavamente os servi~os de ônibus. Para bai:-.ar 

seus custos e aumentar seus lucros os empresários optam pela 

diminui~~º do número de veicules por linha, transportando o mesmo 

n~mero de passageiros. Isto ocasiona terrivéis transtornos a 

popula~~o, principalmente a trabalhadora residênte na periferia, 

que necessita gastar, além das duas horas ou três no percurso de 

sua casa para o trabalho, mais uma ou duas horas de seu dia em 

filas d e ônibus. Esta situaç~o tende a alterar-se, a partir de 

1989-1990, com a nova politica estabelecida, pelo Poder Público 

Municipal, que mudou a forma de pagamento aos empresári os, 

estabelecendo como critério o número de passageiros transportados 

relativa aos qui l Ôlnetr-os rodados por- cada veí c:L1l o; e por um 

processo de municipaliza~~º das empresas concessionárias. 

e. Os transpor-te individuais 

Os servi~os de ônibus na capital paulista dei x aram de 

ser prioritários para o Poder Público, que a cada ac;llio incentiva 

o transpor-te indi v idual. O transporte coletivo, a t é 1975, 

baseado nos ônibus e anteriormente <pr i ncipalmente a té meados 

da década de 60) no b i nomio bonde/ónibus, destinou-se ao 

transporte de trabalhadores. Se até o final da década de 30 

e:<istiam bondes para operários e bondes par-a não-oper á rios, 

estabelece ndo uma discriminaç~o na forma de transporte coletivo, 

esta discriminaç~o a partir dos anos 70 passou a ser entre 

aqueles que andam e os que n~o andam d e ónibus, ou se j a, entr-e o 

transporte coletivo de péssima qualidade e n~o prioritário da 

classe trabalhadora, versus o transporte individual confortável e 

prioritário dos automóveis individuais. Este é um constraste, 
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grosso modo, pois existem excess~es de ambas as partes. 

Um e xemplo ainda recente desta prioriza~~º do transporte 

indi v idual s ob1 e o colet ivo, foi a administraç~o do Sr. J ânio 

Quadros (de 1986 a 1988> , que, em primeiro lugar, n~o alterou as 

antigas formas de contrato com as empresas concessioné.r i as e, em 

segundo, adotou uma politica de construç~o de inúmeras obras que 

priorizavam o transporte individual. Por outro lado, as obras 

que davam prioridade ao transporte coletivo, i n iciadas em gest~o 

anterior a sua, foram totalmente descaracterizadas, como o 

c orredor de troleibus das avenida 9 de Julho e Santo Ama ro. Dados 

da Cia. do Metropolitano - Metro, mos tram como a prioriza~~º de 

transporte individual acabou por de terminar, em 20 anos, um 

volume de viagem particulares em relaç~o as coletivas , onde em 

1967 a primeira representava 3 1,45% do total e a s egunda 

6 7 ,11/.. Em 1987, estes valore~ altera m-se para: 4 3 , 0 6% e 56,65X 

respectivament e (ver t a be la 9 >. E i nte~essante nota r que nestes 

20 a nos hà um crescente aumento de viagêns a pé <ver t abela 10 >, 

o que indica que o transporte col e ti vo n~o cumpre sua func;~o , 

pois muitas dessas viagens a pé s~o complemento dos percursos , que 

deveriam ser realizadas por transporte coletivo. As raz~es para 

este fato s~o basicamente duas: o n~o acesso de linhas de ônibus 

ao lugar de moradia perifér ico, e a necessidade da tomada de dois 

õnibus, que n~o se realizando representa uma grande economia 

para o trabalhador (ver quadro 3>. 

Apesar de i nef i c:i ênte e precário, o t ranspor t e 

coletivo, a partir d e õnibus , v iabiliz ou um modelo de 

des envolvimento pautado na perifer i za~~o da cida de. A solw;ào 
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Tabela 9 

Viagens por modo principal (por mil> RMSP 

1967 1977 i987 
Modo Principal :----------·-------------------------------------------

Viagens Viagens /. 1 Viagens : i. 

Particular 2 . 260 :31,951 6.127 ~ 38,3(): . 7.396 43,06 
1 
1 

Coletivo 4.923 l67,11l 9.713 160,711 9.731 56,65 

Metrõ 542 3,39: 1. 435 8,35 

Trem 333 4,631 512 3,20: 967 5,63 

Onibus 4.490 167,471 8.659 : 54' 12: 7. 33(> :42,67 

Outros 104 ' 1 ,45: 159 ' 0,991 5(1 ' 0,29 ' ' ' ---------------------------------------------------------------------
Total 7.187 :100,0: 15.999 :100,0: 

Fonte: Companhia do Metropolitano de S~o Paulo 
Origem - Destino, 1987 
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Tabela 10 

Populac;~o por viagens RMPS 

Ano Popul ac;:lo Viagens Motorizada 
;----------------------------------------------------------------

Absoluta : Cresc. /. colet.i vos Individuais 
1-----------------------------------------------: 
:ar-it. lgeom. 1 n n 

1967 1 
1 7.096.7161 4 . 386.905l 61,241 2.776.4401 3 8,761 

l44,761 3,771 
1977 110.273.4281 9.713. 063: 46,09: 6.177.4141 29,081 

155,591 4,54: 9.730.788l 3 6,52l 7.396.991: 27,761 
1987 116.013.5041 

. 1 • 

Ano 1 Viagens a pé Viagens totais 

:----------------------------------------------------------------
crescimento /. 

n n X : -------------------------
arit. geom. 

Fonte: Companhia do Metropolitano de S~o Paulo - Metró, Pesquisa 
Origem-Destino, 1987 
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Quadro 3 

Quantidade de passagens de ónibus adquiridas com um Salário Minimo, (1) em 
1980, 1985, 1987 e 1990 

Ano 

1980 

1985 

1907 

1990 

Possibilidades de passagens 
adqLtiridas (2) 

445 

666 

200 

166 

Fonte: Departemento Intersindical de Estatisticas e Estudos Sócio
Economicos CDIEESE >, 1990 

\1) Valores reais do Salário Mínimo, ver tabela 11. 

(2) Valores médios anuais do Salário Mínima e dos pre~os da 
passagens de ónibus. 
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encontrada pelo Capital para viabilizar a reproduç~o da for~a-de-

trabalho com exaustivo processo de mercantilizaç~o da terra 

urbana foi o de destinar à classe trabalhadora l Ligares onde 

renda da terra fosse baixa e, portanto, em condi;~es de ser 

absorvida pelos trabalhadores sem mobiliza~~º de muitos recursos. 

Bastava uma pequena poupan~a. O baixo custo da terra, ou a baixa 

renda a ela incorporada, relaciona-se à distância do centro, ao 

destino de seu uso prefer'éncial pela classe trabalhadora, no 

pouco capital nela investido <como em infraestruturas urbanas) e 

às condi~fSes topográficas, em alguns casos, totalmente impróprias 

ao assentamento urbano, principalmente aquelas cujo substrato é o 

Cristalino (xisto, micaxistas e gnaises preferêncialmente 

material metamórfico alterado). Nestes lugares, de uma forma ou 

de outra , o Onibus chega, mesmo que o morador tenha que caminhar 

por um ou dois quilômetros até sua casa. 

Este modelo de transporte satisfaz a uma parte do modelo 

de desenvolvimento econômico realizado na cidade, atendendo às 

exigências do Capital para a reprodu~~o e explora~~º de uma 

for~a-de-trabalho, abund~nte e barata, que exige um nível de 

produtividade e uma velocidade de sua reprodu;~o baixos, devido a 

pequena incorpora~~º 

existência de tá.is 

de tecnologia destas 

unidades industriais 

indústrias. 

deve- se 

A 

ao 

desenvolvimento de um capitalismo perverso, que previlegiou a 

produ~~o de riquezas no mercado financeiro, em detrimento de sua 

realiza~~º nas unidades fábris, ou no seu comércio. Reside af uma 

outra face do modelo econOmico urbano de S~o Paulo, ou seja~ a 

produç~o de riqueza no mercado especulativo, que contempla, além 
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do financeiro, o imobiliário. 

O mercado especulativo e as novas unidades industriais 

que fogem a este modelo perverso, baseadas na hierarquiza~~º 

industrial, a necessidade de grande velocidade na circula~~º' e o 

gradativo crescimento do setor terciário <em 1985 ele 

representava 60,83/. do pessoal ocupado, ver tabela 12> induzem a 

busca de solu~Oes ao problema dos transportes, no sentido de 

reduzirem-se os tempos de deslocamento. Obvio está que, para o 

Capital industrial e Comercial, a produtividade e uma força-de

trabalho sadia s~o fundamentâis e a implanta~~º de um meio· de 

transporte urbano rápido e eficiénte lhes traria enormes 

benef icios. 

A soluç~o para a . mitiga~~º das dist~ncias para a 

popula~~o foi a implanta~~º do sistema do transporte por metrô, 

que, .em alta velocidade e sem impedimento, poderia al~ancar 

extremos da cidade em questbes de minutos, ou no máximo em uma 

hora. 

d. O Metrô 

A hist6ria do metropolitano paLllista remonta aos pedidos 

da Light de moderniza~~º dos servi~os de bonde na cidade (como ja 

foi colocado>. Apesar de ter sido recusad~, dada a alta 

participa~~º da Prefeitura neste empreendimento, o prefeito Pires 

do Rio em 1929 apresentou, nos planos de constru1;:ltl'o dos viadutos 

centrais, passagens em galerias sob eles. Ao assumir sua 

primeira legistatura, no inicio dos anos 30, Prestes Maia 

executou estes planos, deixando galerias abaixo do pavimento dos 

viadutos Dona Paulina e Jacareí. Porém com seu plano de avenidas 
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e os problemas com a Light, os projetos foram abandonados em 

1938. 

No ano de 1948, a Prefeitura encomendou outros projetos, 

que em nada surtiram. Ao assumir sua gest~o em 1953, o prefeito 

Armando Arruda Pereira, <Lopes, 1985, pg.75) retomou as propostas 

de Prestes Maia, aproveitando as galerias já existêntes. Porém, 

pelo fato da cidade n~o possuir ainda um plano diretor, foi muito 

criticado por técnicos e a idéia foi abandonada. Idéias mais 

concretas foram desenvolvidas na gest~o Lino de Matos, em 1956, 

que criou uma comiss~o de estudos do metrô. Foram proposta pela 

comiss~o 100 km de linhas <sendo apenas 23 subterr~neas) e pela 

primeira vez falou-se em linhas Norte-Sul <Santana - Santo Amaro> 

e leste-Oeste <Penha-Lapa>, além de uma linha que ligaria à 

Avenida do Estado a Estrada de Itapecirica. Estas linhas seriam 

construidas paulatinamente. Porém, com o final da gest~o Matos 

(neste mesmo ano de 1956) seu 5ucessor, Waldir Toledo Pires, 

resolveu e~ecutar o projeto de uma só vez e contratou a empresa 

alem~ "Aleweg", para isso. Em 1959, o novo pr-efeito Ademar de 

Barros suspendeu o contrato e anunciou a mais bizarra das 

propostas de metrô até ent~o. Inicialmente sua linha aproveitaria 

as galerias já construidas por Prestes Maia, ligando a Praça Jo~o 

Mendes à Pra~a da República. Posteriormente esta liga~~º foi 

restrita a apenas a ligaç~o das galerias e mais 140 m de túnei s 

a partir da Praça Jo~o Mendes. O projeto foi abandonado Cop.cit., 

pg. 72). 

Foi somente em 1966, na gest~o Faria Lima, com a cria~~º 

do Grupo Executivo do Metro, que se definiram as bases 

prioritârias do metrô paulistano e, para tanto, foram contratadas 
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empresas estrangeiras de consultoria. O plano básico propunha 

70 km de linhas e considerou a linha Norte-Sul de 

Jabaquara como sendo a prioridade um; a Leste-Oeste, 

Santana ao 

ligando a 

Vila Maria à Freguesi~ do O, a segunda; a terceira, prioridade 

seria a Sudeste-Sudoeste, da Via Anchieta ao Joquei Clube; e a 

quarta prioridade a linha Paulista, do Paraisa a Cerqueira 

César. Havia ainda dois ramais a partir da Norte-Sul, um até 

Moêma e outro até a Vila Bertioga. 

A companhia do Metrõ foi constituída em 1968 e, em 

dezembro do mesmo ano, iniciaram-se as obras. Os prazos 

inicialmente previstos para a conclusao das obras foram: Norte-

Sul, 1973; Leste-Oeste, 1975; Sudeste-Sudoeste, 1977 e Paulista 

1978. Portanto, previu-se que em 10 anos S~o Paulo teria um 

sistema de metro consolidado. Mas, nos anos de 1969 e 1970, as 

obras tomaram um ritmo lento. Somente na legi slatura de 

Figueiredo Ferraz {em 1971> é que as obras tomam um ritmo mais 

acelerado. Ferraz altera os planos originais e prioriza a 

construt;ão da linha Paulista, que aproveitaria as obras 

realizadas nesta Avenida Cde alargamento e constru;~o de uma 

pista expressa rebaixada). Por falta de recursos altera a linha 

Leste-Oeste que aproveitaria as infraestruturas ferroviárias : em 

dire~~o da Central do Brasil <REFFSA) e em dire"~º a Oeste, da 

FEPASA, tornando-se a linha em sua por~~º Oeste praticamente de 

superf ici e. 

por Miguel 

abandonados 

Com a 

Colasuono, 

substitui<;~o de 

os planos para a 

Figueiredo Ferraz, 

Av. Paulista foram 

e os entendimentos com a Rede Ferroviária e a 

FEPASA, n~o foram adiante. Na linha Leste-Oeste, a Leste corr eria 
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paralelamente a REFFSA e a Oeste o metrô chegaria apenas a Barra 

Funda. 

Em 1974, é inaugurado o primeiro trecho da linha Norte-

Sul, do Jabaquara à Vila Mariana. A linha foi totalmente 

inaugurada em setembro de 1975. No ano de 1988, a linha Leste

Oeste foi totalmente inaugurada, ligando Itaquera à Barra Funda. 

Em ambas as linhas existem projetos de amplia~~º de sua extens~o: 

a leste até Guaianazes, a Oeste até um futuro Shopping Center 

<este trecho está sendo custeado pelos empreendedores do 

shopping, tratando-se de uma iniciativa inédita no metrô 

paulistano, onde o capital privado fin·ãncia a construc;~o do 

metr~), e, ao Norte, a extens~o dos trilhos de Santana ao 

Tucuruvi. 

Novas alterac;~es foram feitas nos t rac;ados propostos 

inicialmente. A linha Paulista é parte da linha que unirá a Vila 

Prudente à Vila Madalena e tornou-se prioritária em relac;~o a 

linha Sudeste-Sudoeste, que ligará o Pq. D. Pedro ao Butant~, 

estando suas obras adiantadas em julho de 1990, sendo previsto 

seu término para o final de 1991. (os dados históricos do 

metropolitano foram extraidos do livro: "Pequena história dos 

Transportes Públicos de S~o Paulo. Lopes Miriam Betina P. O. pg. 

67 a 75). 

Em 1977 o metrô foi responsável por 5,58Y. das viagens 

por transporte coletivo, enquanto os ônibus representaram 89,15X. 

No ano de 1987 a propor~~º do metrô sobe para 14,78Y. do total de 

viagens, enquanto as por ônibus conhecem uma queda de 13,821., 

chegando a 75,33Y.. A queda nas viagens de ônibus deve-se muito a 
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maior participaç~o ào metro, já que dos trens, apesar de nestes 

10 anos conhecerem um aumento de 88,9% em sua participa~~º' de 

5,27% em 1977 para 9,54% em 1987, ainda n'o s~o responsáveis pelo 

transporte de grande contingente de passageiros \ver tabela 9}. A 

dire~~o preferência! Norte-Sul apontada pelos técnicos da época 

(após estudos de campo), como sendo a prioritária para a 

implanta~~º do sistema metropolitano, acabou por entrar em choque 

com o sentido que o desenvolvimento da malha urbana deveria ter. 

Em meados da década de 60, as quest~es sobre as necessidades de 

preservaç~o dos mananciais hidricos da cidade n~o estavam 

claros e direcionando os trilhos do metro no sentido Norte-Sul 

inevitável mente estar-se-ia incentivando os vetores de 

crescimento da cidade a que caminhassem nestas direçôes. A 

quest~o básica é que com o modelo de crescimento urbano 

periférico, as zonas de mananciais estariam sujeitas ao 

recebimento de toda a sorte de poluentes, além de terem 

comprometidos definitivamente as cabeceiras de drenagem de seus 

pequenos correges. Seriam também gerados intensos processos de 

assoreamento das represas Billings e Guarapiranga, devido aos 

grandes desmatamento e movimenta~bes de terra causados pela 

predatória. Este ac:abou por causar o intenso 

assoreamento hoje observado na represa do Guarapiranga. 

No ano de 1971, foi apresentado pelo Poder Público 

Munic:ipal o 

cidade de 

Planejamento 

Planejamento 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado para 

S~o Paulo. Elaborado pelo Grupo Executivo 

GEP <posteriormente Coordenadoria Geral 

de 

do 

COCEP>, a partir do Plano Urbanístico Básico -PUB, 
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de 1970, o PDDI apontava como vetores prefênciais de crescimento 

da cidade, as porç~es Leste e Sul, com ocupaG~º parcial da regi ~o 

de Itaquera e a criaç~o de uma concentraG~O industrial ao longo 

da Estrada de Itapecirica da Serra, no Campo Limpo. Nota-se, 

neste sentido, que os técnicos do GEP n~o perceberam, assim como 

da Cia . do Metro, que havia a necessidade de conter-se o mais 

cedo possivel o crescimento urbano na por~~º Sul da cidade. 

O fator mais preocupante apresentado no PDDI tratava da 

intenç~o de criar-se uma concentraG~º industrial ao longo da 

Estrada de Itapecirica, pois, mesmo n~o estando dentro dos 

limites posteriormente estabelecidos para as Areas de Prote~~o 

aos Mananciais <a lei de Proteç~o dos Mananciais é de 1975), a 

sua presença incentivava definitivamente o assentamento urbano em 

uma regi~o cuja topografia e as qualidades do solo s~o total mente 

improprias para isso, além de proporciar uma urbanizaG~º adensada 

em áreas de proteG~º dos mananciais <fato este, mais uma vez 

agravado pelo modelo periférico de ocupacao:loteamentos 

clandestinos sem infraestruturas de saneamento e viárias, e com 

residências edificadas através de auto-constru~~o). Estas 

propostas do PDDI n~o se cumpriram, pois com a constru~~o da 

Avenida Marginal do Rio Pinheiro e Av. Naç~es Unidas 

<respectivamente margem esquerda e direita do rio>, produziu-se a 

implanta~~º de industrias nesses novos locais e n~o na Estrada de 

Itapecirica, como se previa. Estas novas indústrias geraram 

muitos empregos, e, apesar de mais dist·~tes do Campo Limpo , 

produziram uma ocupaç~o rápida de porGf$es desta regi~o e de 

Santo Amaro, chamando-se com a ocupaç~o para o Leste prevista 
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pelos planejadores. 

Estes problemas serào melhor tratados quando fo~am 

levantados os fatores que induziram às ocupa~eses de terra no 

Campo Limpo e em st(o Miguel Paulista. Mas fica claro que a 

primeira tentativa de um verdadeiro plano diretor para a cidade 

n~o conseguiu resolver os grandes problemas periféricos que 

ocorriam e também n~o vislumbrou que a priorizaç~o dos vetores 

de crescimento da cidade deveriam esta,- no sentindo Leste-Oeste, 

fato que foi levado em conta no Plano Diretor do Município de S~o 

Paulo : 1985 a 2000. 

A implanta~~º do sistema de transporte Metropolitano 

trouxe profundas altera~~es na ocupa~~º do solo urbano. Sua 

implantaç~o era fundamental para viabilizar a continuidade do 

desenvolvimento económico capitalista na cidade. Viria a resolver 

a quest~o das distâncias e do longo tempo deslocamento de 

trabalhadores de suas residências ao local de seu trabalho. 

Funciona como elemento do processo produtivo quando possibilita a 

reproduç~o da força-de-trabalho em seu acesso ao trabalho. Porém, 

a grande mobilizaç~o do Capi tal necessário para seu 

desenvolvimento afastou o Capital privado, ficando o Estado com a 

responsabilidade de arcar com estes altos custos. O Estado, 

neste sentido, continuou a cumprir seu papel de financiador do 

desenvolvimento capitalista no país. E interessante observar que, 

ao implantar este sistema, o Estado amplia as a~~es do capital 

privado sobre a cidade, porque viabiliza para o mercado 

imobiliário novas áreas para a sua aç~o. O Metro, ao mitigar as 

distâncias, alterou radicalmente os valores da renda da terra, 
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que assumiu, nas suas proximidades, altos valores. O resultado 

disso foi a ocorrência de um grande processo de vertical i za~~º 

(essencialmente parê.' resid'ência) de zonas qL1e se caractey-izavam 

pela presen~a de casas de médio padr~o e ter~enos vagos. Bairros 

como a Saúde, s~·o Judas, Jabaquara, Vila Carr~o ou Vila Formosa, 

conhecem uma total altera~~º de seu padr~o urbanistico . 

Para o modelo de Metro implantado em S~o Paulo a 

concentra~~º urbana funciona, de um certo modo, de forma 

contraditória, pois as grandes demandas de passageiros partem de 

áreas que n~o s~o adensadas, como a zona Leste. A demanda neste 

sentido, n~o surge do adensamento mas devido as terríveis 

deficiências de transporte coletivo de bairros periféricos da 

cidade. Ao contrário, esta claro que este tipo de transporte ao 

atender uma demanda dispersa, porém, extremamente numerosa, 

somente a cria~~º de uma demanda e xtra que pode recompor muito 

mais rapidamente os investimentos feitos na sua implanta~~o. 

Autoridades da Cia . do Metro chegaram a sugerir às autoridades 

municipais que aplicassem um imposto de valoriza~~º de imóveis, 

para aquelas edifica~~es que ficassem próximas as esta~~es do 

Metro, como forma de repassar à Companhia as valoriza~bes que o 

empreendimento proporcionou a estes imóveis. Estes recursos 

auferidos seriam empregados na amplia~~º dos seus ser~i~os, porém 

isso foi caracterizado como uma bitributa~~º {já 

Imposto Territorial Urbano) e a proposta n~o foi 

municipalidade. 

que e~{ i ste 

aceita pela 

A existência do Metro e xemplifica que o processo 

produtivo industrial atinge, na cidade, um avan~ado nível de 
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sofistica~2<o, especializac;~o e hierarquizac;~o, onde a reproduc;~o 

ampliada do capital exige grandes investi~ento que viabilizem a 

rápida circulac;~o de mercadoria e pessoas. A cidade de S~o Paulo, 

neste sentido, apresenta-se históricamente como pr-oduto e lugar

do pleno desenvolvimento do modo de produ~~o capitalista, ela é a 

condi;ào material para a r-eproduc;~o do capital, estabelecendo, ao 

nível da sociedade, constantes alterac;ôes nas relac;~es sociais. 

Assim a cidade apresenta-se como a materializa~~º das condic;ees 

gerais do processo em sua totalidade <Carlos, Ana Fani A.: 1988, 

Pg. 41>. 

e . Cone 1 L1s~o 

Explica-se, dessa forma, porque cada meio de transporte, 

bonde, ônibus, metr-0 e automóvel, dentro de suas especifidades e 

contexto histórico e econômico produz efeitos distintos na 

cidade. Os servi;os de bonde cumpriram seu papel quando S~o Paulo 

era uma cidade concentrada, tendo sua economia baseada no capital 

mercantil agro exportador. A inddstria tinha um papel incipiente 

e sua localiza~~º estava bem definida. Os deslocamentos internos 

de mercadorias e de pessoas eram mínimos, enquanto os longos 

des locamentos eram ineficientes e n~o prioritários <como os 

realizados pelos "t ramway" da Cantareira - Guarulhos e de Santo 

Amaro: ver Stiel, 1978). 

A complex ificaç~o e diversif i ca~~º do sistema produtivo 

e xi gia um volume cada vez maior de m~o-de-obra e com a crescente 

mercantilizai~º do solo urbano a soluc;~o foi a expuls~o do 

trabalhador das prox imidades das fábricas <que garantia ao 

industrial a manuten~~o dos mesmos níveis de extraç~o da mais-
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valia). A cidade periferiza-se. Sem mobilidade, os bondes s~o 

ineficientes. O transporte coletivo por ônibus aparece como 

principal instrumento de viabilizac;:ào deste modelo de 

desenvolvimento urbano. Sem necessidade da mobilizac;:~o de grandes 

recursos e com uma extraordinária facilidade de deslocamento para 

qualquer lugar e a qualquer momento, os ônibus transformam-se em 

pilares do desenvolvimento periférico da cidade . 

Se o trêm no início assume um papel pioneiro de 

viabilizac;:~o do assentamento periférico na cidade, principalmente 

pelos eixos compreendidos pela ferrovia Santos-Jundiai, ao Norte 

(com as estac;:~es de Perus e Jaraguá) e a Leste pela Central do 

Brasil <com as estac;:~es de S~o Miguel e Itaquera) e 

representando um verdadei r o élo de liga~~º entre as cidades 

vizinhas; hoje tornou-se uma alternativa ineficaz devido aos 

praticamente nulos investimentos que o Poder Pdblico vem 

aplicando no setor. Os ônibus, neste sentido, superam em mL\ito os 

trêns, que tronaram-se, de certa forma, suporte aos ônibus <levam 

um grande nómero de passageiros até uma determinada esta~~º 

localizada na periferia da cidade e de lá estes passageiros s~o 

levados a bairros mais distantes por ônibus). 

Os graves estrangulamentos no sistema viário provocados 

por um crescimento sem qualquer planejamento em uma cidade que 

se transformou em metrópole, baseada economicamente numa 

indóstria cada vez mais hierarquizada e na terciarizaG~º da 

economia, que e :<igem -formas rápidas de circ:ulai;~o de matér-ia

prima , informaç~es e mercadoria, obriga a realizaG~O de radicais 

transforma~~es no sistema de tranporte. O Metr ô e as vias 
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expressas, por onde circular~o os automóveis, s urgem como 

sol ui;:;3:o. Como complemento , o amadurecimento do entendimento da 

cidade como sendo metrópole <e portanto incluindo as cidades ao 

seu redor> i nduziu a idéia, nos técnicos municipais e estadua i s, 

da criai;:~o de um sistema de transporte metropolitano, que pr ocur a 

compatibilizar os diversos meios de transporte coletivos 

existentes na cidade: ônibus, metro, trol eibus, t rém 

metropolitano e trém de subúrbio. 

As e x igências do modelo industrial cap i talista impôe à 

cidade alterai;:~es fundamentais, pois para o capital industrial a 

cidade constitui-se em capital fixo , quando viabiliza a 

circula~~º de bens e mercadorias <inclui ndo a for~a-de-trabalho > 

e quando é lugar, território, de localiza~~º da unidade 

industrial. A indústria evolui e moderniza-se, seu espelho é a 

c i dade. ~o Paulo neste sentido, apar ece como sendo a metrópole 

do subdesenvolvimento industr i alizado <Kowarick e Campanár i o, em 

Kowarick: 1988>. 

2.2 Consolidad~~ da crise urbana 

A supera~~º da fase, denomi nada por Mello < 1982) , da 

i ndustrializa~~º retardatária, viab i li zou-se pela nova ordem 

econômica internacional instaurada a partir do f i nal da Segunda 

Guerra Mundial. Com o final do Conflito Mundial, i nicia-se um 

processo interno de descentralizaç~o das a t ividades indus triai s 

para os ent~o denominados "New Industrial ized Coutries-NICs" , que 

se transformaram nos novos centros de acumula~~º e de valorizaç~o 

do capital mundial. A par t ir dos interesses demonstrados pelas 

a utoridades nacionais a configuraç~o da N!Cs n~o acontecem de 
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forma uniforme. A consolida~~º de bases industriai s nacionais e 

um estruturado mercado financeiro <no caso bancãt-io ) serviram de 

impulso decisivo para a definitiva implanta~~º da inddstria 

nestes países. 

O caso brasileiro consolidou-se com os respaldos políticos 

garantidos pelo governo Juscelino Kubitschek, que colocou o 

Estado como o principal parceiro econômico das novas indústrias 

transnacionais que vinham instalar-se no pais. Com a 

possibilidade do recebimento de créditos internacionais, já que o 

nascente sistema financeiro internacional é vigoroso e fomenta a 

remessa de recursos na forma de empréstimos, o Estado pode 

financiar as infraestruturas necessárias para a implantaç~o 

destas novas unidades industriais. 

As várias formas de atuac;~o das economias centrais sobre 

as NICs, pautaram-se nas bases económico-políticas encontradas 

nestes países. A ac;~o diferenciada descaracterizou a clássica 

Divis~o do Trabalho que se estabelecia entre os pai ses 

desenvolvidos e os subdesenvolvidos. A identificaç;à"o de 

subdesenvolvidas como sendo as economias periféricas, dei xou de 

ter sentido, pois a "periferia" nao e mais homog~ea. Dei~< am de 

existir as leis especificas do desenvolvimento-

subdesenvolvimento. As formas de aplica~~º do capital e as 

particularidades que as economias "nacionais" assumem, produzem 

condi~tJes especificas de valorizaG~º do capital em cada país. As 

formas de organiza~~º do Estado e a correlaG~º de for~as dentro 

do embate entre os representantes dos interesses econômicos 

nacionais e das aligarquias tradicionais, contra os interesses do 
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capital internac i onal, produziram formas destintas da organiza~~º 

das economias nacionais. A desestruturaç~o politica pode 

inviabilizar a entrada do capital internacional em paises que n~o 

conseguem estabelecer a mediaç~o necessária entre os interesses 

nacionais e os do capital internacional. 

Os setores nacionais, que defendiam seus interess es 

contra as políticas de absorc;~o crescente de capitais 

internacionais e da intervenç~o direta deste sobre o setor 

produtivo, acabaram por estabelecer novas correla~~es de forc;a 

nestes pai ses. Setores nacionalistas perdem poder e sua 

alternativa, quando estruturados económicamente, é tornarem-se 

sócios-menores de grupos internacionais ou do Estado. A c:ooptac;t(o 

dos representantes do capital internacional em nome do 

desenvolvimento, permeia o poder político nacional , transformando 

o Estado em representante legitimo de seus interesses. 

O c aso brasileiro pode ser exemplificado pela forma que 

a política populista assumiu a partir de 1950, quando os 

governantes passaram a pregar a voca~~o desenvolviment ista do 

pais e o papel fundamental que a classe média t inha neste 

processo. O Estado deixa de ser o "bom pai-patr~o" de GebH io 

lJargas para ser o "s6ci o-companheiro" da burguesia. O resultado 

desta politica é conhecida, porque quando rómpe-se o "pácto 

social" entre a sociedade e o Estado (com a renuncia de Jânio 

Quadros), os setores representantes do capital inter-nacional 

(personalizados nos setores militares ) , assumem "as dores" da 

buguersia e promovem o Golpe de 64. 

Este novo padr~o de acumulac;~o só pode direciona-s e 
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para S~o PaLtlo, porque a regi~o dispunha de uma ·rede de 

infra estruturas r elativa mente bem equipada, e também por possui r, 

como foi visto, uma série de indústrias que poderiam fornecer os 

insumos aos conglomerados fabris que se implantavam. Hav i am 

também as vantagens da existência de uma vasta m~o-de-obra e de 

um mercado consumidor em potêncial . Na verdade, a cidade de S~o 

Paulo, no úitimo quartel da década de 50, já possuía uma 

organizac;:~o urbana que possibilitava sua rápida adaptat;~o ao 

modelo dependente-associado de desenvolvimento econômico 

industrial, que se instalava no pais. A exist~ncia de boas áreas 

para instalac;:~o das indústrias e o modelo periférico de 

assentamento da populac;:~o trabalhadora contribuiram para 

viabilizar a localizac;:~o de i ndústria próximas às principais vias 

de deslocamento. 

Observa-se que o padr~o de urbanizai;~o e o 

desenvolvimento das infraestruturas urbanas, adaptaram-se a um 

modelo especifico de industrializa~~º' que, em um primeiro 

· momento, ao n~o completar seu cic l o de reproduç~o, inviabiliza a 

produ~~o ampliada de riquezas, ficando a cargo do Poder P~blico a 

viabilizaç~o da reprodui;~o de parte deste capital, como no caso 

da implantaç~o, ou fomento da infraestrutura de transporte para 

a classe trabalhadora, OLI no fornecimento de energia elétr i ca. 

Com a necessidade de um número cada vez maior de m~o-de-obra e 

com o crescente processo de mercantilizac;:~o do solo urbano, onde 

os terrenos de boa localizaç~o s~o apropriados pelos capital 

<industrial, imobiliário ou financeiro}, a moradia da classe 

trabalhadora desloca-se para as regiões periféricas da cidade; 
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isto é só foi possível pelas políticas públicas implantadas para 

o setor de transportes . Com a periferiza~~o da cidade pautada na 

residência dos trabalhadores na periferia, verifica-se um 

crescente e violênto processo de segregac;~o sócio-espacial, em 

que, somente nos anos 80, foram incorporadas a esta cidade 480 

? 
km- de l~reas periféric:as O<owarick e Campanario,in l<owarick 

1988, pg. 40>. A figura 2 tráz a evoluc;:!€o da mancha urbana da 

metrópole paulistana de 1980 a 1987. 

Forjou-se, neste sentido, como colocam .,:owar i e k e 

Bonduck, um capitalismo tecnológicamente moderno, mas que 

guardou inúmeras modalidades de extrai;:to de mais valia na sua 

forma absoluta, para as quais o caráter repressivo do Estado foi 

de fundamental importància. Tal explorac;~o n~o se restringe à 

órbita das relac;ôes capital/trabalho, mas se estende a todas 

aqueles itens da cesta de consumo que determinam o valor da 

forc;a-de-trabalho (l<owarick e Companario: 1988, pg. 39). 

O padr~o periférico de crescimento urbano fruto, em sua 

essência, da mercantiliza~~º da terra incentivada pelo Poder 

Público que privilegia a garantia de infraestrutura e os servi~cs 

necessários à rápida rota~~º do capital e sua posterior 

valoriza~~º' gerou grandes contrastes na malha urbana devido aos 

ndmeros vázios e~istentes, em contradi~~o à concentra~~º e 

distanciamento do centro de bairros periféricos onde reside a 

classe trabalhadora. Dados indicam que 43'l. das áreas disponíveis 

para edifica~~º <op.cit. pg 40/41) s~o especulativas, OU 

constituem-se em reservas de valor. Este f enõmeno torna o 

investimento público em infraestrutura e:-.tremamente arenoso, pois 
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a capacidade instalada torna-se subutilizada, o que aumenta os 

despêndios para o atendimento das necessidades básicas da 

popula;~o, em serviços e equipamentos de consumo (op. cit.>. Este 

fenômeno ocorre porque o espa~o urbano torna-se parte de ciclo de 

reprodu~~o ampliada do capital industrial. Para o empresário este 

espa;o torna-se capital fixo, e, neste sentido, a produ~~o do 

espa;o, enquanto fruto das rela~ees sociais, redefiniu-se cada 

vez mais intensamente pela a~~o do capital monopolista. Porém, a 

existéncia da vigorosa do capital propiciou o 

amadurecimento da consciência da classe trabalhadora de sua 

condi;~o de expropriada de seu direito de morar e espoliada na 

sua condi~~o de tabalho. Explodem lutas no campo e na cidade e, 

em particular (objeto deste trabalho>, a cidade tornou-se palco 

de conflitos, que se tornam elevantes, pois ao ocupar a terra, 

por exemplo para satisfazer sua necessidade de morar, o 

trabalhador rompe com a no~~o de propriedade privada e atinge de 

frente uma das bases da sociedade capitalista. 

Esta situa~~º aprofunda um intenso processo de crise nas 

rela~~es sociais estabelecidas no meio urbano . O modelo de 

desenvolvimento económico dependente-associado, ao privilegiar de 

forma radical o capital sobre o trabalho, gera ao nível de toda a 

sociedade uma s~ie de conflitos. No meio rural, por exemplo, as 

políticas agrícolas de incentivo ao cultivo monocultor para a 

exporta~~º baseadas numa agroindóstria vigorosa acabou por forçar 

a desestrutura~~º' em boa parte do pais, de uma agricultura 
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Figura 2 

Evolucõo da mancha urbana da Região Metropolitano de 

são Paulo 

legendo 

~1930 
~~;q 1962 

1111972 

.1987 

escola aproximado 
l •l. O()QOOO 

o 

Fonte : Folho de São Paulo de 03 . 05. 89 e ·cidade de São Poulo : Fotos e Do dos ... SEMPLA, 1985 
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familiar, baseada na figura dos agregados, que, produzindo 

alimentos, vendiam seus excedentes para os mercados locais. A 

absurda concentraç~o de terras nas m~os dos empresários 

agropecuários gera a expuls~o de milhares de trabalhadores 

rurais , forçando sua migraç~o para as cidades. O acirramento 

desta situaç~o pelo avan~o da agroindóstria gerou i nfinitos 

conflitos de terra. A aç~o direta do Estado, também contribuiu 

para o acirramento das contradiçbes no campo. De um lado temos o 

Poder Público criando zonas de col onizaç~o que viabiliza a 

ocupaçào de áreas pelo capital agro-industrial. De outro, como 

fator do processo de desenvolvimento industrial, o Estado e xecuta 

imensas obras para construt;:<o de infra-estruturas, como por 

e xemplo, de hidroelétricas que ser~o destinadas à viabilizaç:!.to de 

concentraç~o das riquezas. Ao construir estas infra- estruturas o 

Estado e xerce uma aç~o monopolista de redefiniç~o do espaço, que 

por muitas vezes, acaba por expoliar o trabalhador de suas terras 

e de seu trabalho (no caso do exemplo da construc;~o de grandes 

hidroelétricas). 

O padr~o de crescimento urbano pautado na periferizac;~o da 

cidade s6 foi possível porque o Poder Póblico, ao privilegiar a 

acao do capital, dei xou de exercer seu papel de fiscalizador e 

controlador da e~·:pans~o urbana. Como se pode observar, o primeiro 

Plano Diretor da cidade só veio a ser elaborado em 1970 e 

refletia os anseios por organizar uma cidade que crescia de 

maneira caótica e inviabilizava sua fLmc;:!<o de lugar da pt-oduc;~o 

do capital. Uma das principais politicas implantadas pelo Plano 

foi o de disciplinar a constru~~o de edificac;~es segundo suas 
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categorias e fun~ees por zonas. Na verdade, ao fazer isso, o 

Plano define as formas de valorizaç~o da renda da terra para 

capitalistas imobiliários, como na defini~~º dos corredores 

comerciais e lugar passiveis de verticaliza~~º residencial. 

Atê 1970, contudo, isso nunca e x istiu e as açbes do Poder 

Póblico voltaram-se para garantir as infraestruturas e serviços 

necessários para o capital. As interven~bes conhecidas realizadas 

pelo Estado resumiam-se em provocar a desmobiliza~~º de 

edificaçbes encorti~adas e promover revitaliza~~es de áreas 

centrais, como foi colocado anteriormente. 

A lógica do modelo de crescimento urbano periférico 

implicou numa estrategia desenvol vida pelo Poder Público. 

Consolidada entre 1940 e 1964, ela só pôde ocorrer porque o 

Estado 11 ignorou 11 SL1a exist"ê>ncia. Senào um Estado . pc•bre, que 

sustentava um modelo econõmico dependente, os recursos qL\e 

estavam disponiveis eram suficientes somente para financiar as 

infraestrutur as e os serviços necessários para a acumulacao do 

capital. Isto n~o significa dizer que estes investimentos eram 

pequenos, ao contrário, eram extremamente elevados para L\m Estado 

que n~o possuia poupan~as para tanto. A solu~ào histórica para 

falta de recursos foi a de captá-los no exterior na forma de 

empréstimos. Sem recursos para investir em outros setores 

urbanos, como na moradia da classe trabalhadora, que na forma 

periférica realizou-se em áreas pouco adensadas e distantes uma 

das outras, implicando num retorno a muito a longo prazo de seu 

investimento (lógica do capital aplicada aos investimentos 

públicos>, o Poder PL\blico encontrou nos loteamentos clandestinos 
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a soluç~o para evitar que ele intervisse na resposta ao problema 

das habitaç~es populares. 

Estabelecidos os loteamentos clandestinos, que também 

nada mais s~o que frutos da mercantilizac;~o· do solo urbano, os 

org'à\os públicos "esqueciam-se" deles. Os maiores beneficiais 

destes processos eram os especuladores de terras, que em inl.'.tmeros 

casos chegavam a "grilar" lotementos inteiros. Tratava-se, 

portanto, de um processo de "laissez-faire" urbano, onde a 

estratégia era a de Ltm n~o-planejamento <um planejamento as 

ou uma "lógica da avessas, ou um planejamento da desordem, 

desordem" Kowarick, 1979) onde o Poder Público "lava as m~os" 

diante do problema e considerava solucionada a quest~o da moradia 

do trabalhador. Após consolidado o loteamento e, na maioria dos 

casos, sem os serviços de infra-estrutura (água, esgoto, 1 LlZ, 

etc> e no máximo com um precário servic;o de 

transporte, o primeiro passo do Estado era o de legalizar a 

situac;~o dos lotes e edificac;~s. A legalizac;ão só acontecia 

porque, a partir da! Poder P~blico poderia cobrar os impostos e 

aumentando sua receita tributária, porém, sem oferecer de 

imediato à populac;~o os beneficies urbanos que lhe cabia. 

A situa~~º de clandestinidade dos loteamentos implicou 

numa total ilegalidade das edifica~~es erguidas sobre os lotes, 

porque estas n'à\o obedec:iam às normas mínimas de seguranc;a e de 

área construida por lote. A condic;~o de periferia e de 

clandestinidade implicava, também, em que os loteamentos eram 

abertos em locais totalmente impr6pr-ios para a ocupac;g(o urbana, 

devido principalmente as más condic;~es topográficas e pedológi c as 
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(do SL1bstrato). Sem fiscaliza~~º os loteadores acabavam por 

estabelecer tra;ados de arruamento sem qualquer critério, que, de 

um lado tornou a ocupa~~º caótica, e de outro, encareceu de forma 

intensa os investimentos públicos quando foram implantadas as 

infra-estruturas urbanas. S~o inúmeros os casos de arruamento que 

n~o consideram a grandes declividade dos terrenos, e~<istindo ruas 

que foram construidas nos eixos de drenagem das vertentes 

<talvegues> transformando-os em verdadeiros canais de enxurrada. 

Sem pavimentaç~o e com um substrato apresentando, muita das 

vezes, rochas metamórficas (gnaísses, :<istos ou fititos> com Llm 

alto grau de decomposi~~o, os processos erosivos tornaram-se 

intensos, destruindo o leito das ruas e ameaçando as casas 

construidas as suas margens. Este é apenas um exemplo dos muitos 

que ocorrem nestes loteamentos. Ao abordar os casos do Campo 

Limpo e · s~o Miguel Paulista, ser~o tratados com mais detalhes 

estes exemplos. 

Loteamentos implantados sem critérios, edificac;bes 

construidas sem cuidado a base da auto-construc;~o, falta de 

infraestruturas urbanas e de equipamentos de consumo coletivo 

determinam à periferia da cidade uma situac;~o caótica. 

Sendo o espa~o fruto das relac;bes sociais e os 

territórios urbanos apreendidos pelos capitalistas industriais 

como capital fixo, a cidade nada ma is poderia refletir do que o 

modelo de desenvolvimento econômico neste aplicaào. O grande 

processo de industr ializa;~o que se implantou no pais e, em 

particular, em S~o Paulo, a partir do final da década de 50, 

poderia induzir à conclus~o de que a sociedade como um todo 
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beneficiou-se com este processo. Mas a industrializaç~o no pais, 

baseada em um modelo que se pautou na superexploraç~o da m~o-de

obra e das matérias primas, acirrou o grande processo de 

concentra~~º de renda e de atividades que vinha ocorrendo no 

pais. 

Em 1980, a Regi~o Metropolitana de S~o Paulo reunia 36% 

do pessoal do parque manufatureiro do pais, 46% dos salários, 40X 

do valor de transformaç~o industrial e dos investimentos de 

capital na indústria. Concentrava 70/. do valor de transformaç~o 

dos ramos de material de transporte e eletrico, 60X dos produtos 

f armacéuticos e plásticos e 55/. referentes a indústria mecânica 

<Kowarick e Campanario, in Kowarick, 1988). 

Observando os dados do DIEESE constata-se que o Salário 

M!nimo real cai de forma intensa, chegando em 1978 a representar 

501. do valor de 1959 no Município de S~o Paulo <ver tabela 11). 

Se, de um lado, se tem uma queda real no valor do Salário Mínimo, 

do outro, aumenta em 111/. a jornada de trabalho necessária para 

que o trabalhador tenha condiç~es de adquirir a ra~•o alimentar 

mínima, que inclui 13 géneros básicos <Brant, 1985). Com dados 

baseados no IPC amplo constatou-se que entre 1979 e 1983 o poder 

de compra do S.M. conhece uma queda de 8,3/. e outros 5,8% entre 

1983 e 1986; enquanto que entre 1986 e 1988, a queda ficou em 

torno de 12/. (op.cit.). Quanto ao poder ·de compra dos salários, 

constata-se que, no periodo de 1976 e 1986, houve um aumento 

nominal que atinge valores de 28,2%. Porém, no mesmo periodo, a 

renda mediana real dos homens cresce, na Grande S~o Paulo, 

somente 2,4% e n~o os 18,6X representados pelo aumento nominal 
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dos salários <op.cit . ) . 

Os resultados de tal panorama comet;aram a ser sentidos 

no final da década de 70 e inicio da de 80, quando se verifica 

uma queda do indice de emprego na Cidade de Sã'o Paulo, que, 

entre 1979 e 1983, cai em 13, 16/. <segundo dados do Sistema 

Nacional do Emprego. do Ministerio do Trabalho). O setor que 

conheceu a maior queda nos niveis de emprego foi o da constru~~o 

civil, que, no período 79/83, teve uma perda de 26,12% Centre 

1977 e 1983 este valor foi ainda maior, chegando a 48,83/. de 

perda). A indústria de transformaç~o também teve uma queda, que 

atingiu 23,711. no período de 1979 e 1983. Somente o setor 

terciário da economia conheceu L\m aumento nas taxas de emprego 

neste período, que atingiram no setor de comércio um acrescimo de 

1,21/. e no , setor de Servi~os, 10,35/. (dados retirados do Plano 

Diretor do Município de S~o Paulo, pg. 54) . Além da classe 

trabalhadora conhecer um elevado nível de desemprego no final da 

década de 80, aumentou o número daqueles que ganhavam bai >:os 

salários. Em 1979, 6,2'l. dos assalariados recebiam até 1 Salário 

Mínimo e 14,SX recebiam de mais de 1 a 2 Salários Mínimos, 

somando as duas fai x as 21,0'l. . Em 1982, estes valores sobem para 

9,01. para os que ganham até 1 Salário Mínimo e 19,61. para mais de 

1 a 2 Salários Mínimos, somando as duas faixas 28,6%, <op.cit. 

pg. 56). Fato ainda mais agravado pela queda do valor real do 

Salário Mínimo, como foi colocado. 

Os dados da queda dos indices de emprego refletem que o 

setor terciário é o m~nos atingido , e isto representa uma certa 

mitiga~~º da crise, pois é ele que abriga a maior porç~o dos 
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Tabela 11 

Valor real do Salário Míni~o em cruzeiros em abril 1990 

Per:!'. ado Valor Cr$ 

Julho 1940 14.446,15 

Julho 1951 5.113,77 

Agosto 1956 20.586,37 

Janeiro 1959 20.814,22 

Març:o 1978 10.407 ,11 

Mar~c 198ó 7.493,72 

Julho 1987 3.907,93 

Junho 1989 5.902,09 

Abril 1990 ' .. 3.674,06 

Ano base igual a 100 / valor 
relativo nos demais períodos 

1 üO, (l(l 

35,40 

142,50 100,00 

144,01 101,11 100,00 

72,04 50,55 50,00 

51, 87 36,40 36,00 

27,05 18,98 18,77 

40,86 28 , 67 28,36 

25,43 17,85 17,65 

Fonte: Departamento Inters indical de Estatística e Estudos Sócio
Econômi co - DIEESE 

167 



empregados. Observando a posiç~o da popula~•o economicamente 

ativa PEA - nos setores de atividade, entre 1970 e 1985, 

constata-se que o setor terciário é o que abriga a maior 

quantidade de m~o-de-obra, estando sempre por volta de 60/. da 

PEA. A m~o-de-obra secundária conhece na década de 70 um aumento 

de participaç~o de contigente, atingindo a marca de 41,90X da PEA 

em 1980, mas já sofre uma queda na década dos 80 chegando aos 

seus meados com 38,591.. A m~o-de-obra primária tem 

participaç~o inexpressiva, estando com valores abaixas de 1% (ver 

tabela 12>. O setor terciário conheceu, com da 

administraç~o pública, um crescimento da participa~~º de suas 

atividades em relaç~o ao estado e ao país <ver tabela 13>. Estes 

dados mostram que n~o só o terciário abriga a maior por~~º da 

m~o-de-obra, mas que este, na Cidade de S~o Paulo, sofre um 

processo de concentraç~o. A importância deste fenômeno refere-se 

ao fato de ser este setor aquele que apresenta a maior 

percentagem de irregularidades trabalhistas, expressas nos 

empregados sem registro na carteira, ou que n~o contribuem para o 

Instituto de Previdência Social. O trabalhador que está nestas 

condiçOes, n•o tem suas garantias trabalhistas asseguradas e está 

a mercê das vontades e xclusivas de seu empregador , n~o tendo 

assegurados seu salário mínimo, horas de trabalho regulares , 

férias e o fundo de garantia. A n~o contribuía à Previdência 

complementa o caráter de ilegalidade do trabalho e indica que 

outra faixa de trabalhadores, os autônomos, também trabalham de 

forma ilegal. As tabelas 14 e 15 mostram, respectivamente, que 

21,1% dos empregados n~o tinham carteira assinada na Regiào 
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Metropolitana de S~o Paulo <que em sua essência n~o se dif erencia 

substancialmente do Município de S~o Paulo) em 1985, e 24,6% n~o 

contribuíam para a Previdência. Observando ainda os dados da 

tabela 16 percebe-se que a categoria de trabalhadores 

que trabalham ilegalmente uma maior porcentagens entre os mais 

pobres (aqueles que ganham menos de 5 S.M.>. Porém, observando os 

dados de 1986 nota-se que cresce a participa~~º dos que ganham 

mai s de 5 S.M. que n~o contribuem para a Previdência Social, 

i ndicando que os trabalhadores com mais altos Salários também 

passam a engrossar as fileiras daqueles que trabalham sem as 

garantias do amparo da legislaG~º Trabalhista. 

A riqueza de tais dados està no fato de que o processo 

de aprofundamento da crise econOmica iniciada no final da década 

de 70 obriga o trabalhador a obedecer às regras estipuladas pelo 

mercado de trabalho, que obviamente pendem para o capital. A 

economia informal e suas consequências para a classe trabalhadora 

refletem a desestruturaç~o econômica do pais, que n~o viabilizou 

modelos que evitassem a concentraç•o das riquezas nas m~os dos 

oligop6lios. 

As crises sucessivas das ultimas duas decadas <70 e 80) 

ocorrem devido a um modelo econõmico pautado em um "crescimento 

para fora", de uma industrializaç~o para as exporta~ôes que 

requer do Estado "certos sacrific:ios" para viabilizar as 

e:<portaçeses. Os sac:rifici os impostos est~o sempre na concess~o de 

subsidies aos produtores exportadores, sendo que os recursos para 

tanto s~o drenados das finanGaS pt'.\blicas ou sao geradas pela 

emiss~o de moeda) envolvendo toda a economia em desenfreada 

169 



Ta.bel a 12 

Terc:ializai;~o das atividades econõnn.c:as da cidade de S~o Paulo 
<Popula~~o Econ6mica Ativa) em % 

--------------------------------------------~-----------------------------
Ano 1970 1980 1985 

S. de Ativ. 1 '? : 2f? 3í? l 1 '? 2r:: ..,.o 
...;1. 

,.,o 
..:.. . ____________________ ....;.. _________ _._. ___ ._,; ________ . ________________________________ _ 

% de PEA : o,761 39,16: 60,os: o,31: 41,90: 57,79: o,5a: 38,55: 60,83 

Fonte: Censos Demagràficos de 1970 e 1980 
PNAD 1985 
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Tabela 13 

Evoluc;~ do território 
PEA terceária d a cidade em rela~~o, ao Estado <SP) e ao 

Brasil <BR>, em 1., 1970, 1980, 1985 

Setores : Coa~rc i o de 
de Ativ.: mercadoria 

Prestac;~o de 
Servittos 

Transporte, Ad~inistraG~º 

: Co~unicac;~o e : Pública 
: Arruz enagea 

Ativ:idades 
: Sociais 

Outras 
: Atividades 

-~ -------------------------------------------------------------------------------------------------------
" ~ Ano l CSP> : CBR> : <SP> : <BR> : <SP> : iBR > : <SP> : <BR> l <SP> : <IlR) : CSP> : <BR> 

1970 17,13: 11,21: 66,231 13,04: 37,371 10,54 1 41,121 16,49 l 39,351 0, 71l 54,38: 13,23 

1900 7,32: 39,20! 3 1 62 1 61,33: l.B,76 

1985 57,161 15 1 35 l 54,bBl 14,7Bl 58,101 15,28 1 47,71 1 9,B3 l 54,461 13,151 7(l,41l 74,16 

Fonte: FIBGE Censo s Demograficos de 1970 e 1980 
FIBGE Pesquisa Nacional por Amostra de Salar ios, 1985 



infla~~o, fato que acaba por penalizar a sociedade como um todo. 

O achatamento dos salários, aliado a este quadro de crise 

estrutural do modelo econômico, geroLl um processo continuo de 

queda do poder de compra do trabalhador (já observado nos dados 

sobre o valor real do salário mínimo na tabela 11). Dados da 

Federeç~o do Comércio do Estado de S~o Paulo para a Regiao 

Metropolitana s~o alarmantes. Com excess~o de 1985 e mais 

acentadamente 1986, quando o Governo Federal implantatou um 

plano de estabilizat;~o económica conhecido como "Plano Cruzado", 

(implicando um aumento no poder de compra da populaç~o devido a 

um congelamento de preços que perdurou por 9 meses>, nos demais 

anos <1981 a 1987) o comércio conheceu uma queda generalizada em 

suas vendas <tabela 17). Quando n~o houve queda real das vendas, 

os aumentos registradtls, n~o consegui ram atingir os indices do 

incremento da populaç~o, que deve ter uma taxa anual de 

crescimento na regi~o de aproximadamente 3,2Y. na década de 80. 

Este quadro permite dizer que a grande pouperiza~~o da 

classe trabalhadora induz à intensifica«i;~o . do processo de 

periferiza~~o das moradias e a uma grande explos~o do número de 

favelas na cidade. Entre 1972 e 1980 a cidade conheceu um 

aumento de 33,35/. no número de favelas (eram 572 em 1972 e 763 em 

1980). Em 1987 o nómero de favelas sobe para 1597 representando 

um aumento de 100,3'l. em rela~~º a 1980 (ver tabela 18). A 

din~mica de crescimento dos domicílios nas favelas tem um ritmo 

diferente, pois entre 1972 e 1980 seu crescimento foi de 424,18% 

<14.550 e 76.268 domicílios, respectivamente>. No período de 1980 

a 1987, esta tendência diminuiu, mas ainda apresenta um índice 
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Tabele\ 14 

Composi ç~o da popul at; ~;o oc:L1pada por ramo de e-.t i vj dFtdE· ec:onômi cit, 
i::.tH;Ltr1do C\ po~,i ç~o n~ ocl.lpêlc;'~O. 

RMPS < 1985) 

--------------------------------------------------------------------------~------------------~------------------
T ~·tal F·c-s.içto till 

oc l•pêç}::; :----------------------------------------------------------~----------------!------------ ---------- -
a!>~ol uto 

------------:------:---------1--------:----------:----~-------J-------------l-----------:------:---------~------
P91frí f gcH)L' 52,0 17'(11 7 H,S 02,2 n;5 ~0,5 ! (;(,., (J ~1,l s. 24 J . t-~. e 

,. . 
:./ rcrtelíe 2(;, 5 79,1 1 -i 4, B • 74,1 4 7,.; !°•l ,~ ;:r:, 4 .• 6 ~• 1 (• 3.~7 :: .~) !1 ü . 

i : 

$/ CHtEÍ"i í ' 31 '=· 1 l ! é l 7 , v B, l 36 '.; 36,é 7(',;, :: 1 1 1 ). 3t.2, 0 fi fl 

C C•r.t i; ;:·rop. !7~~ #;, 7 26,5 ? 5 1 [; 21 • 7 r., 2 1 oi, v 9~,!"~ •. é:i'i 

tr.· pre~r.tltirni 91 é 2' 'i E,3 1., i 1 
1 3' Ei 2 ! "Í ' ·• ~ ! l ·~· 36. 4:::6 

r.ic, r e•vner • ' í ç 1 (1 (1, ti ~,~ ' v, 3 j 1 (1 (•!e: l ,2 H.621 

' 
~-----------~---~--:----~----:-------- ---------- 1-----------~:----~-----~ --: -----------l------:----------------
t tihl X : 100,0l soo,o i ! 00,0 lú0,0 100,6 1 (1(1, o 100 ,ú 

-----~------:----~-:-~-------:-------- ----------:------~-----:-------------:---~-------:------:----------------
2-~:. 572. ' 

--~---------:------:--~---~--:-------- ---~------:------- ----- : ----~~-------:-----------:-----~:-----~---~------
trih.l fl:) J3,9 ~0,2 3., ~ 

-----------------------~------------------------------------------------------- ------------------~---~- ---------

(1) F'res.ti!'ç~o de !:>E<rviços, se-rvic;os amdliares da atividade econômica e outras sj;-ívidEldes 
Fcnte: FJBGE, F'eEql.\i5a N,;tcional por Amostra de ~icilios, 1985 



Tabela 15 

Composic;~o da populac;~o ocupada por contri buinte s para o Instituto de 
Previdência, segundo ramos de atividade econômica 

Ramo de 
atividades 

RMPS \ 19851 

Contribuiç~o para a Previ déncia : Total 
1 ' .---------------------------------- i--------------------
: Contribuintes : N~o contribintes : absoluto 

-------------:--------------------------------·-----------------------
agricultura 33,8 ó6,2 100,0: 37.783 
indústria 25,0 15,0 100,0! 2.492 .574 
comércio 65,2 34,8 100,0 : 898.761 
transporte e 
comuni cac;bes 87,0 13 , 0 100,0: 294 .562 
serviços 52,6 47' 4. 1 (li), (l ! 1.529.646 
Atividades 
soei ais 86,7 13,::. i oo, (l: 549.315 
adm. pública 94,5 C" e:-

..J' J 1 (i(l ' (1 : 232 .572 
r.)utras ativ. 94,0 6 '(i ioo,o: 423.911 
-------------:----~---------- :------------------:------: ---~---------
total 75,4 100,0 : 6.459.124 

Fonte: FIBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, 1985 
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Tabela 16 

Renda d.os 

Reparti i;:lo da renda dos oc:Ltpados c:ontri bui ntes 
e n~o contribuintes da Previdência Social 

RMPS <1979, 1983 e 1986) em /. 

1973 1983 196b 

l-------~---------------1----------------------:-----------------------
Sal. H!ni~o l contrib. l n/ contrib.: contrib. 1 n/ contrib. ! contrib . ! n/ contrib. 
-------------:----------:------------'---------~------------~--.-------!-------------
até 1 4,3 34,4 5,5 34,B 5,0 29,0 

+ 1 2 27,5 33,7 22,2 37,4 17,7 27, 1 

+ 2 - 3 19,9 13,5 24,9 15,5 1 B, O 14,õ 

+ 3 5 21,5 10,3 20,9 . b, .. 25,0 19,2 

+ de 5 27,7 8,1 29,5 5,9 34,1 12,7 

Fonte: FIBGE, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicilias, 1979, 1983 e 1985. 
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de 97,27/. em seu crescimento, ou de 76.268 em 1987 para 150.542 

em. O espantoso é que, enquanto o número de favelas cresce a 

taxas geométricas de 3,67 ao ano, entre "72 e 80" e 11,13/. ao ano 

entre "80 e 87 11
; e o número de barracos de 10,19/. entre "80 e 

87", a populaç~o da cidade cresceu na década de 70 em 3,61/. ao 

ano e este ritmo deve diminuir nos anos 80, quando deve ficar 

pró:< i mo dos 3, O/. ao ano. 

Tais dados mostram, de forma clara, que o favelamento 

tornou-se a única op~~o (juntamente com os corti~os>, para a 

moradia trabalhadora. Observando tais dados percebe-se que, num 

primeiro momento Centre 1972 e 1980), existe um processo de 

adensamento das áreas faveladas, pois o crescimento do número de 

favelas é menor que o de domicílios. No período seguinte, entre 

1980 e 1987 estes dados invertem-se, ou seja, existe um maior 

crescimento do número de favelas que de barracos, indicando que 

novas áreas est~o sendo ocupadas pelo e>!aurimento de espai;os nas 

antigas favelas. 

Quando terminávamos este trabalho, Secretaria 

Municipal do Planejamento divulgou dados que demonstram haver, na 

década de 80, um crescimento da participa~~º de moradia da 

popula;~o de baixa renda Centre O e 8 Salários Míninos> em 

regi~es mais centrais da cidade, como os subdistritos de 

Pinheiros, Perdizes, Liberdade e Aclimaç~o entre outros (ver S~o 

Paulo, SEMPLA, 1990). Estas moradias s~o basicamente corti~os, 

que se consolidam como 11 alternativa 11 de moradia da parcela de 

da classe trabalhadora, que quer se ver livre dos transtornos 

representados pelos longos deslocamentos, numa cidade em que o 
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Tabela 17 

Varia~~º percentual média nas vendas do comércio 
RMPS de 1981 a 1987 

------~-------------------------------------------------------------------
Ramos de 

atividades 
1981 l 1982 : 1983 1 1984 ' 1985 l 1986 : 1987 

------------------:------- : -------:-------~------- -------~-------)-------
Bens duráveis -29,0 2' 1 -1,7 -6,2 19, 1 26,7 -28,1 

Lojas de Depart. -15,2 12, 1 -19,9 -5,4 10, 1 17,5 1 -28,4 

Lojas de Util.Dom. 1 -26,6 -3,6 8,B -4,9 .13, 1 35,7 -28,3 

Cine - Foto - Som l -19,5 3,6 -11,0 8' 1 9,7 28,7 14,0 

Móveis e decora~~: -29,2 7,2 -15, 0 - 20 ,9 -2,8 37,5 -37,1 
------------------:------- :-------:-------:-------:-------:------- ,-------
Bens semi-durâveisl -3,4 

Vestuário -13,5 

Tecido 3,2 

Calçado 2,2 

3,6 

.... Q 

..:;, ' . 
-4,3 

23,2 

-11,0 

10' 1 

-7,8 

1 ,2 

-10,3 16, 1 u 9, 1 -23,1 

-4,5 -5,3 17' 1 

-16,6 27,9 37,7 -35,1 

12,6 30,7 -6,9 -27,1 
------------------:-------:-------:-------:-------;------·-~-------:-------
Bens n~o-duráveis 

Supermercado 

Farmac. e Perfum. 

-1,7 

? 7 ... '"' 
-12, 1 

12,2 -8,6 

17,ó -9,0 

-4,1 -7,3 

9,7 21,8 15,7 -18,7 

9,8 22,9 12,0 -18,9 

9,0 10, 1 63,0 -17,5 
------------------:-------:------- :-------:-------:-------:-------:-------
Concession. Veic. 1 -36,1 l -3,2 l o, 1 : 11'3 ~ 3ó' 3 ! 11,2 l -33,~ 

------------------:-------:-------:-------i -------:-------:·-------:-------
Auto-pec; as l -12,1 1 2,7 : 14,9 : 23,9 l 28,5 : 31,0 1 -14,2 
------------------:------- } -------: -------:-------:-------~-------:-------
Mater. de Constr. l -18,5 : -4,0 l -6,1 l -16,2 l 4,4 l 25,7 : -33,1 
------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------
Com. em geral : -19,0 l 3,4 l -3,5 : -4,0 17,7 : 16,8 l -24,6 

Fonte: FederaG~O do Comércio do Estado de S~o Paulo 
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transporte coletivo é próximo do caót i co. 

A situaç~o da moradia é calamitosa e as políticas do 

Estado prendem-se à construc;~ de conjuntos habitac i onais de 

forma paleativa. Da era Vargas at~ 1964 foram criadas a Fundac;~o 

da Casa Popular e as Carteiras Hipotecárias vinculadas aos 

Institutos de Previd'ências e às Cai xas EconOmicas, Federal e 

Estaduais. Sua aç~o era clientelista e ineficiente e, devido à 

falta de recursos, inoper~cia de seus agentes e pelo 

paternalismo e favoritismo, seus resutados foram totalmente 

insignificantes. Estima-se que desde a Proclamaç~o da República 

( 1889) até a criac;~o do BNH, n~o foram construidas mais de 120 

mil habita~bes pelo Poder Público. A ineficiência era tanta que a 

Funda~~º da Casa Popular, criada em 1946 é e xtinta em 1964 

(substituída pelo BNH>, construiu apenas 17 mil moradias <Sko 

Paulo; Estado: 1979, pg. 27>. Com o Golpe de 1964, o novo governo 

procurou solucionar o problem~ do grande deficit habitacional 

criando o Banco Nacional da Habitaç~o. 

A lei n9. 4.380 de agosto de 1964, criou o SFH - Sistema 

Financeiro da Habita~~º e sua miss~o era a de promover a 

constru~~o e viabilizar aquisic;~o de casa própria, especialmente 

pelas classes de menor renda <op.cit. pg. 22>. Eram funçbes dos 

org~os: 

coordena~~º da política habitacional e do 

para saneamento; 

financiamento 

difus~o da propriedade residencial, especialmente entre 

as classes menos favorecidas; 

melhoria do padr~o habitacional e do ambiente, bem como 
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Tabela 18 

Nú~ero de favelas e barracos em Campo Limpo, S~o Miguel Paulista 
e S'~o Paulo, 1972, 1980 e 1987 

Favelas 

1972 1990 ' cresc • (%) 72/90 1 1997 • 1 cresc. (!,) 90/87 
---------- :---------- -----------:------------------:------------

n ' 1 n l 1 geoa. aritia. 1 l 1 1 • n geoa. aritia. 
----------:----!----- ----- :----- :-------- --------- ~ -----:------
s. Paulo 5721100,0 763 1100,01 3,67 33,39 15971 100,0 11,13 109,30 

e. Liapo 31l s, 721 109 114,2Bl 17,02 251,61 378 1 23,76 19,49 249,79 

s. "iguel 6: 11, 11 36 1 4 '72: 25' 10 500, 00 971 5,46 1 13,43 141,67 
--------------------------------------------------------------------------------------

Barracos \Doaicilios) 
:---------------------------------------------------------------------------

1972 1980 : cresc. (l) 72/80 1 1907 1 cr esc. <X> 80/97 
----------:-----------:----- -----·------------------ :------------- :------------------

n ' l 1 n l geoa. 1 ar i tia. 1 n ;: ' geoa. 1 ariti •· 1 1 1 1 • 
----------:----- :-----:---- :----- --------:--------- :----- :------ -------!----------
s. Paulo l145041100,0l7626Bl100,0 23,0 424,18 11504521 100,0 10,191 97,27 

e. Liapo 5781 3,99l12969 l16, B7 47,59 2.126,301 329691 21,86 14,341 155,58 

s. "iguel 294: 2,03: 39BBl 5,03: 39,53 1.256,46: 15039: 110,0 20,801 277' 11 
--------------------------------------------------------------------------------------
Fonte: 1972 a 1980: 
Coordenadoria do Bem Estar Social CCOBES>, Prefeitura Municipal 
de s:io Paulo: "Favelas no Municipio de S~o Paulo" 

1987: 
Secretaria Municipal de Habita~:lo <SEHAB >, Superintendência de Habitaç•o 
Popular <HABI>: "Distribuiç~o das favelas e seus domicílios por unidade 
regional de atendimento habitacional" 
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a elimina~~º das favelas; 

redu~~o do prec;o da habitac;~o pelo aumento da oferta, da 

economia de escala na produç~o, do aumento da 

produtividade nas indústrias 

reduç~o de intermediários; 

da c:onstr-uc; ~e> 

melhoria sanitária da populac;~o; 

redistribui~~º regional dos investimentos; 

r.:i vil 

estimulo à poupanc;a privada e, consequentemente, 

investimentos; 

e 

aos 

aumentos na efic:iéncia da aplic:ac;~o dos recuses 

e staduais e municipais; 

aumento de investimentos nas industrias de construc;~o 

civil, material de constru~~o e de bens de consumo duráveis, 

inicialmente de forma acentuada - até o atendimento da demanda 

reprimida - e de forma alternada, mas permanente, para o 

atendimento das demandas vegetativas e de reposic;~o; 

aumento da oferta de emprego, permitindo absorver m~o-

de-obra ociosa n~o-especializada; e 

cria~~º de pólos de desenvolvimento com a consequente 

melhoria das condi~~es de vida nas áreas rurais (op.cit.). 

Os idealizadores do BNH pensaram que, para evitar os 

grandes descompasses entre o valor dos imóveis e o repasse dos 

financiamentos aos beneficiarios do sistema, devido às altas 

taxas de infl a~~º <segundo eles a principal causa da ineficiênc ia 

das iniciativas do BNH>, bastaria instituir a corre~~º monetária, 

para que esta defazagem do valor do empréstimo <retorno para o 

sistema>, estivesse resolvido. Por mais que se pensasse em 
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estabelecer a prioridade para atendimento das necessidades da 

classe trabalhadora, a habita~~º entendida enquanto mercadoria 

jamais poderia ser apropriada pelas camadas mais pobres da 

populac;~o. Obvio que, enquanto banco, o BNH e o SFH tenderiam a 

empregar dinheiro, f inãnciar a construç~o, para aqueles que 

teriam condi~~es de submeter-se às leis do mercado financeiro. As 

al ega~etes pot- parte dos representantes destas institui c;Oes de que 

a corre;~o monetária seria um instrumento justo, pois usava os 

mesmos critérios de reposi~~es salariais e do restante do 

mercado, era pura ret6rica, pois, como vimos, o poder de compra 

da classe trabalhadora conheceu e vem conhecendo o maior 

achatamento de sua história. O resultado n~o poderia ser outro: 

dos 10 milhões de unidades previstas para serem construidas em 10 

anos, o Banco financiou apenas 1,1 milh~o de casas, sendo que das 

quais 280 mil destinaram-se aos trabalhadores mais pobres. 

Realizou, portanto menos de 3,0X de seu plano original (op. ci t. , 

p. 33) . 

Enquanto institui~~º financeira, o BNH cumpriu seu 

papel, pois, com a administra~~º dos recursos do Fundo de 

Garantia por Tempo de Servi~o - FGTS, o Banco tornou-se a 

segunda institui~~º financeira do 

divorciado de seus objetivos iniciais, 

país, porém totalmente 

jà que só aproximadamente 

17% do volume de invers~es monetárias realizadas pelo BNH na 

produç~o de habitac;~o foram efetivamente destinadas às familias 

de baixo poder aquisitivo. O restante dos 83X foram destinados 

aos estratos médio e alto da piramide social \op.cit. p. 32). 

Fica claro, a mà distribuiç~o dos recursos, porque, enquanto 52% 
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dos mutuários, os que possuem renda de até 3,5 salários minimos, 

recebem 6,47. dos financiamentos, os mais ricos com mais de 10 

salários mínimos de renda, que correspondem a 11. dos mutuários, 

recebem 36,9/. dos recursos financeiros (ver tabela 19>. Tal fato 

gerou um deficit habitacional para as populaçeses de mais bai xa 

renda como se pode constatar na tabela 20, onde 77,1/. das 

necessidades habitacionais na cidade de S~o Paulo s~o de famílias 

que possuem menos de 3 Salários Mínimos. 

O mesmo ocorre com a Companhia de Habita~~º de S~o Paulo -

COHAB, que, ao longo dos seus 14 primeiros anos de e:<istência, n~o 

edificou mais do que 50 mil moradias e deve-se observar que s~o 

as COHABs os responsáveis pelo fomento à construç~ de habitaçOes 

para a camada mais pobre da populaç~o (aquelas famílias que 

ganham até 5 salários mínimos>. Assim, 

"talvez mais do que nos outros chamados setores 

sociais, a política habitacional do Regime Militar 

baseou-se na lógica da ma~<imizac;~o dos lucros, pois, ao 

mesmo tempo que servia de vigoroso dinamizador da 

acumulac;~o 

especulaçko 

fabulosos 

de capital, intensificava 

imobiliária, que se tornou 

negócios" <Kowarick e Bonduki, 

1988' pg. 155) • 

também à 

uma fonte de 

in Kowarick: 

O resultado n~o poderia ser outro: no final da década de 

80, aproximadamente 8,0% da populaç~o da cidade de S~o Paulo, 

reside em favelas e cortiços, e quase 207. em habita~Oes 

subnormais <considera-se habitaç~es subnormais as moradias que 

localizam-se em loteamentos clandestinos desprovidos de infra-
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estruturas de saneamento e pavimenta~~º' cujas edif icaçbes s~o 

realizadas por auto-construç~o e encontram-se geralmente 

inacabadas, constituindo-se basicamente de um ou dois cO~odos). 

Dados apresentados por Brant et alli, no livro "S~o PaLtlo: 

Trabalhar e Viver", mostram que a condiç~o de moradia dos que 

ganham baixos salários (de meio a Llm Salário Hinimo do DIEESE>, 

é critica. Observando a tabela 21 constata-se que mais da 

metade dos casais jovens com filhos, ( 1981) residia em 

habitaçôes precárias. Este perfil tende a alterar-se conforme a 

idade do casal avan~a, porém nto implica que estes j ovens de hoje 

seguramente tenham aumentado a sua qualidade de vida no futuro. O 

que os dados mostram é que casais mais velhos, independentemente 

de terem filhos ou n~o, têm melhores condiçt!es de habitaç~o, ou 

seja, que, de um lado, eles tiveram uma outra forma de acesso à 

habitaç~o que os jovens n~o possuem (devido aos achatamentos 

crescentes de seus salários e à periferizaç~o e do encortiçamento 

cada vez mais intenso da cidade> e, de outro, pelos mais velhos 

terem realizado, com o passar do tempo, melhorias sL1bstttnciais em 

S\.\c'iS residências Cauto-construç~o) e pelas melhorias nas 

infra-estruturas urbanas com a legalizaç~o de seus lotes, por 

exemplo. 

A press~o crescente sobre os salários e a 

mercantilizaç~o absoluta do solo urbano traduzem um perfil cada 

vez mais dramático de acesso à moradia. Sem condiçOes de adquirir 

uma casa o trabalhador teve que optar em pagar aluguel. Dados 

secundários mostram que é superior o número de casas próprias em 

relaç~o as alugadas, porém estes dados n~o discriminam a 
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Tabela 19 

DistribuiG~ dos Financiamentos Habitacionais do 
~FH, por faixa de renda no Brasil \1965-1985> 

Salários 
mini mos 

'I. do número de 
mutuários 

X dos financiamentos 

--------------:--------~---------:-----------------------------------
atê 1, 5 20 1'3 

1,5 ":?' C' .... '~ 32 5, 1 

3,5 5,0 13 14, 1 

5,0 7,0 12 20,4 

7,0 9,0 10 22,3 

9,0 11,0 C' 11,9 .J 

11,0 16,5 7 ')7 -1' 
- J ~ ~ 

+ 16,5 1 1,8 

Fonte: UNICAMP, Nt.'.1cl eo de Estudos de Poli ti cas Pi.'.lbl i cas, 1985 
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Tabela 20 

Necessidade de habita~~ por fai x a de renda 
1980 - 1990 

Faixa de 
renda fami 1iar1 
em Salários 

Necessida des Habicion ai s 
na área urbana 

de familias na faixa 
de renda 

Mini mos :------------------------------------------------------
i: acumulada .. 

'· /. ac. umu l ada 
--- ------------: -----·- r - - - ·---- ·--·- ------·--.. ·---: -----·-· ! ----- --·----------
O a menos 1 t 31,3 ' 

1 a menos de 3 45,8 

3 a menos de 5 11,8 

S a · menos de 10! 7t1 

10 a •ais 4, 0 

-1 ... .::,, , . .) 

77' 1 

88,9 

9ó,O 

100 , 0 

16,9 16,9 

C"'- • 
..J.;:, 'o 70,5 

15,ó 

13 , 9 100,0 

---------------:------:---------------------:------:-----------------
Total 100,0 : 
--------------------------------------------------------------------~ 

Fonte: f"larcos C. C. Albuquerque, abud , Vc::ras e Bonduki 
1986 p 53 
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qualidade da moradia, o que significa que os barracos de favela, 

quando comprados, s~o considerados próprios <Brant et alli:, 

1989, pg. 86). Este processo redefine o quadro tradicional de 

concentraçOes dos aluguéis nas regiOes centrais da cidade. Na 

tabela 22, observa-se que apenas 9,1Y. dos dormitórios alugados 

est~o nas regiOes centrais, enquanto que 29,59/. est~o localizados 

na periferia (observar classifica~~º das por~e.ses da cidade 

proposto por Pastenak no quadro 4>. 

na 

O processo de periferiza~~o global da 

moradia do trabalhador, n~o implica no 

cidade, fundado 

abandono de 

localizacoes tradicional dos cortiços no centro. O centro é 

localizaç~o estratégica e, com o empobrecimento da classe 

trabalhadora, morar em unidades individuais nesta regi~o tornou-

se proibitivo, tal fato induziu ao aumento de habitaçOes 

coletivas na cidade. Porém o achatamento salarial é t~o brutal 

que muitas familias n~o conseguem arcar com os custos da moradia 

na regi~ central, mesmo em corti~os. Na mesma tabela 21, pode-se 

perceber que é muito maior o nómero de domicílios de apenas u~ 

c:ômodo na regi~o periférica da cid~de, em relac:;~o a c:entral 

<40,25/. e 8,70Y., r-espec:tivamente>. Este fenômeno explic:a-·se pelo 

fato de que familia que morava em 1986 em um domicílio de um 

cõmodo na regi~o central teria que dispor de 0,746/. do valor do 

salário mínimo para pagar o aluguel do cômodo. Morando na 

periferia esta familia pagaria um valor de 0,351/. do salário 

m!nimo, ou seja, 47/. menos que no centro <tabela 23>. 

S~ estes processos que contribuem com a massiva 

expans~ e concentra~Oes das habitaçbes populares nas regi~es 
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Tabela 21 

Condii;~o de habitabilidade da moradia segundo o momento do 
ciclo familiar entre os que ganham entre meio e um salários 
minimos do DIEESE RMPS <1981> EM % 

Habitabili-l 
d ade 

Casal sr:11 
filhos 

Casal con; 
Filhos 

Casal co111 
filhos 

Casal c:o• 
filhos 

• ( 18 - 34 anos): í 18 - 34 anos) 1 \35 - 49 anos}: e+ 49 anos) 

Casal se• 
filhos 

(+ 49 anos) 

------------ --------------~--------------:--------------:-------------:-----------------
Sofrlvel 44,4 44,7 44,4 45, 1 bb,2 

Rascável 9,5 4,2 23,6 

Precária 46,0 51'1 34,1 10,1 

Fonte: Pesquisa DIEESE, 1981 \Rel atór-i o de pesquisa apresentado ao 
IDRC - S~o Paulo, DIEESE - CEDEC, 1986) 
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periféricas da cidade. A partir de meados da década de 70, os 

prefeitos que se sucederam na administra~~º da cidade, tentaram 

conter sua expans~o urbana. Os instrumentos técnicos e legais 

estavam colocados com o PDDI e com as leis de Zoneamento e do 

Parcelamento do Solo (de 1972>, exigindo, esta última, que, para 

a aprovac;:~o dos novos loteamentos, o empreendedor deverá "doar à 

prefeitura 25X da área a ser loteada para abertura do sistema 

viário, 15% para uso de recrea~~o e áreas verdes e 51. para uso 

institucionais; largura minima para ruas, lote minimo de 125 2 
m ' 

implantac;:~o de infraestrutura (rede de água, asfalto, guias e 

sargetas>, declividade máxima nos lotes e ruas, além de uma série 

de outras exigências físicas e burocráticas" <Brant, 1989, pg. 

91). O resultado da aplicac;:~o desta lei foi o quase completo 

desaparecimento dos loteamentos irregulares, mas n~o ating i u os 

loteamentos clandestinos, que cont inuaram a expandir-se. A 

diferem; a entre o irregular e o clandestino é que no primeiro 

havia uma pendência junto a Prefeitura ou ao Registro de Imóve is 

de obras ou documentac;:~o; enquanto o clandestino é o l oteamento 

aberto sem qualquer solicitac;:~o ou comunica~~º à Prefeitura (op. 

e i t. , pg. 82. ) . 

Com a lei Lehman \ lei 6766/79 - ver Passaglini Filho, et 

alli; "Da nova lei de parcelamento do solo urbano" S~o Paulo, 

EMPLASA , 1980> , que diciplinou definitivamente as formas de 

realizaç~o dos loteamentos, estabeleceram-se critérios r igidos 

quanto às condi~Oes de obedi~ncia às políticas de planejamento 

da cidade, de restric;:~es impostas pelo meio fisico e de 

cumprimento dos requisitos necessários para a constituiç~ dos 
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Tabela 22 

Domicílios alugados por número de cômodos em t., 
segundo aneis eco16gicos <1> Mun i cipio de S~o Paulo <1980> 

Total N~mero de cõaodos (menos os se• declaraG~O) Y. da aneis 
ecolbgicos : :-------------------------------------------------: populacao 

1 2 3 5 7 : BE-+: 
------------i----------~-----:-----:-----:----- : -----~-----:----- : -------~---------------

Central 9' 10 • 9' 70: 7,031 6, 721 9,39: B,74l1ó,99:15,221 

Interior 11, 76 13,0Q: 3,9ó: 3,0ól B,90: 10,9-l 22,1 U 2ór91: 

Interaed. 19,74 9,31:tu,Só:14 1 ó1:20,B912ó,26 2ô,4712B,49 : 

Exterior 33,91 .2S,24l35,10 :39,77139,24133,61 28,99:t9,17 l 

Perif~rico 26,59 :40,75:43,02l35,33l21,5B:l4,54 11, 4>i: 7,52: 

(1) aneis segundo Pastermak conforme quadro 4 

Fonte dos dados originais: 

FIBGE - Tabulaç1'1es Especiais, CDH - Coo.par.hia de 
Desenvolvimento Habitacional do Estado de S~o Paulo 
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Quadro 4 

Anéis ecológicos segundo classif icaG~O de Suzana Pasternak 

Anéis 
1 Ecológicos Sub-distritos 
~--------------:-----------------------------------------------------: 

Central 
1 Bela Vista, Cerqueira Cesar, Consolai;ào, liberdade, 
1 Santa Cecília, Santa E·figênia e Sé. 

1--------------:-----------------------------------------------------: 
Interior 

Aclima~~º' Barra Funda, Belenzinho, Bom Retiro, 
: Bràs, Cambuci, Jd. América, Jd. Paulista, Moóca, 
l Pari, Perdizes, Pinheiro e Vila Mariana. 

:-~-----------:-----------------------------------------------------: 

Exterior 

Alto da Mooca, Ibirapuera, Casa Verde, Jabaquara, 
Lim~o, N. Senhora do O, Pirituba, Santana, Vila 
Formosa, Vila Jaguaré, Vila Maria, Vila Matilde, 
V. Nova Cachoeirinha, Vila Prudente e Tucuruvi. 

!--------------:-----------------------------------------------------: 
Periferic:o 

Socorro, Ermelino Matarazzo, Jaraguá, Brasilêndia, 
Santo Amaro e os distritos de S~o Miguel Paulista, 
Itaim Paulista, Itaquera, Guaianazes, Parelheiros, 
e Perus. 
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novos loteamentos. O resultado da aplira~~o destas novas normas é 

que se impediu a constitui~~º de novos loteamentos clandestinos e 

aqueles jà constituídos passaram a ser regularizados . 

Para a regulariza~~º dos loteamentos no município de Sào 

Paulo foi criada a Supervis~o Especial de Regulariza~~º de 

Loteamentos e Arruamentos - SERLA; entre 1980 e 1985, foram 

averbados 2360 loteamentos, incluindo 278.345 lotes que somavam 

uma área total de 12.736 hectares, ou seja, nada menos que 9,7X 

da área do município (Brant et alli, op. cit., pg. 81>. O 

resultado deste processo é que, sem a clandestinidade do 

loteamento e os empreendedores tendo que respeitar a lei sob o 

risco de terem seus bens confiscados para custear as obras de 

melhoramentos deste loteamento, o pre~o do lote periférico 

cresceu de forma intensa. Segundo estimativas da antiga 

Secretaria Municipal da Familia e do Bem Estar do Menor FABES., 

um lote minimo na periferia, 125 custava por volta de 24 

salàrios mínimos, valores extremamente altos para a clientela 

potência! destes loteamentos (estL1do executado pela FABES em 

1984>. 

Somando este processo de valoriza~~º do solo urbano 

periférico, o empobrecimento da classe trabalhadora, agravado 

pela crise econômica do início da década de 80, e um elevado 

nível de desemprego, a solu~~o encontrada por uma parcela destes 

trabalhadores foi a de ocupar coletivamente os terrenos vazios 

das regi~es periféricas. Em sua maioria estes terrenos eram áreas 

institucionais de loteamentos legalizados e, portanto, 

destinados ao Poder Público que n~o tem onde edificar os 
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Tabela 23 

Valores médios de aluguel por números de cô~odos do 
domicilio segundo, anéis ecológicos \1), por Salários 

Hinimos no Municipio de S~o Paulo (1980) 

Valores •édios de aluguel \senos ou se11 declarai;to) 
Anel :------------------------------------------------------------------------------

ecolbgico N~aero de cômodos po~ domicílios (menos ou sem declarai;lo) 
:------- ----------------------------------------------------------------------

1 2 4 5 6 7 e e + 
-----------:------- -------:------- :--------:-------- :--------:--------:------------------
Central 0,746 1, 158 1,303 1,562 1,841 2,103 l 2,413 3,886 

lnteri or 0,669 0,837 1,096 1,427 1 '705 2,015 

lnter•ed. 0,476 0,622 0,828 1,153 1, ó37 

Exterior 0,397 0,503 0,575 1,049 1, 431 1,737 

Periférico! 0,351 0,495 0,629 0,879 1,258 1, 503 

0,467 0,686 o, 779 1,130 1, 572 1,902 

(1) aneis segundo Pasternak conforme quadro 

Fonte dos dados originais : 

FIBGE - Tabula~bes Especiais, CDH - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional do Estado de S~o Paulo 
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2,371 3,828 

2,393 3,527 

2,040 3' 111 

2,188 4,440 

2,315 3,659 



estabelecimentos de consumo coletivo. 

A sustenta~•o desse modelo periférico de crescimento 

urbano, 

moradia 

vinculada a propostas paleativas para a quest~o da 

do trabalhador, só se sustenta com a decisi va 

participa~ào de um Estado, que, pelo uso do poder e da for~a, 

garantiu aos setores dominantes, inteiramente compromissados com 

os interesses dos investimentos internacionais <seus maiores 

parceiros>, tomar a cidade, e, de forma mais abrangente, a 

Metrópole <a regi~o metropolitana de S~o Paulo), como o lugar de 

acumulai~º do Capital, impondo à ela a lógica do lucro. S~o Paulo 

torna-se, mais do que nunca, uma cidade segregada. O acirramento 

dos contrastes urbanos com a exclus~o de milhares <ou milhôes) de 

habitantes pobres dos servi~os básicos mínimos urbanos, em 

detrimento dos servi~os prestados aos poucos ricos, gerou 

a~eses conflito pot~nciais, que só n~o se manifestaram em 

políticas porque este Estado autoritári o estabeleceu formas de 

controle sobre estes movimentos latentes. 

A forma mais comum de domínio político sobre estes 

movimentos latentes foi sua cooptaç~o. No período pré-64, as 

políticas públicas para o setor urbano baseavam-se no populismo; 

a cidade era 11 a cidade dos pobres" e anunciavam-se várias ac;f'.Ses 

que privilegiariam as porç~es menos favorecidas quanto aos 

serviços e infraestrutura do espaço urbano. Isto n~o passava de 

discurso e, de pràtico, o que os governos militar realizaram a 

partir de 1964, foi o estabelecimento das bases para a 

consolidaç~o da extraordinária segrega~~º sócio-espacial que se 

verificou após 1964. Mesmo o Regime Militar inicou sua gest~o 
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afirmando que sua política habitacional iria privilegiar a busca 

de soluç:~o para a falta de "habitat;~o popular" (já estandb cl;:'\ro 

uma forma de segrega~~o). Como foi visto, tudo n~o passou de 

discurso. 

A cooptac;:lo pelo Estado dos movimentos populares de 

bairro estrutura-se basicamente na troca de favores, onde uma 

melhoria no bairro representaria ao político intermediar um apoio 

eleitoral. Assim, 

"para o movimento de bair-ro, priorizar uma 

reivindica~~º' organizar um memoria l e Ltm abaixo 

assinado e encaminhá-lo, através de um político, ao 

Poder Público, passa a ser uma prática que se generaliza 

nas zonas periféricas" Cop.cit. pg. 143). 

Porém, com o recrudescimento das contradic;Oes urbanas e do 

crescimemto das periferias palpérrimas (ver dados no cresc i mento 

do número de favelas, tabela 18>, o Estado percebe que a quest~o 

urbana assume um papel político, que se n~o devidamente tratado 

poderia trazer-lhe graves problemas. Com o rígido controle sobre 

os movimentos operários-sindicais e este quadro de intensifica~~º 

das contradi~~es urbanas, a quest~o urbana politi z ou-se, porque 

foi na a~~o das lutas urbanas que se iniciou um processo 

vigoroso de desligitima~~o do Regime Militar que veio 

instaurar·-se após o golpe de 1964. 

As razees que levaram ao Golpe de 64 vem sendo 

profundamente discutidas , mas sua essência é o de garantir, via a 

fian~a do Estado, o definiti vo processo de industrializa~~º' 

pautuado no modelo empregado por Juscelino Kubitschek 
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desenvolvimento industrial baseado na importa~~º de capitais, 

garantindo à eles infra-estrutura e controle sobre trabalho. 

Os militares aplicaram a risca os ensinamentos das 

cartilhas da "War Colege", Norte Americana e sob o discurso de 

Integra~~º e Desenvolvimento, sob os respaldos dos ''interesses de 

Segurania Nacional" (seguran~a ao pleno desenvolvimento de 

Ct3.pi tal internacional no pais e de privilégios aos grupos 

cartoriais nacionais quase sempre associados aos 

internacionais), inaugura-se um periodo de e x cessào política, 

onde os direitos dos cidad~os podem ser impedidos. O Congres?o é 

fechado e s~o outorgados os Atos Institucionais. Seus principais 

alvos foram as lideranças políticas de esquerda e os movimentos 

em favor dos direitos da cidadania, principalmente os movimentos 

operários, dos trabalhadores rurais e de estL1dantes. Para maiores 

informaçeses sobre o ide~rio Militar consultar Golberi do Couto e 

Silva (1981>, Mattos <1577), Coblin (1978>, Coleho <1976) e Rizzo 

( 1976). 

Alvo de intenso controle, respaldado sobre a Legisla~~º 

Trabalhista, o movimento operário conheceu um profundo 

desfalecimento desde o final da década de 60 até meados da 

década de 70. Os sindicatos estavam atrelados diretamente ao 

Ministério do Trabalho e todas as queste!es trabalhistas passaram 

a serem mediadas pelo Es tado. Surge de forma intensa o peleguismo 

no movimento operário. As práticas clientelistas adota das no 

per-iodo pré-64, acentuam-se e os movimentos "populares de bairro" 

s~o cooptados. Intensifica-se a a~~o das Sociedades Amigos de 

Bairros, cuja direiào esta quase sempre atrelada a pdliticos (ver 
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trabalho de Maria Gloria Gohn, 1979). 

o intenso processo de empobrecimento da classe 

trabalhadora, associada à crescente periferiza~~o da cidade, que 

significava a espolia~~º do direito de morar, de alimentar-se, de 

vestir-se, e à educaç~o de um número cada vez mais crescente de 

pessoas tornava insustentável a política de e:'.cesstl'o empregada 

pel o Poder Pôblico à por~ees perifericas da cidade, que se torna 

o mais delicado dos pontos da quest~o urbana. A 

insustentabilidade do modelo desenvolvimentista empregado pelo 

Regime Militar n~o permi t i a que seus representantes cont inuassem 

a execer uma continua aç~o repressiva sobre à sociedade. Sem os 

respaldos politicos necessários para sua sustenta~~º' lentamente 

se inicia um processo de redemocratiza~~º que se acelerou pelas 

grandes manifestaçees populares realizadas a partir de fins da 

década de 70. 

A falta de liberdade dos movimentos operários, as 

constantes denúncias pelas "companheiros pelegos" dos dirigentes 

sindicais e as péssimas condi~Oes da moradia fomentaram a mudan~a 

do palco das di scuss~s políticas. A e:<empl o do que ocorreu no 

inicio do século, com todas as resalvas históricas e políticas, o 

lugar da moradia da classe trabalhadora Ca periferia> passa a ser 

o lugar da luta contra a explora~lo no trabalho (vi a ba i }< OS 

salàrios) e contra a espolia~~º do direito de morar <traduzindo o 

rígido controle do capital sobre o trabalho implementado pelo 

Regime Militar). Com uma nova postura e com novas inten~ees, as 

organizaçt1es populares se "rearticularam" norteados por 

principias n~o clientelistas tradicionais, sem a submiss~o as 
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vontades do Poder Público e priorizando a autonomi a dos 

trabalhaqor-es. Conf ig1.tram-se, neste sentido, as bases paré.\ a 

rearticula~~º dos movimentos populares. 

Com uma pauta de reinvindica~~es baseádamente urbanas 

as organizaçl'Jes populares iniciam uma luta constante sobre seus 

direitos à cidade, traduzindo um processo de reconquista da 

cidadania. As lutas por creche desenvolvidas por c l ubes de m~es é 

um dos exemplos marcantes da reorganizai~º dos movimentos 

populares em fim dos anos 70. Esta nova realidade que os 

movimentos de moradores v~o assumindo deslegitima a figura das 

"Sociedades Amigos de Bairros", que continuam a empregar uma açâo 

clientelista. Em sua oposi~~o s~o criadas inümeras "UniOes de 

Moradores", que, de forma pulverizada, procuram a soluç~o dos 

problemas urbanos de por~~es menores da cidade, geralmente 

representando as favelas. 

Percebendo que era inevitável o processo de 

redemocratiza~~º em curso e de desestruturaç~o de sua estratégia 

politica tradicional, os representantes da Câmara Municipal e da 

Assembléia Legislativa Estadual de S~o Paulo, mudaram sua 

estratégia e ampliam sua aç~o. Com a rearticulai;~o das 

organiza~~es populares e o crescimento de sua a<;~o com express~o 

social, o Governo, através dos deputados estaduais e vereadores, 

passa a atender, no inicio da década de ao, os principais pontos 

de reivindica~~º destes movimentos. S~o, por e~<empl o, 

implementados programas de melhoria das condi~bes das favelas 

através dos programas estaduais de Pró-luz e Pró-água. 

O processo de reconquista da cidadania desta parcela 
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e xcluída da populaç~o da cidade, neste sentido, acontece pela 

a~~o conjunta das organizaçees populares, pelas greves que os 

setores operários implementam a partir dos 3 últimos anos da 

década de 70 e pela luta isolada de pequenos grupos espalhados 

pela cidade, como o das enumeras associa~~es de moradores de 

favelas. A lenta e gradativa consciência de que fazem parte de 

por;~es excluídas da sociedade, levou a que estes grupos passasem 

a ter uma a~~o de insubordinaç~o em relaç~o as propostas e a~ees 

do Poder Público, associando-se em muitos casos à grupos 

políticos com os quais tinham uma maior identidade. N~o houve, 

porém, ao nível da consciência política um amadurecimento 

sincrônico em relaç~o ao seu poder reivindicativo, que acabou por 

levar a muitos destes movimentos a alian~as com políticos 

populistas, como pode ser constatado nos anos que antecederam ao 

pleito municipal de 1985, onde havia, por exemplo, mais de uma 

entidade de moradores de favelas sendo representadas na Câmara 

Municipal. 

Apesar de terem um papel fundamental na reconquista da 

cidadania a partir de meados da década de 70, sua a~~o veio 

acompanhada de reivindica~~es específicas por melhoria das infra

estrutura e dos servi~os urbanos, este óltimo ilustrado no 

movimento de luta por creche. A insubordinaç~o política destes 

grupos já ocorria em relaç~o às práticas tradicionais de 

coopta;~o que estavam presentes nas "Sociedades Amigos de 

Bairro". Era uma insubordina~~º ao nível das práticas , n~o sendo 

muito claro para os movimentos pulverizados qual era ideário que 

deveriam seguir. O resultado disso é que muito dos movimentos que 
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lutavam pelas melhorias no bairro acabaram incorporando-se aos 

grupos mais tradicionais, representados por facç~es da a ntiga 

ARENA. 

Neste mesmo processo, a "Abertura Política" promovida no 

final da década de 70 e.cm a Anistia, a revoga~~º dos Atos 

Institucionais e o renascimento do pluripartidarismo transformou 

muito dest.es movimentos em inst·àncias de a~~o dos trabalhos de 

base de alguns partidos de esquerda, principalmente do PC do 8. 

A prática política nas bases operou-se nos movimentos que traziam 

consigo lastros nos movimentos operários grevistas , muito 

(perceptiveis nos movimentos de moradia na Zona Sul da cidade >, 

no inicio dos anos 80. Porém, o principal polo aglutinador dos 

movimentos populares dos bairros periféricos da cidade partia da 

a~~o secular da Igreja Católica, c:om a implementa~~ª das 

políticas decididas no Consílio de Medellin, ou seja, a 

constituiç~o das "Comunidades Eclesiais de Bases " . Com uma a~~o 

abrangente, a Igreja Cat6lica deu um apoio logístico que foi 

fundamental para viabilizar grande part e dos movimentos grevistas 

de 1978 e 1979, porque o lugar por excelência da articulação 

destes movimentos foram as CEBs. Nestes núcleos é que surgiram 

grupos que fomentaram formas de lutas urbanas até ent~o 

desconhecidos em ~o Paulo, cujo ideário partia da necessidade de 

lutar-se pelas bases, sendo seu ponto fundamental o respeito às 

liberdades demccràti cas. E neste seio que surge um 

partido operário com bases populares muito bem definidas, e 

que acontecem os primeiros movimentos populares que 

guardam em si um relevante grau de mobiliza~~ e organiza~~º' que 
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foram as ocupaç~es coletivas de terras. 

Estas novas formas de aç~o , e xpressas nas ocupa~i:Ses 

coletivas de terra, revelam que estes movimentos possuem um 

caráter mais profundo de que somente o de "conquistar a moradia" , 

ou seja, estes movimentos mostram um avanço qualitativo nos 

movimentos populares (que alguns movimentos de favela 

principalmente as SABs, n~o conseguiram ultrapassar), que foi a 

superaç~o do caráter meramente reivindicativo da luta pela 

moradia. Juntamente com o movimento de moradia os grupos 

organizados que viabilizavam as ocupac;Oes coletivas participam, 

de a l guma forma, de lutas que ultrapassam o uni ve r so de sua 

moradia. Estes movimentos d~o os primei ros sinais de que as lutas 

urbanas n~o necessitam possuir um caráter corporativista para 

c:onqui star suas reivindicaç~e, e avanc;am no sentido de 

transformarem suas proposta em priorizaç~o das politicas 

públicas, a partir da vitória do PMDB na5 eleic;e:!es estaduais de 

1982 (que implicou na indicaç~o de Ma.rio Covas par a a 

Prefeitura). O Poder Público estava aberto para receber boa parte 

das reivindica~bes dos movimentos que lutavam pela melhoria das 

infra-estruturas e dos serviços urbanos. 

Os movimentos populares, expressos de forma particular 

naqueles q\.le fomentam as ocupa~~es coletivas de terra, 

transformam-~e em um dos elementos cruciais que colaboram para o 

entendimento das contradi~Oes urbanas, quando ao romper com a lei 

da propriedade (mesmo que esta seja pública, e aqui reside outro 

ponto fundamental, que foi o histô..-ico destino do pú bli c o para o 

privado viabilizando a rever~ de lucros para este segundo), 
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levantam a quest~o: " à quem interessa a cidade?"., em contra 

posiç:to a " a cidade deve ser fonte de lucro?" <Kowarick e 

Bonduki, in Kowa~ick: 1988, pg. 163) . Neste sentido pensar-se a 

quest~o democrática da cidade significa ter que refletir sobre os 

rumos e a força de tais movimentos e através de seu caráter 

constatar que é possível romper com as 11 f1.mc;ões dias " da cidade 

capitalista. 

3 As ocupa~tles coletivas de ter-ras e os casos do Campo 

Limpo e ~ "igual Paulista 

Sendo o ponto central deste trabalho, o estudo dos 

fenômenos que envolveram ocupac;Oes coletivas especificas 

ocorridas no Campo Limpo e em ~ Miguel Paulista, e a avaliac;~o 

do saldo que estas rever teram às populac;~es envolvidas, tor nou

se de necessaria a apreenss~o dos proce ssos de ocupa~~º destas 

duas pequenas porçbes do território paulistano. Cabe resaltar que 

a referência às ocupac;Oes organizadas de terra s~o sempre 

tratadas aqui como "ocupa~eJes coletivas" . As · referências ao 

assentamento urbano, a urbaniza~~º da cidade, ou de suas regiOes, 

assim como das favelas, s~ designadas apenas como "oc:l\pac;fSes" . 

Deve-se lembrar ainda que a ocupaç~o coletiva pressupõe uma 

organizaç!Co, por este motivo, por vezes, existe referências a 

estas oc\..1paçf1es colet i vas como sendo "ocupai;eses organizadas". 

Com o acirramento do p r ocesso de mercantili z aç~o do solo 

urbano periférico, a partir das grandes restri~Oes ao surgimento 

de novos loteamentos clandestinos e devido ao grande achatamento 

dos salários, as ocupa~Oes coletivas de terra tornaram-se uma das 

estratégias possíveis para solucionar o problema da falta de 
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moradia da classe trabalhadora. Mas que terras seriam ocupadas 

desta forma? 

A resposta à esta quest~o tornou-se fundamental para os 

movimentos organizados, pois foi a partir dela que muitos grupos 

se uniram e obtiveram sucesso na sua empreitada. Contudo, nào se 

trata de uma resposta simples, pois, a escolha da gleba a ser 

ocupada coletivamente determinou derrotas a muitos movimentos ou 

causou a inviabiliza~~º da ocupa~~o. 

Um dos resultados da mercantiliza~~º do solo urbano foi 

a manuten~~o, por parte de investidores capitalistas, de imensas 

glebas como reservas de valor, chegando como for colocado, a 43% 

as áreas disponíveis a edifica~~º que s~o especulativas. A 

e:-. i stênci a deste fenómeno propiciou o surguimento de grandes 

vazios nos aneis intermediários e na periferia d a cidade. Est es 

terrenos foram alvos de alguns movimentos de ocupa;~o coletiva, 

mas na condi;~o de propriedade privada, causaram àqueles que as 

ocuparam a expuls':lo, mais ou menos imediata, em sua maioria 

de forma violenta, pelo processo de reintegraç~o de posse 

impetrado por seus proprietários. Glebas particulares em litígio, 

aguardando parecer judicial para definir uma posse, ou aquelas 

que est~o em partilha por heran~a, também, sob decis~o judicial, 

n~o s~o em grande n~mero, mesmo porque a grande ma ioria das 

e x istente jà foram, ao longo do tempo ocupadas por favelas. 

Outras áreas "despon:lveis" para ocupat;~o coletiva seriam 

as públicas. Porém, é pequeno o n ú mero delas com área extensa~ 

porque as e x istentes, anteriormente ao inicio dos processos d a s 

ocupa~~es coletivas (em 1981/82 >, também sofreram processo de 
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ocupaç~o por favelas. 

A lógica da apropria~~º do solo urbano, portanto, é a 

lógica do capital e, neste caso, o que resta para os que n~o 

detem o capital ou rendimento suficiente para comprá-la é o de 

procurar formas para n~o se submeterem a ela. Isto significa 

dizer que a classe trabalhadora sem recursos para obter uma 

moradia no mercado imobiliário (agravado, como foi visto pela 

"ausência" de loteamentos clandestinos e pelo achatamento dos 

salários>, teve e tem como alternativas ocupar de forma coletiva 

as parcelas deste selo com pouca renda incorporadas a ele, neste 

caso, locais extremamente distantes e, portanto, com grande 

dificuldades de acesso ou aqueles sem condiç~es adequadas ao 

assentamento urbano devido as suas características topogràficas. 

Regi~es como as do Campo Limpo, ou da Vila Brasilândia, em S~o 

Paulo, ou as favelas nas encostas no Rio de Janeiro, ou a 

ocupa~~º dos Alagados, em Salvador (somente para citar poucos 

exemplos> refletem esta lógica. 

Sendo terrenos impróprios a ocupaç~o urbana, seja por 

sua grande declividade associada às condiçOes litológicas e 

pedológicas, seja por serem áreas de várzeas e passiveis de 

inundaçefes, a construç~o de edificac;ees nestes locais implica 

no investimento de recursos extras para garantir a seguran~a de 

seus moradores. Mas, de forma oposta, aqueles que edificam suas 

moradias (seja por ocupac;~o coletiva ou n~o, ou por compra de 

lotes baratos) o fazem pela auto-construç~o, na maioria das vezes 

n~o guardando cuidados técnicos no processo construtivo, o que 

implica num maior risco às populaçbes residentes nestas casas. 
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A falta de infra-estruturas urbanas associada à auto-

construc;:~o em terrenos impróprios produz nas regiCfes periféricas, 

sobretudo ao Norte e ao Sul da Cidade, um quadro próximo do 

calamitoso. 

E neste sentido que a avalia<;~o dos condicionantes 

físicos dos terrenos periféricos torna-se de fundamental 

import·~c:ia para as ocupac;e!es de terras urbanas. Em ambos os 

casos estudados, as ocupac;:Cfes coletivas do Parque Regina, no 

Campo Limpo do e Jardim Máia, em S~o Miguel Paulist a, os 

problemas específicos dos condicionantes físicos implicaram em 

dinâmicas diferenciadas de ocupa<;~o assim como de manuten~~o do 

nível da mobiliza~~º dos moradores ocupantes. E óbvio que estes 

n~o s~o fatores determinantes, mas auxiliaram no entendimento de 

como r.lc:orrem as ocupac;:bes e a manuteru;l<o das 1 L1tas 

rei nvi di ca't6r·i as. 

De forma mais ampla, a quest~o da ocupa<;~o periférica 

desordenada em terrenos impróprios ao asuntamento urbano causa 

sérios problemas às populaçeies moradoras e ao Poder Público. Sem 

priorizar os investimentos em infra-estrutura urbana nestas 

regi~es ou, qua~do fizeram, n~o o tratando como um processo 

p ri or i t ár i o (principalmente nas gestees até 1982 e na de Jánio 

Quadros de 1985 a 1988), a Prefeitura s6 procurou mitigar os 

efeitos de possíveis tragédias <entendendo tragédia desde o 

desmoronamento ou alagamento de uma moradia a t é o de 

assentamentos inteiros). Uma aç~o maciça para resolver este 

problema ex igiria grandes investimentos e seria necessário 

promover-se uma verdadeira "Reforma Urbana", ou seja, redefinir 
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prioridades e deslocar recursos para a remo~ào de fami lias em 

áreas de riscos, promovendo seu assentamento nos terrenos vazios 

e x istentes na cidade - uma a~~o de caráter palitice. 

As atitudes que procuraram encaminhar, até a atual 

gest~o municipal, uma soluç~o para o problema do assentamento 

periférico em áreas de risco <entendida como sendo terrenos 

passiveis de escorregamento por suas características físicas 

litológia, solos e declividade - ou sujeito a alagamentos ) , 

esbarram na grande quantidade de moradias nestas condiç~es e na 

falta de estrutur a técnica e financeira do Poder Público para 

implementar as soluç~es. A priorizaç~ para a soluç~o, pelo menos 

em parte, dos problemas destas áreas implementados pela gestão de 

Luiza Erundina, pode iniciar o encaminhamento de açôes 

preventivas, 

impostas. 

ao contrário das açOes corretivas a té ent~o 

Mais dois outros pontos cabem colocar nesta reflex~o: o 

primeiro é que o Poder Público já dispbe a muito de infcrmaçOes 

técnicas sobre a gravidade da situaç~o dos terrenos periféri c os 

(assim como do municipio inteiro). A elabora~~º da Carta 

Geotécnica pelo Instituto de Pesquisa Tecnológica - IPT, deu o 

arsenal básico para a mitiga~~º do problema das áreas de risco. O 

seu aproveitamento é que foi subestimado pole Poder Pdblico, que 

n~o evitou a ocupa~~º de áreas quando elas ocorriam com o seu 

conhecimento. Apenas houve tentativas esparsas de ambos os lados. 

Aqui chegamos ao outro ponto. Os movimentos popul ares 

que organizaram as ocupaç~es coletivas de terras, em muitos 

casos, n~o tiveram alternativa e acabaram por ocupar áreas de 
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alto risco <como ocorreu com uma das ocupa~~es coletivas do 

Parque Regina - a ''Serra Pelada"). A i ntervenç~o do Poder Público 

deveria ser no sentido de evitar esta ocupaç~o coletiva e 

oferecer alternativas para a populaç~o dentro das condi~Oes 

concretas dos moradores e de sua emergência em ter um lugar par-a 

morar (nesta mesma ocupaç~o coletiva, li Serra Pelada", a 

Prefeitura cadastrou os moradores para inscrevê-los no programa 

da COHAB do Conjunto Adventista que iria ter suas obras iniciadas 

a emergência da necessid&de de morar n~o evitou a ocupa~~º' 

como ser~ colocado adiante>. N~o "conseguindo" evitar a ocupa~~º 

coletiva, a Prefeitura "fechou" novamente os olhos para o fato. O 

que está em jogo, na verdade, é que grande parte dos movimentos 

de ocupaç~o de terra ocorreram num momento em que os movimentos 

populares tinham um acesso restrito à Administra~~º Municipal e, 

quando isso ocorria, a populaç~o era chamada apenas para opinar e 

n~o participar de forma mais intensa das decisfses. A 

administraç~o Marie Covas tentou fomentar a criaG~ dos Conselhos 

Municipais com representantes de vários movimentos populares, 

porém, naquela época, ainda estavam muito presentes as rela~eJes 

clientelistas entre os movimentos e o Poder Póblico. E certo que 

algumas conquistas foram conseguidas para os movimentos, mas n~o 

houve condiç~es, ou vontade política, para a implanta~~º de a Gôes 

globais de participaç~o da populaG~º na gest~o da cidade, que 

buscassem soluções para diversos problemas colocados. 

o resultado desse intrincado processo ê que os 

movimentos de ocupaç~o coletiva de terra continuaram durante a 

década de 80, o que causou a intensificaG~º dos problemas das 
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habitaç~es localizadas nas áreas de risco e a diminuiç~o da 

e x istência de terrenos públicos para edificaç~o de equipamentos 

de consumo coletivo, provocada pela ocupaç~o de boa parte dos 

terrenos institucionais dos loteamentos. 

O processo de análise aqui proposto passará, portanto, 

por uma suscinta apreens~o de quais s~o as principais 

caracteristicas da estrutura geológica e geotécnica, onde foram 

assentadas as ocupaç~l!S do Parque Regina e do Jardim Máia. Para 

efeito de ilustra~~º e enriquecimento da análise, será utilizada 

como primeira unidade de aprox imaç~o o terri tóri o das 

Administraç~es Regionais do Campo Limpo e S~o Miguel Ermel ino 

Matarazzo. O uso unidade Administraç~o Regional como unidade de 

referencia, neste trabalho, justif i ca-se porque, sendo 

$Ubdivis~o administrativa da cidade, existem dados da evoluç~o do 

crescimento da populaç~o total e das favelas, que ilustrar~o como 

as din'àmicas de ocupaç~o destas porç~es da cidade ocorreram de 

forma distinta, devido a sua inserç~o difer~nciada no espaço 

urbano da cidade de ~ Paulo. Neste sentido, apresentar-se-~o , a 

seguir, dados das caracteristicas físicas, demográficas e 

politicas de 

relacionando-os 

ocupaçbes. 

cada uma destas AdministraçOes Regionais, 

com as particularidades de cada uma das 

A conclus~o deste item delimitará finalmente o que foi 

denominado de palco, ou seja, os processos históricos que 

desembocaram nas ocupa~~es coletivas deterra que ocorreram de 

forma orga nizada sempre à luz do entendimento destes movimentos 

como fazendo parte de um momento especifico da hist ória 
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econOmico-social da cidade de S~o Paulo. 

3.1. Campo Limpo 

Situada na Zona Sul da cidade, entre a margem esquerda 

da Represa de Guarapiranga e as divisas dos municípios de Tabo~o 

da Serra, Itapecirica da Serra, Embu e Embu-Guaçu, o territorio 

da Administraç~o Regional do Campo Limpo caracterizou-se, 

historicamente, por constituir-se em lugar de passage•, 

principalmente para Itapecirica da Serra e Embu-Guac;u. Sua 

urbanizaç~o conheceu maior impulso a partir do final do primeiro 

quartel da década de 70, quando foram instaladas algumas unidades 

industriais nas proximidades da recém-inaugurada Avenida das 

Naç~es Unidas/Marginal do Rio Pinheiros. Com pequenos núcleos de 

assentamentos antigos, distribuídos de forma isolada, como a Vila 

das Belezas, Piraporinha e o Largo do Campo Limpo, quatro ei xos 

de acesso apresentam-se como os principais: Avenida Francisco 

Morato, que de Pinheiros dava acesso ao Largo do Campo Limpo, 

deste até a Estrada de Itapecirica que chega à ponte da Avenida 

Jo~o Dias, sobre o Rio Pinheiros, al canc; ando Santo 

Amaro; a partir da ponte do Socorro <sobre o mesmo rio>, ao Embu

Gua~u, passando pelo largo de Piraporinha e pelo Cap~o Redondo. 

Pela Avenida Francisco Morato passando pelo Largo do Campo limpo, 

c hega-se, tambem à com a Estrada de Itapecirica na altura do 

Instituto Adventista que foi instalado na regi~o em 1915 <ver 

figura 3). 

Esta regi~o foi inicialmente ocupada por chacaras e 

sítios que produziam hortifrutigrangeiros para a cidade de S~o 

Paulo. As terras dos municipios de ItapeciricQ da Serra e Embú 
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Gua~Lt já produziam estes alimentos no final do séulo XI X. Esta 

produç~o era certa. 

Devido a intensa liga~~º de grande pa~cela da regi~o do 

Campo Limpo de Santo Amaro, cabe recuperar alguns aspectos da 

vincula~~º histórica deste últilM> com a cidade de S~o Paulo. 

Santo Amaro foi uma das regit)es nper i féricas" (ou 

suburbanas> que manteve maiore5 vínculos com a cidade de S~o 

Paulo durante e processo de consolidaç~o metropolitana. Desde o 

final do século passado existem notícias de que a regi~o de Santo 

Amaro apresentava-se como um dos locais de lazer preferidos da 

cidade (como é exemplo as margens da represa do Guarapiranga ) . 

Este seu papel de "subúrbio recreativo" da ;:idade consolidou-se 

quando foi inaugurado o transway de Santo Amaro <Langebuch, pg. 

5 2). Porém não foi só pelo lazer que esta vinculaç~o ocorreu, 

porque havia ainda na regi~o fábricas de mandioca e fubá, além de 

ser 1 ugar de passagem obrigatória de produtos 

hortifrutigrangei~os vindos de Itapecirica <como foi colocado) e 

de mais ao Sul do território de Santo Amaro. 

Esta vincula~~º estreitou- se com a criaç~o da linha de 

bonde entre a capital e o entao município de Santo Amaro. Tal 

linha também viabilizou a consolidaç~o de loteamen tos 

intermediários entre as duas cidades. Em 1933 Santo Amaro já 

achava-se ligada a Scllo Paulo por uma rodovia pavimentada. A 

vinculaç~o entre os dois centros urba nos estreitou-se ainda mais 

com a instala~~º do aeroporto de S~o Paulo em terr as de Sant o 

Amaro, até que em 193 8 Santo Amaro é incorporado ao muni cíp i o de 

S~o Paulo. 
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As atividades de lazer náuticos realizada s em . c lubes 

fundados por estrangeiros, determinou na década de 30, uma 

destinac;:~o "nobre" à terras marginais à represa de Guarapiranga. 

No territ6rio da atual Administra~~º do Campo Limpo, esta 

destinac;:~o acabou por fomentar a cr-iac;~o do bairro da Riviera 

Paulista (op.cit. pg. F 44). Contrastando com esta realidade, as 

porc;Oes mais interiores deste território eram ocupados por sítios 

produtores de hortifrutigrangeiros e seus proprietários eram 

geralmente imigrantes japonezes. Posteriormente, quando estas 

propriedades foram loteadas, os loteamentos ali constituídos 

receberam os nomes de seus antigos proprietários, como Nakamura, 

Mitsutani e Kagoara. 

3.1.1 Aspéctos do meio fisico 

Localizada a · Sudoeste do Município de Sl<o Paulo, a 

regi~o do Campo limpo apresenta um substrato geológico complexo 

que abriga uma diversidade de unidades: o embasamento cristalino 

e a sedimentos terciários e quaternários. 

Com orienta~~º preferéncial NE-SW, a estrutura geológica 

compreende uma sucess~o de unidades que se revezam, sendo 

determinadas pelo embasamento cristalino. 

Com varia~~º litológica, o embasamento compreende rochas 

pré-cambrianas do Grupo Assungui, representadas pelos complexos 

Pilar e Embu e as Suites Graníticas. O primeiro está presente a 

SE da área , às margens da Represa de Guarapiranga, e tem como 

carac:teristic:a a presença de f i lítos e metassiltitos com 

inte~calaç~es subordinadas de micaxistos e quartzitos. A litológia 

do Complexo Embu faz contato a Oeste com o Complexo Pil a r, 
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extendendo- se na direc;:~o NNE-SSW, em uma fai xa n~o superior a 

km, das proximidades da Estrada do M'Boi Mirim <na altura de Vila 

Remo) até além da àivisa da Administra~~º Regional do Campo Limpo 

com o municipio de Embu-Gua~u. Existe ainda a presen~a de rochas 

deste Complexo ao Norte da Administrac;:~o Regional, nas 

proximidades da divisa do Municipio de S~o Paulo e do Tabo~o da 

Serra. As caracteristicas litológicas do Complexo Embu s~o as 

seguintes: migmatitos heterogêneos de estrutura variada, 

predominando estomátitos de paleossoma xistoso, gnaissico ou 

anfibolitico; migmàtitos homogêneos variados predominando os 

de natureza homofônica, oftalmélica, com ocorrência subordinada 

de corpos metábasicos. 

Porém, a unidade geológica que esta mais presente na 

regi~o, como ocorre na maior parte do embasamento da plataforma 

em sua porc;:~o paulista, é a dos corpos granitóides ou das Suites 

Graníticas, no caso, Sintectónicas da Facies Cantareira. Sua 

caracteristica 1 i tol ógi c:a compreende corpos é1ut6ctones e 

al 6ctones, filiados, de gramula~~o fina a média, te~< tura 

porfiridica frequente; contatos parciais concordantes e 

composi~~o gramodiorítica a granítica (ver IPT 1985>. 

A estrutura Pré-Cambiana encontra-se recoberta por 

sedimentos terciàrios e quartenários em pequenas por~bes do Campo 

Limpo. Os sedimentos terciários da Forma~~º S~o Paulo aparecem ao 

Norte da área, representadas pelas bai ~<as colinas do Morumbi 

(onde esta localizada a Favela Parais6polis). S~o sedimentos 

fluviais que incluem argilitos, siltitos arenitos argilosos finos 

e~ subordinadamente, arenitos grossos, cascalhos, conglomerados e 
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restritos leites de argila orgânica. Os sedimentos do rio 

Pinheiros incluem areia inconsolidada de glaminaç~o variável, 

argilas e cascalhos fluviáis subordinadamente em depósito de 

calha e/ou de terraços <IPT, 1985>. 

O substrato cristalino com litológia basicamente de 

x istos e magmatitos determinou no relevo da regi~o a configura~~º 

de formas mamelonizadas, onde a drenagem encaixou-se determinada 

pelas direGOes das xistosidades e das fraturas. Enca ixadas e 

presentando terraços aluvionares pouco extensos, as drenagens 

principais, representadas pelos c6rregos Pirajussara, Embu-Gua~u 

e Piraporinnha, apresentam depósitos de mater ial quartenário. 

Sobre forte aç~o intémpérica de um clima úmido, a drenagem 

apresenta as características típicas daquelas encontradas nos 

climas tropicais úmidos sobre terrenos cristalinos. Com grande 

densidade, apresenta uma m~ia de mais de 30 cursos perenes por 

10 km2 • Esta maior aç~o intempérica determinou o encai xamento da 

drenagem que atinge uma amplitude, entre os topos e a pl ani~ie 

de dissecaç~o e / ou talvegues, que varia entre 60 e 50 m ou entre 

90 e 11 0 m, dependendo das condicionantes estruturais do 

substrato. 

Os xi stos, mais sujeitos às rígidas a~Oes dos agentes 

externos, propiciaram o surgimento de uma extensa camada de 

saprolito, ou solo residual, que varia entre 30 e 40 m. De fato, 

esta profundidade assoc i ada às suas características f í si c as 

incentiva processos de ravinamento nas enc ostas íngremes. A 

relaç~o entre a li tológia metamórfica e a di rec;~ prefer@ncial 

da drenagem do rio H ' Boi Mirim e a área de estudo <L-O> 
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determinou, na por~~º central cra Administa~~o Regional do Campo 

Limpo, um relevo mais acentuado, onde se encontram mcrrotes retos 

e morros baixos <IPT - carta geotécnica do Municipio de São 

Paulo), c:ujas amplitudes variam entre 90 e 110 m. A dec:lividad<~ 

das encostas s~o as mais acentuadas da regi~o, ating i ndo nas suas 

porc;:eses superiores de 20 a 35% e, subordinadamente, nos topos de 

10 a 20%. No ter;o inferior destas encostas e nos anfiteatros 

a declividade acentua-se e é maior que 35%. Sua feiç~o apresenta 

perfis retilíneos a convexos, apresentando o razoável 

entalhamento por ravinas, referido acima. Os topos s'à\o estreitos 

e alongados o que os diferência dos demais de regi~o que s•o 

mais amplos (ver mapa geologico da área, figura 4). A por<;~o 

Norte da regi'àto, compreendida pelo bairro do Morumbi , também 

apresenta a mesma fei~~o geomorfológica, porém com litológia 

levemente divergente, onde, além do xisto encontram-se gnaisses 

e, no extremo Norte, como dissemo, sedimentos terciários da 

Forma~~º S~o Paulo. O contato dos sedimentos com o substrato 

cristalino propiciou um menor arrazamento das superf ici es, o 

que induziu um grande entalhe da drenagem, associado à presenc;a 

de material argiloso mais resistente (para maiores informa~~es 

ver Ab ' Saber - 1957, pg. 211). 

A predominância de um relevo dissecado com varia~~º das 

amplitudes das vertendes e topos, determinadas pela associa;~o 

entre a litol6gia e a hidrografia, produz na regi~o do Campo 

Limpo um lugar impr6pri·o para o assentamento urbano. Com excessl'io 

dos topos amplos, por onde correm as principais vias de 

c ir eu l ac; ~o , e dos terrenos aluviáis superiores, o r~stante da 
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regi~o abriga sérios problemas geotécnicos para a construc;~o de 

edifica~~es. Contudo, a lógica empreendida pela mercantiliza~~º 

do solo urbano e a intensa procura da popula~~o por loteamentos 

<clandestinos>, no período anterior a 1979, causou um 

assentamento ca6tico da populac;~o, principalmente pela falta de 

critérios no tra.cado dos arruamentos, da falta de infraestrutura 

de drenagem, do precário método construtivo <a auto construc;â\o) e 

pela retirada de toda a cobertura vegetal por parte dos 

loteadores. Estes elementos em conjunto produzem sérios problemas 

para as edifica~bes instaladas nas meia-encostas, que est~o em 

constante amea~a de sofrer as consequências dos intensos 

processos de ravinamento ou de deslocamento de massas que poder~o 

ocorrer dada a grande fragilidade do material 

intemperizado . 

metamórfico 

Um exemplo . típico desta situac;~o dramática dos loteamentos no 

Campo Limpo é a do Morro do Indio, no Cap~o Redondo. (Unidade 5 

da Carta Geotécnica do Município de S~o Paulo - IPT>. Nele, as 

condi~~es de relevo e substrato s~o totalmente inadequadas à 

ocupa~~o. Devido aos precários cuidados com a implantac:;~o do 

loteamento, após sua parcial consolidac:;~o, houveram grandes 

processos erosivos e de movimento de mussas, que causaram o 

desabamento de muitas residências (tanto as sitL1adas nas meia

encostas quanto aqL1elas situadas nas por~~es inferiores das 

vertentes}. Outras tantas residências foram abandonadas por seus 

moradores devido os temores de novos desabamentos. Porém, em toda 

a regi~o, de forma pontual, é constante a ocorrência de 

desabamentos de residências nos períodos das chuvas mais 
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i n_ensas. 

3. 1.2. Ocupa~~º humana da Regi~o do Campo Limpo 

Os bairros mais antigos da Administaç~o Regional do 

Campo Limpo, quais sejam: a Vila das Belezas e Piraporinha, 

assentaram-se sobre as superfícies mais arrazadas dos terra~os 

qua.rtenàrios das principais drenagens. Seu surgimento está 

vinculado ao que Langenbuch <1968), denominou de "Subúrbi os-

Onibus" p. H 5>, ou seja que surgiram a partir da implanta~~º 

das 1 i nhas de ônibus. Na verdade, a Vi 1 a das Bel e:? as surgiu de 

uma parada da linha de ônibus que chegava a cidade de S~o Paulo 

vinda do Embu-Guaçu. Porém, seu adensamento só ocorreu quando uma 

linha de ônibus fez ponto final no local. Como reflexo deste 

adensamento surgem outros bairros, como o do Jardim S~o Lui2 

seguindo a mesma lógica; mais ao centro do Campo Limpo e em um 

período mais recente, temos o exemplo do Jardim Umarizal, que 

surge no inicio da déca·da de 60. 

Outros bairros surgiram a partir de loteamentos de 

grandes glebas, como Vila Remo. A estes bairros o autor denomina 

de "Subl.'.lrbi os-1 oteamentos 11 <op. ci t.) 

A ocupa~~º dos topos alongados por onde correm partes 

das Estradas de Itapecirica da Serra e do M'Boi Mirim, seguiu a 

lógica da valoriza~~º do solo urbano, ou seja, conforme iam 

adensando-se os bairros mais antigos consolidados, por~óes mais 

distantes en:1m ocupados a partir das vias prefert>nciais <Estradas 

do Campo Limpo, Itapecirica e M' Boi Mirim) . Surgiram os bairros 

do Cap~o Redondo, Vila Remo, Jardim Angela, Valo Velho <Este 

construido em 1962). Os loteamentos clandestinos cuidaram da 
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ocupa~~º dos terrenos menos proprfcios à ocupa~~º urbana, cu 

seja, as meias-encostas e fundos de vale de mais difícil acesso. 

O Jardim Copacabana ou Jardim Guarujá (nomes que parecem 

ironicamente colocados), além do Morro do Indio· <Almeida, E. 

1975, p. 55> servem de exemplos de loteamentos clandestinos. 

Porém, n~o é possível estabelecer-se uma lógica de ocupa~~º 

seguindo ritmos sucessivos de bairro a bairro (adensa-se uma 

área, ocupa-se outra logo a seguir>. A lógica n~o é linear ela é 

a da "desordem". Enquanto loteadores clandestinos, muito das 

vezes grileiros, eriquecem com a venda de terrenos que para eles 

custaram muito pouco, ou nada, capitalistas adquirem glebas 

inteiras e as deixam intactas como reserva de valor, aguardando a 

melhoria de sua posiç~o no contexto urbano. 

Aqui cabe uma pequena ref lex~o sobre os processos que 

determinam as forma de valoriza~~º d~ terra, na verdade a terra 

nua n:lo possui "valor", pois n~o há trabalho nela incorporado. O 

que determina o retorno do investimento neste bem é seu pre~o, 

<renda capitalizada) colocado no mercado, ou seja, seu prec;o é 

definido pelas regras de valorizaç~o do capital como um todo, o 

.. 
que significa . dizer que isto se dá pela produi;~o social. A 

produ~~o social da cidade expressa-se na apropriai;~o de espa~os 

para que ela possa se realizar, o que confere à terra uma 

característica fundamental neste processo. A necessidade 

crescente de acesso à terra garante ao seu proprietário loteador 

o retorno ampliado do preço pago conforme se dinami·za a 

acumulaç~o do capit~l. Portanto, a posse monopolistica da terra 

garantira a este investidor um retorno expresso no preço. Assim 

218 



este preço é renda. Renda absoluta que "resulta somente da 

propriedade do solo e da barreira que ela estabelece contra a 

livre circulac;~o dos capitais e a formac;~o de uma taxa de lucro 

média" <Lojkine, abud. Forti: 1979, pg. 85>. Porém, ao tratar 

especificamente da terra urbana este processo acaba por guardar

algumas particularidades, pois, ao lotear, o investidor 

capitalista incorporou a esta terra um trabalho, que lhe garante 

um "sobre prec;o", um preço superior às taxas de valorizac;~o do 

capital como um todo. Mas como esta terra continua sendo a base 

na qual se realiza a produc;~o social da cidade, os ganhos do 

investidor capitalista acabaram por ser muito superiores aos 

investimentos aplicados nesta terra. 

A propriedade privada pretende a renda absoluta mas 

esta n~o é a única forma de renda existente na terra urbana. A 

terra melhor, pela construtibilida~e do terreno dadas suas 

condi~Oes físicas e sua maior possibilidade de acesso, tem seu 

pre~o elevado determinando uma renda diferencial para estes 

terrenos <segundo Logkine, op.cit.>, uma renda diferencial I ' 

que n~o incorpora a relac;~o investimento/produtividade; esta 

óltima produziria a renda diferencial II. 

Com caracteristic:as peculiares, num mercado peculiar, a 

incorporaç~o de novas glebas significa um pre~o menor dos 

terrenos, conforme ocorre com as leis do mercado, onde a maior 

oferta determina menores preços. Conforme foi colocado, os 

investimentos realizados pelo loteador s~o mínimos, mas ao 

tratar-se de uma mercadoria que incorpora a pos sibilidade da 

produ~~o social do capital <lugar de morar do trabalhador, ou 
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seja, a reproduç~o da força-de-trabalho) e pela imensa demanda a 

ela imposta, o pre~o desta terra tende ser superior ao poder de 

compra do trabalhador. Isto significa dizer que o trabalhador irá 

ter que desembolsar- maiores recursos para ter acesso a terra OLt 

seja, ele vende sua for~a-de-trabalho como mercadoria e é 

remunerado a um preço de mercado extremamente concorente 

<portanto sempre com valores baixos) e terá de desembolsar mais 

dinheiro para comprar uma terra, num mercado que tem 11 outras 

lei.s". O desequilíbrio na forma de remunerat;:ío destes "dois 

mercados" é que irá espoliar totalmente o trabalhador do direito 

de morar. <para maiores informaç~es, ver Logkine, op. cit. e 

Rodrigues, 1988). 

A ocupa~~º do Campo Limpo, como de toda a cidade, 

obedece a esta lógica e as áreas mais propícias ao assentamento 

pelos trabalhadores foram extremamente restringidas. Com 

condi~etes topográficas, ou geotécnicas, extremamente complexas e 

adversas à ocupai;~, as glebas que se situam em topografia mais 

amenas, geralmente localizadas nas unidades 2 e -.;:. da Carta 

Geotécnica de S~o Paulo <nos terrenos de Format;~o S~o Paulo ou 

nos grandes anfiteatros sobre litologia de gnaisses OLt 

micaxistos>, acabaram sendo adquiridas por grandes investidores 

<o sentido de grande é relativo>, que as retem como reserva de 

valor. Estando encr-avadas em uma regi~o que hoje é relativamente 

bem servida por uma extensa malha viária, estas glebas 

incorporam tanto a renda absoluta, quanto a relativa, e, dado o 

caráter violento da ocupat;~o desta regi~o, a "valorizac;~o" destas 

rendas possui uma dinâmica extremamente intensa. Além da rede de 
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circulaç~o instalada, estes terrenos valorizam-se devido à a~~o 

do Estado quando passa a instalar equipamentos de consumo 

coletivo <escolas, creches, postos de saúde, áreas de recrea~~o, 

etc ••• ) e de infra-estrutura urbanas, em áreas ocupadas contiguas 

a estes loteamentos. O fato "irônico" é que grande parte destes 

equipamentos e infra-estruturas foram conseguidos 

exaustiva de movimentos de moradores destes bairros 

via a~:<o 

populares. 

Sua luta contribuiu "por tabela", para o enriquecimento do 

especulador capitalista • •• contradi~~es de uma lógica injusta. 

O territ61'"io da Administraç~o Regional do Campo Limpo pode 

ser considerado como um claro exemplo do acirramento ·do modelo 

periférico de desenvolvimento urbano que a cidade de S~o Paulo 

passou a conhecer a partir de 1960. 

Segundo estimativas da Prefeitura, com bases nos dados 

de Rendas Imobiliárias da Secretaria Municipal de Finan~as, em 

1960 o Campo Limpo tinha uma populaç~o de apro:<imadamente 54 mil 

habitantes. Dez anos depois, em 1970, esta populaç~o tinha 

saltado para 199 mil, ou seja, a regi~o conheceu um incremento de 

popula~~o de 264,981., ou 13,82% ao ano, um rítmo mais de trés 

vezes superior ao do conjunto da cidade. A base dessa ocupa~~º 

deu-se por loteamentos clandestinos e pelo favelamento, seguindo 

a lógica exposta acima. No período de 1970 a 1980, esta popular;~o 

conheceu um aumento de 122,10%, ou 8,31% ao ano, chegando em 

1980 a 443.673 habitantes. A relar;:to proporcional de crescimento 

do Campo Limpo em relaç~o a cidade foi mais intensa, pois cresceu 

quatro vezes mais que esta <ver tabela 24>. Neste período já 

existem dados do número de favelas por Administrar;ees Regionais 
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e pode constatar-se que o Campo Limpo conheceu um f antástico 

processo de favelamento, pois, enquanto em 1972 havia 31 favelas 

coin 578 barracos, em 1980 este número sobe para 10 9 favelas com 

12.868 barracos (ver tabela 18>. Estes números indicam que, 

nestes 8 anos, houve um crescimento de 251,6% no número de 

favelas e de 2.126,30 no número de barracos (c:om uma ta~: a anual, 

para este último, de 47,58% !). 

Os números praticam~nte, falam por si. O assentamento 

industrial implantado na Zona Sul na década de 70, trouxe os 

reflexos de um modelo traiçoeiro de desenvolvimento econOmico. 

AbsolutatDente espoliado e explorado , o trabalhador teve que 

submeter-se às mais duras condiçeles de vida para manter-se e a 

moradia é um reflexo claro disso. Menos intenso, este processo 

prol ongou-s~ durante a década de 80, onde conhece1.1 as novas 

"estratégias" que a classe trabalhadora encontrou para 

sobreviveri as ocupaç~es coletivas de terras realizadas de forma 

organizada. Na década dos 8 0 as projeçOes indicam que a taxa de 

crescimento deve cair para 42,35/. <3,b4Y. ao ano>, o que 

proporcionará a regi~o uma populaç~o de pouco mais de 6 30 mil 

habitantes (ver tabela 23> . 

Já os dados da Secretaria Municipal da Habita~~o-

SEHAB, indicam que, em 1987, havia 3 78 favelas no Campo Limpo, 

com 32.888 barracos, ou seja, proporcionando um crescimento de 

249,79/. no número de favelas e de 155,58% no de 

dimi nuiç~o do ritmo de crescimento do número 

e a manuten~ã"o das taxas das favelas 

barracos. A 

de barracos 

indicam que, 

adensando-se as ~eas faveladas e n~o ex i stindo mais grandes 

222 



glebas (principalmente municipais, objeto preferencial da 

ocupaç~o favelada) para sereta ocupadas, surgem por toda a reg1~0 

favelas com menos de 50 barracos. Outro fato que contribuiu para 

este fenOaeno é a exist~ncia das ocupaçCles organizadas, que 

ocupam diversos terrenos institucionais. 

Este quadro delinea um perfil caótico da ocupaçao urbana 

das regit)es periféricas da Cidade de S~o Paulo, que se acirrou 

pelas péssi~as condiçCles geotécnicas para o assentamento urbano 

<a exemplo do que ocorre na zona Norte da cidade) associado às 

precárias técnicas construtivas imple~entadas pela auto-

construç~o. Este processo caracteriza as ant i -políticas 

urbanas implementadas pelo Poder Público, que se pauta na " lógica 

da desordem urbana". 

De forma menos intensa e aob condi~bes diversas, a 

e xperiência de S~o Miguel, como as das demais regi~es periféricas 

da cidade, n~o foi diferente. 

3.2 S3kJ Miguel PMalist.a - Er-lino ttat:arAZzo 

A ocupaç~o de S~o Miguel faz parte da história de S~o 

Paulo. Os aldeamentos indig~as surgem cocno fruto do Regime de 

Missbes implantado pelos jesuítas no século XVI. Os primeiros 

resultados desta politica dos Padres da Companhia de Jesus no 

Planalto de Piratininga foram os aldeamentos de Pinheiros e ~o 

Miguel, sendo que a consolidaç~o destes aldeamentos ocorreu 

pela fuga de tndios da luta contra os colonizadores <Petrone, p. 

70 a 73>. Penteado (1962) coloca ainda que 5'lo Miguel era 

núcleo efetivo de a$sentamento humano, ao primeiro quartel do 

século XVI: ,.Nesta ~peca, entre a várzea do Jacú e Itaquera 
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Tabela 24 

Popul•Ç'JwO das ARs de Campo LiMpo e S•o Mi9uttl Paulista •da Cidade 
d• ~Paulo, .,,. 1960, 1970, 1980 e 1990 1 crescim.nto absoluto e 
Q~rico .- X 

-------------------------------------------------- ------- - ---~---------------------------------------------
AR Cupo L1•po AR Slo Hjguel P1uli1t1 Sto P1ulo 

Popul1~)0 : Cr•5t1••nto t t J : PopuJ1,)ol Cresc>••nto Popula~)o 

1 1b10Jut• : ---------------- : •b~olut• : --------------- - : ~bsoluta .-------------------------
! ar1t. : 9• oaet. : J ar1t. : 9•o••t . : 

N 
N ------------!-----------!------- :--------.---------- :-------!--------:----------- :-------: -----------------• 1960 54734 144(176 3. i09.214 

26-',91 1 13,e2: 155,39! 9. 831 59. 72 : 4,79 
1970 199766 1 367954 1 1 5.924.61~ 

1n.io: 9, 31 : Bi,95 : 6. 5J: u, 3 ô l 3.él 
J980 443 73 6t:J JH 8 ... 93.598 

4 2 . ~5 : 3 é4 : 11,'76 : l • 1 o: 34~-cr: 3. (1 0 

J990 f 2) 63 4 =62 :979 11.4!4.ó9l l 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) inclui ~G t . .lll l•~S cr.mj\.mta1u O ~l ARs dt!' s""tº Aml!lr'O tl' 

Campo Limpo ~m 1960 e 1970 

(2 ) projeç~o SEMPLA, Di a gnG llco do Plôn o D1r tor, 
e• and~-.nlo, mineo . 1nt-c:hto, 1990 

Fonte: 1960 a 1980 , Secret ria Mun1c1pa l da F.uail 1a e d o 
Be1D E•t•r Social, FABES, 198é - Fopuleçao por 
Admini•tr•ç~e~ F\egiona i s , ba~P no• dados d• 
Renda lmobi 1 i Ar i •• 



juntos ao Tiête, foram aldeados índios domesticados, em redor de 

uma capela localizada em um trecho ligeirament e mais elevado do 

que a atual várzea do Tiête" <Penteado A.>. Em 1877, o núcleo de 

assentamento de ~o Miguel integra-se mais efetivamente à vida 

econômica da cidade de S~o Paulo de ent~o. Esta integraç~o faz 

parte da 

produç~o 

iniciativa da criaç~o de "núcleos coloniais" para a 

agrícola nos arredores da cidade <Langenbuch, p. E 2 ). 

Surgiu assim "~Miguel de Ururaí", que cumpriu seu papel de 

"aldeismo-satéli teu de S~o Paulo. 

Com a construç~o, e~ 1920, da rodovia ~o Paulo - Rio de 

Janeiro, viabiliza- se a ligaç~o da vila com a cidade. No ano de 

1931, a Companhia Estrada de Ferro Central do Brasil inaugurava 

uma esta~~º em S~o Miguel. Este fato, aliado ao adensamento de 

bairros industriais antigos como Brás, Belém e Barra Funda , às 

mais sofisticadas técnicas exigidas pelas novas Ltnidades 

industriais que se instalaram na cidade, aos próprios trilhos da 

Central do Brasil e à existência de extensas áreas planas e 

colinas de pouca elevaç~o, a porç~o mais a Leste da cidade 

apresentou-se como alternativa preferencial para o assentamento 

industrial. Com o acesso garantido aos trabalhadores com a 

inauguraç~o 

margens dos 

da esta~~º de S~o Miguel, em 1935, é instalada às 

trilhos da Central do Brasil a Companhia Nitro-

Química do Brasil (do grupo Votorantim>. Mais um exemplo 

marcante do papel do Estado enquanto agenciado das infra

estruturas para o capital industrial. A este tipo de processo de 

constituiç~o dos bairros de S~o Paulo Langenbuch (1968> denomina 

de "Trinômio Ferrovia- Terrenos grandes e planos rejeitados pela 
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expans:tc> industrial-curso fluvial. <Langenbuch, p. F 2 0) . 

Miguel conhece desde cedo \ tocnando-se como 

referência o processo de desenvolvimento industrial da cidade, a 

partir do primeiro quartel deste século>, uma "vocac;~o" de 

território de assentamento da classe trabalhadora <figura 5>. 

Langenbuch lembra: 

3.2.1. 

"Nos subdrbios industriais em sua maioria as fábricas 

precediam o estabelecimento residencial maci~o. Os 

operários eram atraídos ao lugar dados aos relativament e 

baixos custos dos terrenos e pela vizinhan~a das 

fábricas. Está ocupaç'° por vezes era incentivada pela 

constru~~o de vila operárias. Exemplos deste é 

Vila Americana" <Langenbuch, p. 23> 

Asp•cto do Meio Físico e a ocupa~11o 

com a 

Situada sobre os sedimentos terciários da Formac;ão S~o 

Paulo e os aluvi?)es quaternários do rio Ti@te, a regi~o de S~o 

Miguel - Ermelino Hatarazo apresenta um relevo pouco co~plexo , 

cuja principal característica é a presenc;a de coli Aas. A 

topografia mais acidentada, onde se encontram as t'ftaiores 

declivida des, que variam entre 15 a 20Y., pode ser observada a NE 

do bairro de Ermelino Matarazzo. Estas maiores declividades est'o 

associadas a presen~a <na Penha> de terrenos cristalinos 

<Grupo, Assungui - Complexo Embu) e ao entalhamento da drenagem 

do rio Jacú, que corre na dire~ao Sul - Norte e à própria a~~o do 

rio Tiêt.e. Hais a Leste, em Sflo H1guel e I t a im Paul i s t a, a 

presen~a das drenagens do r i o Itaquera e dos ribei rbes La jeado, 

Guiné, Tr~s Pontes (além de um pequeno correge>, que nascem mais 
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ao Sul em terrenos cristalinos do maci~o de Itaquera, 

contribuiram para um maior arrazamento dos terr·enos terciários 

<Figura 6). 

Os sedimentos terciários da forma~~º S~o Paulo 

apresentam grande quantidade de argilas, que, associadas à a~~o 

hídrica e aos contatos com o substrato, v~o determinar as fei~eses 

diferenciadas do relevo de boa parte cidade de S~o Paulo. A 

presença de relevos baixos e colinas com vertentes pouco ingrenes 

facilitou a tendência à ocupa~~º da zona Leste da cidade, com o 

assentamento de bairros operários. Sem maiores problemas do ponto 

de vista geotécnico, a popula~*º tendeu a ocupar os loteamentos 

que lentamente foram sendo abertos nestas colinas. Com o processo 

de exaurimento de área~ e a mercantiliza~~º do solo urbano, áreas 

impróprias come~aram a ser ocupadas. 

A Administraç~o Regional de S~o Miguel - Ermelino tem 

grande parte de seu territ6rio, aproximadamente 50%, <aqueles 

situados ao Norte do traçado da Ferrovia Central do Brasil>, 

sobre terra~os quaternários aluvionares do Rio Ti@te. Sua maior 

extens~o ao Sul em rela~~º ao Norte, nesta por~ao do curso do 

Tiête, deve estar associada à presen~a ao Norte de terrenos 

cristalinos <Grupo Assungui - Complexo Pilar>, que induziram a um 

entalhe preferencial dos terrenos terciários e posterior 

deposi~~o de sedimentos aluvionares ao Sul. Com uma · declividade 

n~o muito acentuada neste trecho de seu curso, o rio Tiête n~o 

oferece uma vaz~o suficiente para o seu leito em períodos de 

chuvas intensas. Os principais contribuintes para o Tiête nestas 

áreas, como foi visto, s~o os rios Jacú e Itaquera e os 
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ribeirhes Lajeado, Guia e Três Pontes (no limite com o município 

de Itaquaquecetuba). Nascidos em terrenos cristalinos em 

topografia ·acidentada e aproximadamente na cota de 800 m, estes 

rios apresentam em seu curso superior um caudal que possue uma 

acelerada vaz~o. Conforme encaixam-se nos terrenos terciários a 

velocidade deste caudal tende a diminuir pela menor declividade 

destes terrenos. Quando estes encontram os sedimentos 

quaternários sua velocidade diminui ainda mais, dada a 

declividade ainda menor destes terrenos. Com intensas chuvas 

caindo em suas cabeceiras de drenagem a tendência é que as aguas 

extravazassem dos seus leitos nesta por~~º quaternária de seus 

cursos, causando inundai~es dos terra~os aluvionares. 

A ocupa~~º tendencial reservou para o assentamento da 

a classe trabalhadora estes terrenos quaternários. Como foi 

colocado, estes est~o sujeitos constantemente a inundaç~es porém, 

existe um outro problema nestes terrenos que é o da proximidade 

do lençol freático, da superficie o que causa sérios problemas 

de saneamento. Sem esgoto e com fossas ql.te se saturam 

ràpidamente, as águas servidas tendem a "correr" a céu aberto. 

Sem condiç~es de correr, pela baixa declividade dos terrenos, o 

esgoto tende a acumular-se em frente às moradias, provocando 

verdadeiros alagadiços de águas servidas, que, além de causar mau 

cheiro, tornam-se locais de produç~o de vetores de doenças. 

O destino destas áreas aos operários foi definida 

diretamente pela Nitro-Quimica, que construiu uma "vila 

operária", a <Vila Nitro-Operária), nestes terrenos e n~o nas 

"áreas nobres" de S~o Miguel que se encontram sobre os terrenos 
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Figura 6 

-Geologia da Administrocõo Regional de 
São Miguel/Ermelino Motarozzo 

legenda : 

~Tas Formo~o São Paulo 

ao Sedimentos Alúvionoru 

ESC'Ola oproximodo, 
1:144.000 

fontes: , . . • . • 
Corto11rof1ca : Prefeitura do Munmp10 de .Sao Poulo / IGG 

Geolo11i.1»: Corto Geotlcn·ico do Estado de Sóo Poulo - IPT 
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terciários. A consolidat;~o da ocupat;~o destas áreas ao Norte da 

Cen-tral do Brasil ficou expressa na const i tui~~º dos bairros 

como a Vila Mara, o Parque Paulistano e Vila Itaim, entre outros. 

Os terrenos ao Sul foram ocupados por uma classe média pouco 

remunerada, por operários mais bem remunerados e por pequenos 

comerc:iantes. 

A ocupat;~o de S~o Miguel foi lenta, se comparada à do 

Campo Limpo, ou da zona Sul da cidade, e conheceu, a partir de 

meados da década de 70 um exaurimento de suas melhores áreas para 

o assentamento urbano. O _processô de pauperiza~~o da classe 

trabalhadora e o aumento dos pre;os dos terrenos e a e x istência 

de terrenos ttespeculativos'' (como a gleba contigua a garagem a 

Vic.'t;~o Penha S~o Miguel) levou a que esses tr-abalhadores tivessem 

que submeter-se à aquisit;~o dos piores terrenos, que eram, e s~o, 

os mais passiveis à inundat;~o nos periodos de chuvas <processo 

agravado pela urbaniza;~o e consequente impermeabilizat;~o das 

bácias de capta~~º dos córregos que cortam a regi~o). 

Com uma popula~~o superior à do Campo Limpo, a 

Administra;~o Regional de S~o Miguel Ermelino Matarazzo, 

conheceu seu maior aumento na década de 60 quando pulou de 144 

mil habitantes para 367,9 mil, ou seja, um crescimento de 

155,39X, enquanto o crescimento da capital foi de 59,72%, como 

foi visto . Nos decenios seguintes a regi~o vem conhecendo uma 

diminui~~º no ritmo de crescimento de seus habitantes. Entre 1970 

e 1980, ainda com taxas altas, a popula~~o cresceu 87,85%. Porém 

com crescente adensamento e 11 e:<aurimento 11 das areas "disponíveis" 

para o assentamento (já que as glebas destinada como reser-va de 
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valor nato s~o 1 iberadas à c>cupat;~o) , espera--se que a regi ~o tenha 

1.1m aumento entre 1980 e 1990 de 11,99/. em seus habitantes, 

chegando neste ano a possuir 773.979 habitantes (número elevado 

para uma regi~o extremamente carente de infra-estrutur·a e de 

servi;os urbanos) (ver tabela 24>. 

Em 1972, Stto 

6 

Miguel Paulista e Ermelino Mataraz:zo 

barracos, possuiam apenas favelas que abrigavam 294 

praticamente o equivalente a metade dos barracos encontrados no 

Campo Limpo, porém com um número 5 vezes maiores de favelas, ou 

eeja, as favelas de Stto Miguel /Ermelino apresentavam-se neste 

ano bem mais adensadas <uma média de 50 barracos por favela>, que 

as do Campo Limpo <cuja média era de 19 barracos por favela). No 

ano de 1980, o número de favelas saltou 6 vezes e chegou a 36, 

enquanto o número de barracos chegou a 3.988, ou seja, um 

~rescimento de 1.156,46/.; valores t~o explosivos quanto aqueles 

encontrados no Campo Limpo. 

Analisando os dados de crescimento do número de barracos 

Aas favelas de S~o Paulo <Cobes, 

Administra~Oes Regionais do Campo 

crescimento>, Perus - F'irituba (com 

1981>, constata-se que 

Limpo <com 2.126,3/. 

L 322, 47'1.> e S~o Miguel 

as 

de 

Ermelino (com estes 1.256,46/.), s~o as regiOes que conhecem a 

maior espans~o dos barracos de favela no período 1972 1980. 

Segundo os dados da Secretaria Municipal da Habita~~º' em 1987 o 

número de favelas em S~o Miguel - Ermelino Matarazzo, chegou a 87 

<representando um crescimento de 141,67% em rela~~º a 1980>, c:om 

um total de 15.039 barracos, ou um crescimento de 277,11X nos 7 

anos. 
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Estes dados mostram que a regi~o de S~o Miguel vem 

conhecendo um processo de adensamento crescente das favelas. A 

história "repete-se", ou melhor é a mesma, pois com a existência 

de grandes glebas 1 destinadas como reserva de valor que impedem 

o assentamento da populac;~o e o crescente processo de 

pauperizaç~o dos trabalhadores <em 1979 21X da populac;~o da 

cidade recebia até 2 Salário Mínimo, este número sobe para 29% em 

1982) produz reflex os imediatos no processo de ocupa~~º da 

regi~o. Sem alternativas para onde morar, pois tornou-se 

impossivel o pagamento de aluguel, o trabalhador organizou-se e 

passou a ocupar de foma coletiva os "terrenos livres". 

o território urbano onde oc orrem as diversas 

experiências de ocupac;~o coletiva é o mesmo e a a~~o do capital 

sobre ele é uma só. Sua dinâmica é que se diferencia diante do 

crescimento da cidade, qu~ està mediada pela mercantilizac;~o do 

solo urbano e pela pauperizaç~o da classe trabalhadora. O desenho 

que define este processo acompanha esta (i) 16gica do capital 

que, ao manifestar-se, produz uma organiza~~º do espa~o que é 

permeada pela no~~o da terra enquanto "valor". As "sobras" de 

terras que incorporam menores possibilidades de preços, ou renda, 

é que acabam sendo destinadas a classe trabalhadora; é por esse 

motivo que para ela resta ao Sul-Sudoeste da cidade os terrenos 

sobre um substrato cristalino perigoso à aCLlpac:;~o urbana e , a 

Leste, os terrenos encharcados ou impróprios à ocupaç~o, dos 

terraços e várzeas quartenárias. Se houvesse uma 11 Geo-urbano-

morfologia" seria fácil associar-se o substrato geológico e as 

1 Estas fora• as 191 áreas que aproximada•ente 25 ail faaílias 
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formas do relevo com as formas de segregai;:~o do espac;o urbano. As 

rela~Oes s~o íntimas e seu mediador é o Capital. ~neste sentido 

que se deve entender o palco onde ocorrem os movi mentor::; 

organizados de ocupac;~o dos terrenos vazíos. N~o s~o ilegais, nem 

ilegitimos; acompanham a lógica da desordem urbana, ou como 

prefere Santos (1988) 

retardatária, da 

a 11 l6gica do possível: da industrializac;~o 

cidade mercantil metamorfoseando-se, da 

segrega;~o do espac;o urbano, do modelo periférico de urbanizac;~o, 

do tansporte coletivo n~o priorizado baseado nos ônibus, enfim, 

na < i) l 6gi ca da urbani zac; ~o metropolitana capitalista 

peri féri c:a. 

de trabalhadores tentara• ocupar, a partir do caranaval de 1987 e 

que fora• violenta1ente expulsos pela polícfa do sr. Jtnio 

Quadros, resultando na 1orte de Adlo Hanuel da Silva. Dados da 

Arquidiocese de Sao Paulo, publicados no jornal "0 Estado de Sto 

Paulo" de lb.04.87. 
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A digitalização deste documento foi possível graças ao investimento do 

Programa de Pós-graduação em Geografia Humana (PPGH-FFLCH-USP) e 

realizada com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. Essa ação 

integra as atividades de comemoração dos 50 anos do PPGH no ano de 2021. 

Para mais informações sobre o PPGH e sua história, visite a página do 

programa: http://ppgh.fflch.usp.br/. 
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