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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho faz parte de um programa 
de pesquisa do Prof. Dr. Pasqual@. Petrone, nosso orientador, 
cuja preocupação consiste na compreensão da organização da 
periferia da metrópole paulistana .• 

Para se chegar a 
mo ponto de partida o estudo de 
nistrativa da Grande São Paulo. 

-esta compreensao tomouTse c2 
várias áreas da Região Admi 

Este programa de pesquisa, iniciado em 1970, 
conta com algumas dissertações de mest~ado já apresentadas, 
como é o caso de Cotia 1 , Embu 2 , Santana do ParnaÍba 1 ; outra 
em etapa final, a exemplo de Salesópolis' e uma outra em f! 
se.inicial, como é o caso de Caeiras 5

ft Inclui-se ainda nes 
ta relação um outro trabalho que embora não pertença a Re 
gião da Grande São Paul6, segue a mesma orientação dos trab! 
lhos mencionados. Trata-se de Nazaré Paulista6 , int~grante 

da Região de Campinas, também já apresentado. 

A pesquisa de Barueri caminhou paralelamente 
com as de Cotia, Embu e Santana do Parnaíba até o início da 
fase de redação. Através de um plano de trabalho comum, ! 
plicaram-se questionários, tabularam-se os resultados e exe 
cutaram-se tabelas e gráficos. Contudo, na medida que a §. 
rea em estudo exigia atenção particular .para ccertos fatos, 
as peculiaridades e originalidades que apresentava mereciam 
tratamento ã patwte. 

Tal procedimento veio a permitir a distinção 
de fonômenos espec!ficos a cada trabalho, e ao mesmo tempo 
facilitar a comparação entre as áreas, satisfazendo assim as 

•xigências de um programa de pesquisa, sem contudo alterar a 

(1) LEMOS, Amiiia I. G. 
C 2) OLIVEIRA, H. Nii4j.a L. de 
(3) CARLOS, M. Rc~igµes 
(~) LE BOURLEGAT, Cleonice A. 
(5) PAZERA. JR., Eduardo 
(6) MERINO, Graça H. F. 
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natureza individual pertinente a cada tema. 

Espera-se que o presente trabalho venha con -
tribuir para a compreensão de m~is uma parcela 
paulistana, além de que possa servir de subsídio 

da periferia 
aos ou1rros 

trabalhos que ainda se encontram em andamento. 

A área de estudo do Dresente trabalho refere 
se ao distrito-sede do município de Barueri ,_ isto é, 
cleo principal. A opção por este núcleo justifica-se 

-o nu 
pelo 

fato de o mesmo appesentar maior r~alce no conjunto dos de 
mais distritos do município - Aldeia, Jardim Belval e~J~dim 
Silveira-. Para se evidenciar tal realce, basta que se to 
me como indicador o seu efetivo dem1)gráfico ou a densidade 
do casario. 

De acordo com os resultados censitãrios de 
1970, o distrito..-sede, ou o núcleo de Barueri, se assim se 
preferir chamá-lo, contava com 46,20% do total da população 
do município, ao lado de 46,58% das edificações. 

Em termos absolutos esta pooulação 

dia a 17.481 habitantes, enquanto a soma dos três 
dos distritos atingia apenas 2J.322. 

coi'respo!l 
menciona -

Conjdrme mostra a Figura 1, o município de 
Barueri faz parte da Sub-Região Noroe~te da Grande São Pa~ 
lo, e ~ncont~a~se servido por importantes meio de circula -ção, que permitem o relacionamento com a metrópole: a E.F• 
Sorocabana7 , a antiga estrada de Itu ou rodovia Marechal 
Rondon, e a rodovia Castelo Branco,, distando._ refpectivame,n 
te, através de Qada uma delas~ 27, 30 e 28 km do centro de,· 
São Paulo. 

Quer se considerem os meios de circulação ou 
o fator distância, observa-se que Barueri goza de excelente 
localização .• 

No tocante a circulação 
fazendo parte de dois conjuntos: o da 
se apoia no transporte oferecido 11elos 

pode-se considerá-lo 
E. F.· Sorocabana, que 
trens de subúrbio e o 

(7) Embora a E. F. Soroc..abana tenha passado a faztr ·~:parte 
da FEPASA (Ferrovias Paulistas S.A.) desde novembro de 1971, 
neste trabalho continuaremos. a denominá-la. pela antiga desi1 
nação 1 pot ser o te~o c9:r,:is ,c;t~re.do na linguagem pppular da a 
rea. 
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da antiga estrada de Itu, que se ampara nas linhas de ônibus 
intermunicipais. 

Cabe lembrar que só recentemente a ~odovia 

Castelo Branco permitiu o relacionamento com a metrópole, 
não contando ainda com transporte coletivo de interesse lo -· cal. 

Não obstante a presença da ferrovia desde o 
século passado, só recentemente, a Sub-~egião Noroeste da 
qual Barueri faz parte passou a registrar forte expansão de 
mográfica. Nos Últimos 20 anos censitârios sua população 
foi acrescida um pouco mais de seis vezes, passando de 
70.554 habitantes em 1950, para 435.473 em 1970. 

Este crescimento recente constitui sintoma da 
eclosão metropolitana e indica significativas mudanças na 
maior parte desta Sub-Região. Em alguns casos, elas se pr.2 
cessaram de modo radical (exemplo da Osasco, Carapicuiba, 
Jandira, Itapevi e também Barueri, todos servidos por ferro 

. -
via); em outros, de modo menos acentuadas (caso de Parna! 
ba, P~apora e Cajamar, núcleos ma.is afastados da metrópole 
e marginalizados da ferrovia). 

No caso do núcleo 
correram a partir de 1945, não 
em 1875, quando da inauguração 
cendo uma estação iio.:J:cloal. 

em estudo, as mudanças o 
obstante ter O'-'me1mo surgido 
da E. F. Sõrooabana·-·estabele -

As primeiras formas de ocupação surgiram jun 
... -.... -

to ã estação em um pequeno largo ao lado da antiga estrada 
de Itu. Ao seu redor proliferaram casas residenciais e um 
pequeno ccmércio destinado aos moradores locais e também aos 
viajantes que se dirigiam a Parna!ba e Pirapora. 

Contudo, até fins da década de quarenta, o n~ 
cleo não passava de um modesto "povoado-estação"' dos arred,2 
res paulistanos. Foi só a partir de então, que começou a s~ 
envolver no processo de expansão da ~etrôpole, elevando-se 
então à categoria de "subÚrbio-eE"tação". Tal envolvimento 

(8) Esta expressão, bem como a de "subúrbio-estação ê utili . . . ~-

&ada por LANGENBUCH, Juergen R. para definir e caracterizar 
os aglanerados dos arredores paulistanos, nascidos e desen 
volvidos em função da ferrovia. A Estruturacão da Grandi' 
São Paulo. Estudos de Geogrãfia Urbana. ·R:tô ae Janeiro,Fun 
a.9.,·tet!E, i911, P· lo4-14s. -



ocorreu com a penetração da especulação imobiliária, trazen 
do consigo novas formas de organização do espaço - os . lotea 
mentos residenciais. Estes por sua vez, 
da de grandes contingentes demográficos, 

permitiram a entra 
por um lado, int_!. 

reasados na compra de lote para a construção da casa 
pria, e por outro, atraídos pelo mercado de trabalho da 
trópole, face à relativa proximidade e o fácil acesso. 

.. 
pr.2 

me 

Um indicador da atração demogrâf ica exercida 
por Barueri, é o notável crescimento registrado no período 
1950/70, quando sua população chega a quintuplicar, elevando 
de 3.521 a 17.481 habitantes. 

Este crescimento gerado pela especulação im2 
biliâria, em consequência da valorização do solo, já se fa 
zia presente em núcleos mais próximos da metrópole, como era 
o caso de Osasco e Carapicuiba, para citar-se apenas os exem 
plos da E. F. Sorocabana. 

Não obstante, a Soro'=!abana não se limitou ªP.!. 
nas a orientar a suburbanizac;ão residencial, muito embora, .! 
tê ho)e, esta tenha sido a sua principal função. Merece des 
tacar o papel que a mesma desempenhou em relação a suburb_! 
nização industrial de Oàaaco; a partir notadamente de 1945. 

Com excessão deste caso, a porção Noroeste da 
Grande São Paulo, no domínio da ferrovia, é caractfttisada 
particularmente pela ocupação residencial e o seu princip~l 

· papel se resume em alojar a mão de obra trabalhadora da me 
trôpole, fato que permite configurar a ârira como expressivo 
exemplo de "dormitório". 

Neste caso, a metrópole atua definindo a au 
sência de mercado de trabalho, de tal modo que os núcleos 
desta área contribuirão para formar a mão de obra da metróp2 
le. Em tal caso, como também no dos núcleos industriais, .! 
grícolas, além de outros, a periferia não passa de um inst~ 
mento do processo de crescimento da metrópole, desenvolvendo 
eom relação a esta~ comportamento de interdependência econô 
mica, política e social. 

Em Barueri, esta interdependência foi compr2 
vada principalmente, em relação ao fato da maior parte de 
seus moradores contribuirem para formar a mão de obra da m!_ 
trôpole, permitindo assim, identificá-lo, como um notável 
exemplo de "dormitório". Vários fatores contribuiram para a 
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definição desta tipologia. Pode-se destacar dentre esses a 
valorização imcbiliâria, face à sua excelente posição no to 
cante a ferrovia. 

Conforme se disse no ihÍcio, o trabalho de· B~ 
rueri faz parte de um programa de pesquisa que visa compree!2 
der a organização dos núcleos periféricos da metrópole pa~ 

listana. 

Trata-se de estudo especÍf ico de um caso emp! 
rico, cujo interesse central consiste em verificar o grau e 
a natureza da participação do núcleo no conjunto da região 
metropolitana. 

Ea todas as etapas do trabalho, Barueri foi 
analisado como um fenômeno enquadrado dentro de um conjunto 
mais amplo. Nesta perspectiva, tomou dimensão especial os l~ 
ços existentes com a metrópole e demêiS parcelas perifêri 

. -
cas, e suas repercussões no processo de organização do esp~ 

ço. 

Em virtude de o estudo envolver um problema. 
de dinâmica de organização, jul3ou-se conveniente analisar, 
inicialmente, o núcleo urbano no presente para, a partir de 
então abordar os processos de mudanças que contribuiram para 

a definição da realidade existente. 

Na análise do quadro atual estudaram-se pri!2 
cipalmente, dois .dos principais elementos definidores do ar 
ranjo espacial: população e funções urbanas. 

No estudo da população as preocupações se di 

rig1ram para o seu crescimento no conjunto da periferia, a 

coaposição e as relações de dependência •• Os principais re 
cursos utilizados nesta parte decorreram de dados censitâ 
rios e questionários. Este Último, foi o veículo mais impo~ 
tante de todo o trabalh~, tendo sido aplicado por amostragem 
aleatória em aproximadamente 10\ das residências da área ur 
bana, isto é, 285 domicílios, e que correspondeu a um total 

de 1.616 habitantes. 

Além do questionário permitir analisar a CO!! 
posição da população - origem, sexo-idade-grau de instrução, 
atividade, condições sócio-econômicas -, serviu também para 
estabelecer as relações de dependência criadas em função do 
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local de trabalho.,abastecimento · e serviços médico-hospital~ 
res. 

Tais relações se apresentaram tão bem organ! 
zadas que possibilitaram a apresentação de um capítulo à par 

. . .-
te, o qual intitulou-se - Barueri, núcleo "dormitÕl"io". Ne.! 
ta parte utilizou-se além do questionário, outro recurso de 
inestimável importância. Trata-se dos dados estatísticos 
fornecidos pelos Relatórios da E. F. Sorocabana, os quais 
permitiram mostrar o papel do transporte ferroviário no des 
locamento da população. 

Na análise das funções urbanas, procurou-se 
definir as atividades e serviços existentes no núcleo em nau 

. -
ta, estabelecer a sua vida de relações e verificar, em part! 
cular, até que ponto estas funções acolhem mão de obra de ou 
tras localidades. 

Em seguida à caracterização do quadro atual, 
as atenções se voltaram para os processes de mudanças que re 
percutiram na evolução de todo o conjunte municipal. 

Em primeiro lugar, investigou-se os elementos 
que permitiram discernir as fases vividas pelo núcleo e seus 
arredores, desde a origem até o momento da aglutinação por 
fatos metropolitanos. Na fase mais remota, a utilização de 
fontes históricas foi fundamental, nela destacando-se a co~ 
sulta de estudos relativos a atual área metropolitana de São 
Paulo' e a Barueri, em particular. Outro recurso também ü -
tilizado foram os Relatórios da E. F. So~ocabana, os quais 
permitiram mostrar a evolução do movimento de passageiros. 
Na fase mais recente, isto é, quando a área passou a se en 
volver no processo de especulação imobiliária, predominou a 
pesquisa de campo, com o objetivo de esclarecer fatos relat! 
vos aos loteamentos. Nesta etapa foram feit~s consultas e 
entrevistas na Prefeitura Municipal e dirigentes de empresas 
loteadoras e moradores. além de excursões de reconhecimento, 
não só no núcleo em questão, mas por todo o município. 

Em segundo lugar, ainda à luz dos processos 
de mudanças, procurou-se verificar a organização do espaço 
urbano em suas relações com o sítio, para, finalmente, est~ 
belecer as principais formas de uso de solo que caracteriza 

(9) Dentre este merece ressaltar e trabalho de LANGENBUCH, 
Juergen R., op. cit. 
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ram tal organização. Na análise do sítio urbano, focalizo~ 

se o local onde o núcleo surgiu e se expandiu, estnbelecend~ 
se relações com a evolução do processo de ocunação. Contou 
se can apoio bibliográfico, documentação cartográfica, fo 
tografias aéreas e observações de campo. PoeteriQl'lllente;.pr~ 

curou-se chamar a atenção para os tipos de ocupação que mais 
se destacaram. Utilizou-se recursos de outras etapas do tr~ 
balho, a exemplo do questionário domiciliar e comercial, os -quais foram complementados com entrevistas junto a morado 

rea·9 .proprietârios de estabelecimentos comerciais e dirige!! 
tes de unidades militares. 

Finalmente, nas considerações finais será fe!. 
ta uma tentativa de interpretação do significado da perif_! 
ria face ao processo de crescimento da metrópole. Encerra~ 

do, será enfatizado que o núcleo de Barueri comprova o papel 
de periferia, em razão de sua população, · vinculações funcio 
nais e organização do espaço, enfim. 
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1. A POPULAÇÃO 

Ao considerar a população de Barueri, proc~ 

I'OUTSe inicialmente analisar o recente crescimento demográf! 
co, com o interesse de mostrar a sua posição no conjunto da 
periferia metropolitana. 

Para tanto, tomou-se como ponto de partida o 
ano de 1950, abordando o município frente ã Sub-Região. e R! 
gião Administrativa a que pertence, para em seguida, focali 
zar-se a população do distro-sede - objeto particular do pr! 
sente trabalho. 

Isto considerado, o presente capítulo deter 
se-á no estudo da composição da população, analisando-a no 
tocante a origem, sexo-idade-grau de instrução, atividade e 
condições sócio-econômicas. 

1.1. O Crescimento Demográfico Recente de Barueri 

O Município 

Considerado o quadro de sua evolução o munic! -
pio de Barueri apresentou extraordinário crescimento no per! 
odo 1950/70. Segundo os dados censitários sua população pas -sou de ~.~99 para 37.803 habitantes, elevando-se, portanto 
em quase nove vezes, no período. 

-Este fato permite evidenciar que so a partir 
de 1950, o município começou a àer mais diretamente atingido 
pelo processo de crescimento da metrópole, o qual vinha se .! 
celerando rapidamente nas áreas próximas às ferrovias e ro 
dovias que irradiavam de São· Paulo. Tal processo provocou a 
definição de formas de uso do solo fundamentalmente urbanas 
e em grande parte voltadas para a ocupação residencial, ·ca 
racterizando-se por elevada ~opulação urbana. 

~ o que se pode observar na Tabela 1, em rel~ 
ção a Sub-Região Administrativa da qual Barueri faz parte 
a Noroeste da Grande São Paulo. Nela se verifica a forte ex 
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TABELA 1 

Pppulação urbana dos municípios da Sub-Região Noroeste da 
Grande São Paulo - 1970 

Municípios 

BARUERI . 
Cajamar 
Carapicuiba 
Itapevi 
Jandira 
Os asco 
Pirapora do Bom Jesus 
Santana do Parnaíba 

População urbana 

' sobre a 
população 

36.375 
!~ .178 

54.907 
27.569 
12.490 

283.203 
1.177 
2.240 

total 

96,22 
40,02 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

47,85 
41,27 

Fonte - IBGE: Sinopse Preliminar do Cen 
so Demográfico - 1970. 

TABELA 2 

Município• da Gnmde São Paulo que anresentaram taxa de cres
cimento superior a Baruer.i - período 1960/70 

Taxa de População total 
RunicÍpios crescimento 1960 1970 

ll. D!:adema 541,40 ~12. 308 78.957 
2. Jandira 509,80 2.047 12.490 
3·· TaboãC' · da Serra 469,77 7.173 40.959 • 4. Fflanoiiao Mora to 339,86 2.254 11.210 
s. Embu 259,38 5.041 18.161 
6. Mauâ 251,90 

1 
28.924 101.726 

7. Carapicuiba 213,00 17.590 54.907 

ª· Itapevi 171,27 
1 

10.182 27.569 
9. Itaquaquecetuba 155,22 11.456 29.153 

1 10. Ferraz de Vasconcelos llJS,50 i 10.167 25.248 
11. Os asco 147,35 ·114.828 283.203 
12. s. Bernardo do Campo 141,30 82.411 201. 462 
13. Garulhos 133,65 101.273 236.865 
14. BARUERI* 127,10 16.671 37.803 

( *> Os dados de 1960, re·ferem-se aos atuais limites do 
município de Barueri. 

Fonte:- IBGE: Sinopse Preliminar do Censo Demográfico 
1970 



pressão da população urbana na maior parte de seus 
pios, e em particular em Barueri. Note-se que todos 

10 
• 4' mun1c1 -

estes 
munic!pios encontram-se servidos pela E.F. Sorocabana. Já o 
mesmo não ocorre em relação aos municípios de Caj amar, ':·Pir_! 
pora e Parnaíba, os quais, além da localização mais distan 
te, em relação ã metrópole, encontram-se marginalizados qua.!! 
to ã ferrovia, além do que, contam com precárias rodovias. 

A importância da f er~ovia é também · evidencia 
da~mos municípios que apresentaram taxa de crescimento demo 
gráfico superior a Barl:leri (mais de 127,10\), no Último ;e -r!odo intercensitário. 

Como pode ser visto na Tabela 2, den~e estes 
munic!pios, oito encontram-se servidos por ferrovia, · sendo 
que quatro deles localizam-se ao longo da E. F. Sorocabana: 
Jandira, Carapicuiba, Itapevi, Osasco. A este Último acre.! 
centa-se o município de Barueri, o qual juntamente com os d~ 
mais citados, deixam bem evidentes as tendências recentes do 
crescimento da metrópole, em direção as áreas servidas pela 
E. F. Sorocabana. 

Por fim, cabe ainda considerar ··.a · poplill:ação 
do município de Barueri, face ao conjunto da Grande São Pau 
lo. Como demonstra a Tabela 3, embora Barueri esteja longe 
de figurar entre os municípios mais populosos da Região, 
não se pode negar que ele apresenta significativa posição, 
visto que sua população é superior à de vinte ·e := . . um municí 
pios. 

A exemplo de tantos outros municípios da per! 
feria metropolitana, Barueri expressa, conforme já se dia 
se, a ação pQ~arizadora proporciona.da ,. pelo eixo ferroviário, 
tal como ocorreu mais remotamente ao longo das ferrovias San ': 
tos-Jundiaí e Central do Brasil. 

No caso de Barueri, am particular, esta ac;ãõ 
polarizadora foi condicionada pela valorização imobilíâria, 
face os serviços prestados pelos trens de subúrbio e a pr_2 
ximidade da metrópole, o que veio garantir a efetiva ·ocup.! 
ção dos loteamentos residenciais, inicialmente no distrito
sede, e mais recentemente nos demais distritos municipais. 



TABELA 3 

População dos municípios da Grande São Paulo segundo grupos de habitantes - 1970 

Grupos de habitantes 

Menos de 10.001 a 20.001 a 30.001 a 40.001 a 80.001 a 160·.001 a Mais de 
10.000 20.000 30.000 40.000 80.000 160.000 300.000 300.000 

. 
l.Arujâ _ ?.Caieiras 17.Ferrez de 22.BARJERI 26.Carapicuiba. 30.Mauá 33.Q.iarulli:>s 36.Santo André 

Vaaeoncelos '· 

2.Biritiba 8.Cajamar 18.Itapecerica 23.Cotia 27.Diadana 31.l-bgi das 34.0sasco 37.são Paulo 
Mirim da Serre Cruzes 

3.Juquitiba 9.Dnbu 19.Itapevi 24.Franco da 28.Suzano 32.são Caetano 35.são Bernar-
ROcha do Sul do do Campo . 

4.Pirapora do 10.Dnbu-Q.iaçu 20. Itaquaque~ 25.Poá 29.Taboão da 
Bari Jesus tuba Serra 

.. 

5.Rio Grarxle li.Francisco 21. Ri.beireo Pi -da Serra l-brato i'es 

6. Santana do 12.Guararema 
Parnaíba 

13.Jamira 

14.Mairipore 

15.SalesÕpolis 

16.Santa Isabel 

Fonte - IBGE: Sinopse do Censo Demográfico - 1970 
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A Sede do Município 

Em 19 .. 8, quando Barueri foi elevado ~ categ~ 

ria de município, definiram-se, em seus limites atuais, dois 
distritos administrativos: Barueri, distrito-sede criado a 
partir de um núcleo desenvolvido em torno da estação da E.F. 
Sorocabana, em 1875, e Aldeia, com sede distrital distando.! 
proximadamente .. km do centro do distrito-sede, e que no 
passado foi aldeamento ind!gena. 

Em 198•, em terras antes pertencentes ao di.! 
trito-sede surgiram mais dois distritos, ambos nascidos na 
década de cincoenta 1 a partir de loteamentos localizados j"!l 

to à ferrovia. Trata-se do Jardim Belval e Jardim Silveira, 
com sede distrital distando Nspectivamen'te 2 ,s· e 5 Jcm - do 
centro .do dis'trito-sede. 

Conforme demonstra a Tabela 4, em 1950, :.~· d!, 

corridos apenas dois anos da emancipação do município, o di.! 
trito-sede contava com 78,27\ da população do munic!pio;9 e 
em 1960 este percentual elevava-se pari\ 88, 39\. t de .. se s~ 
por que os loteamentos Jardim Belval e Jardim Silveira te 
nham contribuído em grande medida para o referido aumento, ~ 
ma vez que eles já se encontravam .~m plena fase de crescime.!l 
to, e atê então faziam parte do distrito-sede • . 

Tanto isso é verdade que a partir do •lll!Jllan'Cx> 

em que os citados loteamentos ·passam a distrito o mencionado 
percentual cai para 46 1 20\ em 1970. 

Evidentemente, se se considerassem os limites 
adainistrativos vigentes em 1960 1 a situação do ~di•trito-s!. 

de teria se configurado de modo diferente. A sua populaÇão 
representaria 83 1 70\ do total municipal, ao invés de 46,20\. 

Mesmo assim, a taxa de crescimento do período 1960/70, ainda 
permaneceria inferior ã da década ce cincoenta, o que nos 1!, 

va a afirmar que o crescimento demográfico do distrito-sede 
foi mais intenso na mencionada década, uma vez ·;que · a.tingiu 
318,64\. 

O estudo do crescimento recente do 
sede pel'lllitiu mostrar que a partir de 1950, Barueri 
grandes mudanças. 

distrito -
· :-sofreu 

Além do extraordinário aumento do seu efetivo 
demográfico, observa-se ainda, na Tabela 4, que a população 



TABELA 4 

Município de BARUERI - População segundo atuais distritos - período 1950/70 

População 
Distritos 

1950 1960 1970 
Total Total Tot; l 

Urbana Rural \ . Urbana Rural \ Urbana Rural % 

BARUERI/SEDE 2.272 1.249 3.521 78,27 13.821 913 14.734 88,39 17.481 - 17.481 46,20 
Aldeia 193 785 978 21,73 449 1.488 1.937 11,61 5.195 963 6.158 16,30 
Jardim Belval - - - - - - - - 6.482 465 6.947 18,40 
Jardim Silveira - . - - - - - - - 7.217 - 7.217 19,10 

Barueri/MunicÍpio 2.465 2.034 4~499 100,00 14.270 2.401 16.671 100,00 36.375 1.428 37.803 100,00 

Fonte - IBGE: Censos Demográficos de .1950, 1960, 1970. 
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urbana passou a ter grande destaque, atingindo já "'em 1950 
cerca de 64,52\ do total da população. 

Confol"Dle será visto ~diante, este fato coinc! 
de com a abertura da maior parte doo loteamentos de Barueri, 
retratando por um lado, a participação do núcleo no processo 
de metropolização, e por outro, possibilitando distinguir c~ 
racter!sticas de áreas sujeitas a intenso e recen~e processo 
de mudanças. ~f o que será visto a seguir, ao analisar-se a 
composição de sua população. 

2. A Composição da População 

2.1. Origem 

.. 
A exemplo do que foi constatado em outros nu -cleos da periferia metropolitana, Barueri apresenta grande 

diversidade quanto à origem de sua população. 

O levantamento feito por amostragem indicou 
que apenas 29, 33\ da população de Barueri n~sceu no ·:,núcleo 
em pauta. A sua capacidade de atração populacional vea se.!l 
do induzida basicamente, pelo processo de migrações ipternas · 
do pa!s e constitui um efeito do processo de transfol"Dlação ~ 
conômica:;por que passa a metrópole paulistana, face à conce.!l 
tração da ~enda e, com esta, a concentração espacial das ati 
vidades. 

Essa concentração, que transformou São 

no maior centro industrial do Brasil, criou condições 
que a metrópole e a sua periferia se transformassem em 
nacional de atração populacional. 

Paulo 
para 
polo 

De acordo com á Figura . 1, a população ?'!, 

sidente em Barueri provém das mais diferentes regiões do p~ 

!s, cabendo ao Sudeste a mais 
55,31\ do total da amostragem. 
pressiva taxa de 9,89\, o Sul 
com o,80\. 

alta taxa da prôveniência:_ 
Segue-se ~ Nordeste com a ex 

com 2,77\ e as demais regiões 

Considerando-se as Unidades Estaduais (exceto 
São Paulo), verifica-se, na Figura citac"a, que Minas Ge 
rais forneceu o maior número de imigra!l:~~s de Barue~i: e,ª5\ 
do total da amostragem. Do Nordeste as contribuições provi_! 
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ram notadamente da Bahia e Pernambuco, e do Sul a maior ex 
pressão coube ao Paraná. 

Convém chamar a aten~ão para o fato de que M! 
nas Gerais e Bahia correspondem aos Estados ~ue forneceram o 
maior número de imigrantes para São Paulo em 1950 e 1960, 
conforme se sabe pela documentação estatística levantada. 
Neste sentido Barueri se apresenta como expressivo exemplo 
da atração exercida por São Paulo, e em particular pela sua 
área metropolitana. 

Dentre os citados Estados ~ possÍ\rel distin -. . .,. . guir os mun1c1p1os que apresentaram maiores movimentos de 
saída para Barueri. 

Vejam-se, nos dados abaixo, as taxas que eles 
apresentam em relação ao total do respectivo Estado: 

1. Minas Gerais: Ramais da Ponte Nova (8,88%), Caratinga 
(5 1 9~\), Montes Claros e Santa Rita do Sapucaí (5,18\ cada 

um)• 

2. Bahia: Itagi (14,35\), Salvador (12,90\), Feira de Santa 

na (11,29\), Monte Alto (6,~5%). 

3. Pernambuco: Afogados da Ingazeirc. e Gravatá dos Bezerros 
(14,63\~cada um), Bonito (12,19\), Garanhuns (9,75\). 

~. Paraná: Jacarezinho (20 1 00\), Ipoaçu (12,50%), Maringá e 

Londrina (10,00\ cada um). 

Conforme se percebe, estes Estados apresentam 
movimentos de saída concentrados fundamentalmente em quatro 
municípios. Em Minas Gerais eles representam 25,18% do to 
tal da população emigrada, segue-se a Bahia com 44,99\, Per 
nambuco com 51,20\ e por fi~ o Paraná com a elevada pttepo~ 
ção de. 52 ,50\. Este fato, atribuído via de regra, à propag.! 
ção na terra de origem de notícias de saídas bem sucedidas, 
contribui para que as pessoas relacionadas aos que emigr.! 
ram, deixem também o município, vindo juntar-se a estes. 

Observando-se ainda a Figura, verifica-se 
no tocante ao Estado de São Paulo, do qual são originários 
~~,7~\ do total da amostragem, o destaque das Regiões lig.! 
das a Barueri pela E. F. Sorocabana. Assim é que a popul.! 
ção de origem paulista, provêm em 59,83\ das Regiões #Amini~ 
trativas servidas pela citada ferrovia (exceto a Grande São 
Paulo). São elas 1s Regiões de Sorocaba, Marília e Preside~ 
te Prudente. 
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A região de Sorocaba, da qual é originária a 
maior parte da população miirante, contribuiu p~incipàlaen -te com os municípios de São Roq1.1e e Sorocaba. 

Segue-se a Região de Marília, nela se destacan 
do os municípios de Marília e Assis, e por fim a Região de 
Presidente Prudente, nela sobressaindo os municípios de Ràn 
charia e Santo Anastácio. 

t importante ressaltar que, à exceção do muni 
cípio de Marília, todos os demais encontram-se servidos pela 
E. r. Sorocabana. Ao que parece, a posição de Barueri como 
uma das portas de entrada da metrópole, constitui ãignifica -tivo elemento na atração exercida sobre os citados 
pios. 

. -mun1c1 -
Cabe por fim, indicar ncna ·· 1"i--gura, , a origem 

da população nascida na Região da Grande São Paulo. Como se 
vê, é significativo o número de pessoas de origem 
nat 22,65\ do total da Região, embora caiba ao 
de Barueri a maior expressão, na mesma. 

paulist_! 
. -. mun1c1p10 

t possÍ'1el que o siginificativo número de pa_!! 
listanos, e em menores proporções ~e osasquenses, :·. decorra, 
dentre outros motivos, do fato de Barueri não dispor de ma -ternidade, o que irá implicar na indicação do local de nasc~ 
mento fora do município. Para que se tenha uma idéia mais 
concreta, pode-se informar, de acordo com levantamento feito 
na Prefeitura, que o serviço de ambulância municipal aten -deu, em 1970, 95 parturientes, 60 das qua.is foram t?ranspo~ 
tadas a São Paulo e 35 a Oaaeco. 

t poss!vel também que o elevado número de Pª.!! 
listanos decorra de um processo migratório por etapas. Isto 
é , que São Paulo tenha funcionado como ponto de passagem P.! 
ra a periferia, ocerrendo assim, que parte dos filhos de fa 
m!lias provenientes de outras áreas tenham nascido durante a 
estada nesta didade. 

Para que se compreenda melhor o fenômeno mi 
gratório é interessante examinar, em ?articular, alguns fa 
tos relativos aos chefes de família que se .instalaram em Ba 
rueri. As Tabelas 5 e 6 apresentam vários indicadores a 
respeito. 

A Tabela 5 demonstra que apenas 5,60% do to 



TABELA 5 

BARUERI - Naturalidade e mudanças dos chefes de f amÍlia 

Ãreas de 
origem 

BARUERI 

Demais munic i 
pios do Estã 
do de S. Paulo 

Demais Estados 
do Sudeste 

Nordeste 

Sul 

Demais Regiões 
do Pais 

Exterior 

TOTAL 

Mudanças 

Naturalidade la. 

N9abs. % N9abs. 

16 5,60 70 26,02 

148 51,93 154 57,24 

41 14,39 

54 18,95 

7 2,46 

4 1,41 

15 .5,26 

24 

9 

9 

3 

8,92 

3,35 

3,35 

1,12 

285 100,00 269 100,00 

Fonte - Ques;ionário domiciliar 
Outubro/Novembro - 1970 

2a. 

N9abs. 

173 

75 

5 

2 

10 

4 

3a. 

% N9abs. % 

64,31 218 81~05 

27,88 41 15,25 

1,86 2 0,74 

0,74 

3,72 

1,49 

2 0,74 

2 0,74 

4 1,48 

269 100,00 269 l00,00 

4a. 

N9abs. 

247 91,82 

17 6,33 

2 

l 

2 

0,74 

0,37 

0,74 

269 100,00 

Sa. 

N9abs. % 

257 95,54 

ll 4,09 

1 0,37 

6a. e mais 

N9abs. 

269 100,00 

269 100,00 269 100,00 
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tal dos chefes; levantados pêla amostragemí nasceram em Bal'U 
~ 

eri. Este valor, por sinal quase i~ual ao dos chefes nasci 
dos no Exterior (5,26\), e bastante inferiror ao _daqueles 
nascidos nos demais munic!pios do Estado ae . Sio ~ Paulo 

(51,93\) e na Região Nordeste (18,95%) revela a participação 
de Barueri no processo de crescimeâto metropolitano, partic! 
pação esta que se concretizou graças ã relativa proximidade, 
as facilidades de comunicação e o preço mais acessível do s~ 
lo urbano, favorecendo assim a especulação imobiliária e com 
esta a entrada de expressivos contigentes demográficos, des 
tacando-se, em particular, os chefes de família. 

A diversidade de origem dos chefes de família 
(9 .. ,40t), é ainda mais acentuada do que o total geral da a 
mostragem (70,67\). A canparação desses dados revela que es 
tá havendo aumento do número de pessoas nascidas em Barueri. 
Trata-se, certamente, das gerações mais novas, o que aliás 
não é de surpreender, visto que em centros de imigração as 
gerações mais velhas revelam sempre percentagens mais altas 
para os nascidos fora. 

A ~abela 5, põe ainda em evidência que a mai 
or parte dos chefes de f anú'.lia realizaram inúmeras mudanças 
até fixarem residência em Barueri. ?ara a maioria deles, o 
núcleo em pauta representou a 2a. opção de mudança, ·eizlbcra 
seja bastante expressivo o percentual dos que fizeram três 
mudanças ou mais, o que confinna que o process.o migratório é 
realizado por etapas, numa significativa proporção. 

Confo~e mostra a Tabela que se segue, a Últi 
ma moradia dos chefes de fam!lia ê representada .. ·em .. gr.ande 
parte pela cidade de São Paulo, a qual funciona com um po~ 

to de passagem quase obrigatório para os que depois se dest,! 
nam a Barueri. Portanto, num primeiro momento a metrópole ~ 
trai a população migrante, para em seguida jogá-la para sua 
periferia. ãaTabela contém ainda informações adicionais a 
respeito do p~ríodo de instalação no núcleo. 

Como se vê, a partir de 1946, o núcleo de Ba 
rueri passou a receber grande número de chefes de f am{lia. O 
maior Índice foi ~egistrado em relação ã década de sessenta 
(48,00\), o que correspondeu a 9,00\ a'rnais que à década an 
terior. No entanto, ainda mais significativo foi o per{odo 
1951/60, visto que nele chegaram 31,57\ de chefes a mais que 
no período anterior. 
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TABELA 6 

BARUERI - Oltima moradia dos chefes de família imigrantes, 
s.ugo Rerí6'.9t.pe igs:t.-ltscio em. Baruer.i. 

Per!odos Oltima moradia dos chefes de f amÍlia 
de insta Sudeste -
lação Capital Demais 'Demais 

S~Pãuló Munic. Estados 
S.Paulo

1
Sudeste 

até 1940 5 9 -
194l'y45 3 3 -
1946-50 8 6 -
1951-55 15 18 l 
1956-60 25 32? 6 
1961-65 15 23 4 
1966-70 30 49 .' 8 

Total 101 131 19 

Fonte - Questionário domiciliar 
Outubro/Novembro - 1970 

' Demais Nordes -tê Ãreas 

• 1 -- -- -
1 -
3 4 
2 

- 1 
2 

1 4 

7 11 

Total 

' 
15 5,57 

6 2.23 
14 ·: s,20 
35 13,00 
70 28,110 
46 17,10 
83 30,90 

269 100,00 

Men~ionou-se, no início do presente capítulo, 
que o mais intenso ritmo de crescimento demográfico -''do nú -cleo de Barueri ocorreu nos anos cincoenta Ce como pôde ser 
Y8E'J.fioa:t> a amostragem com que se trabalhou expressa essa re.! 
lidade). 

Este fato se relaciona com a especulação imo -biliâria e o aumento do número de viagens de t _rens de subÚ_t 
bio. Jâ em 1945 o núcleo de Barueri contava com a · ·aber1n1ra 
de SeUS quatro primeiros loteamentos 1 º e catorze viagens de 
trens diârias 11 , ligando-o a São ~aulo. 

De todos os fatos examinados, rilâtivos ao 
crescimento demogrâf ico e à naturalidade da população de B.! 
rueri, ficou evidenciado que o núcleo participa . expreesiva . -mente do processo de expansão metropolitano, participação e.! 
ta que é retratada tanto no seu recente e ·-ertrâordinârio 
crescimento, quanto na grande diversidade de origem da ·pop~ 

lação total, · e · em particular·, dos chefes de .fámÍlia (pot"tan -to· d~;:: população ativa). 

(10) Arquivo da Prefeitura Municipal de Barueri. 
(11) Guia Levi, edição 558 1 dezembro de 19~5. 
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Tais fenômenos se refletem de modo expressivo 

na estrutura etária e no grau de instrução, conforme 
visto a seguir. 

2.2. Sexo, Idade e Grau de instruç~o 

• sera 

A análise da composição da população por ~ 
e grupos de idade,revidenciada na pirâmide de idades anexa, 
permite destacar uma ampla base, que vai diminuindo gradati 
vamente até atingir o grupo de 20-25 anos; uma âignificati 
va estabilidade a partir desse grupo até o de 40-45 anos, e 
dai em diante uma acelerada diminuição. 

De acordo com a pequena pirâmide, onde se dis 
tinguem as três principais faixas etárias, conclui-se que o 
núcleo em pauta apresenta uma população predominantemente j~ 
vem, uma vez que 55,56% do total da população levantada P! 

la amostragem, encontram-se entre 0-19 anos de idade. 

Entre os adultos, isto é, o grupo compreendi -
do entre 20-59 anos de idade, esse percentual correspondeu a 
40,67'• restando, portanto, apenas 3,77% para o grupo de pe!_ 
soas acima de 60 anos de idade, ou seja, a população consid~ 
rada velha. 

Chama a atenção, entre os adultos, o grupo de 
20-39 anos, os chamados adultos jovens, os quais segundo se 
sabe têm sido mais atingidos pelo fenômeno · migrá:tório · em 
suas terras de origem, contribuindo assim, para aumentar a 
fa~ xa etária das áreas de entrada, entre as quais, · ·~oonfo%'1ae 

se viu, Barueri constitui exemplo. 

Por se encontrarem em plena fase de · reprod~ 
ção, os adultos jovens, irão contribuir com elevada natalid~ 
de, tornando assim explicável a forte concentração de popul~ 
ção jovem, ou seja, do grupo de 0-19 anos. 

De acordo com a Tabela 7, na qual se eviden -eia o número de pessoas por família,' "sensu strictu", (pais 
e filhos), é expressivo em Barueri o número das que contam 
com mais de 1 pessoas, não obstante predominar famílias com 
4 a 6 pessoas, a1 quais foram consideradas como médias. Qu~ ·· 

to· âqU&'las com até 3 pessoas, portanto pequenas• ·sio menos-
expresaivas, sendo impoI"tante .considerar o fato de em grande 
pal"te serem formadas por casais muito jovens. 
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TABELA 7 
BARUERI - ·Número de pessoas por f amf_lia 
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Tamanno da9 Ocorrência· de casos 
f amÍlias % 

até 3 pessoas 72 25,26 
4 a 6 pessoas 135 47,38 
7 a 9 pessoas 58 20,35 
10 e mais 20 7,01 

TOTAL !285 100,00 

Fonte - Questionário domiciliar 
Outubro/Novemb~o - 1970 

Como citado há pouco, a estrutura etária · do 
núcleo de Barueri é explicada em ~rande parte pelo fenômeno 
migratório, o qual, por sua vez, traz importantes ~epercu~ 

sões de natureza econômica e social. ~ o que serâ ··tratado, 
a seguir, no tocante ao nível de instrução. A Tabela 8 e a 
Figura 4, que se seguem, contêm informações do nível de '.ins 
trução segundo o sexo e grupos de idade. 

TABELA 8 

BARUERI - Grau de instrução por sexo 

Grau de Sexo. Hascúlino Sexo Feminino Total 
·instrução(*º> 

1 N9 abs. % N9 abs. % N9 abs. ' Sem escola(**> 22 100,00 - - 22 1,69 
.Analfabetos 65 36,74 112 63,28 177 13,66 
Primário I 287 50,00 287 50,00 574 44,33 
Primário c·· 154 50,33 152 49,67 

1 

306 23,61 
Ginásio I 75 56,82 57 43,18 132 10,18 
Ginásio c 17 58,63 12 1 41,37 29 2,23 
Colegial I 12 52,18 11 47,82 1 23 1,77 
Colegial c 4 23,52 

1 

13 76,48 17 1,31 
Superior I 5 100,00 - - 5 0,38 
Superior c 7 63,64 

1 

4 36,36 11 · o,84 

Total 648 50,00 
1 

648 so,oo 1. 296 100,00 

(*) Considerado de acordo com a Lei n9 4.024/61 de ·Diretr.i 
zes e Bases da Educação Nacional. 

C = completo; I = Incompleto. 
C"*> Pessoas entre 7-12 anos de :.dade que se 
sem frequentar escola. 

Fonte - Questionário domiciliar 
Outubro/Novembro - 1970 

encontravam 
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Conforme se verifica, o nível médio de instr_!! 
ção em Barueri é bastante precário. A população levantada 

pela amostragem é constituída em cêrca de 13 9 66% por analfa 
betos (pessoas a partir de 12 anos de idade que não sabiam 
sequer assinar o nome). 

Esta situação deve ser atribuída ao fato de 
estas pessoas contarem com limitado acesso à escola em suas 

áreas de origem, e também em razão de parte delas se dedicar 
a atividades pouco qualificadas, que não requeiram alfabeti 

zação como condição essencial. 

Observa-se, que a forte expressão de analfabe 
tos provem principalmente das gerações mais velhas, sendo n~ 
tâvel o destaque do sexo feminino sobre o masculino (63,28 e 
36,74\, respectivamente). 

Já em relação ao nível de escolaridade prim! 
ria12 (67,94% do total da população com mais de 7 anos de i 
dade), é surpreendente a proporção entre os sexos. Por outro 

lado, chama a atenção a relação existente entre os grupos de 
idade e a categoria "incompleta"(pessoas que se encontraqam 

frequentando o curso, ou que o abandonaram) e "completa"(pe.! 
soas que o concluíram). 

Destacam-se no primário incompleto, -.· pesseas 

com idade entre 7-19 anos. Trata-se provavelmente, daqueles 
que se encontravam frequentando escola, visto que é na faixa 

seguinte, que ir-se-á encontrar a maior proporção de pessoas 
com curso primário completo. 

Quanto aos níveis subtendidos :·p9r "outros", 
entre os quais foram considerados o então ciclo médio (gin! 
sio e colegial) e o superior, correspondem respectivamente a 

1S,49·e 1,22% do total. 

De acordo com os dados expostos na Tabela r~ 

tro citada~ _a proporção de mulheres com pau de instrução mé 
dia, chega a ser inferior à proporção de analfabetas. E i 
gualmente, como se verificou em relação ao primário, grande 

parte da população com nível médio concentra-se no grupo de 

(12) A Lei n9 5;,892 de 11 de agosto de 1971 estabeceu a fu 
são dos cursos: primário e ginasial em um curso Único, com ã 
anos de duração, denominado 19 gr2u, a partir do qual se po 
de prosseguir os estudos, por mais 3 ou 4 anos, em nível de 
29 grau, antes dos cursos de nível superior. 
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7-19 anos, uma vez que, as atividades estudanti~ são desempe ··-
nhadas principalmente pela população jovem. 

Pelo que foi apresentado, conclui•se que o ní -vel de inst~ução da população do núcleo de Barueri ainda é 
bastante deficiente, embora apresente tendência à elevação. 
Esta deficiência, provém principalmente das gerações mais v~ 
lhas, aliada à origem e condições sócio-econômicas. 

As informações sobre a estrutura etária e o 
grau de instrução da população devem ser completadas · · pelos 
dados de sua estrutura profissional, uma vez que a soma des -
sas caracter!sticas pesam substancialmente no estudo da pop~ 
lação ativa e dos ramos de atividades por ela desenvolvidas. 

2.3. A Atividade 

Em Barueri, considerou-se como população ati 
va as pessoas ligadas a atividades ".'emuneradas, c~reendi 

das na faixa etária entre 14-70 anos de idade, no caso dos 
homens, e 14-65 anos, no caso de mulheres. 'Ela reppeaenta 
30,13' do total da população do núcleo e 53,10\ da população 
potencialmente ativa11 • 

De acordo com a Figura 5 chama a atenção, em 
relação à população ativa, o predomínio dos homens (72,90,), 
sobre as mulheres (27,lO)r. Entre os primeiros, há uma con 
centração acentuada entre 20-30 anos, enquanto entre as mu 
lheres sobressaem pessoas com 14-20 anos • 

. 
O destaque das mulheres na citada faixa pa~ 

ce resultar do fato de a maioria delas não ter ainda casado, 
apresentando-se portanto com mais disponibilidade para o tra 
balho. A propósito, observe-se a redução da mão de obra fe 
minina, nos grupos ••6uintes, à medida que a mulher assume 
novo estado civil, e passa a se dedicar aos afazeres domést,i 
~os, ao se tornar dona de casa. 

(13) Considerou-se como população potencialmente ativa to 
das as pessoas compreendidas na mencionada faixa etária1 _que 
se apresentavam em condições físicas para trabalhar. Aleà· da 
população ativa (pessoas remuneradas), levou-se também em 
conta a população ativa não remunerada (as donas de casa), e 
aqueles que se encontravam desempregados, os quais correspon 
dem respectivamente a 25,30 e 21,60\ da população potencia! 
mente ativa. -
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Se entre as mulheres o casamente justifica a 

diminuição da população ativa, o contrário ocorre em relação 
aos homens, pois entre esses a função de chefe de família 
contribuirá para o aumento dos encargos econômicos. A part! 
cipação da mão de obra masculina, já com certa expressão na 
faixa de 14-20 anos, duplica na faixa seguinte, e mantem-se 
razoavelmente elevada daí em diante. 

Considerando-se, agora, os setores de ativida -des, verifica-se de acordo com as ilustrações anexas, a PI'!, 
dominância do terciário em ambos os sexos. Ele absorve 
70,44\ da população ativa; segue-se o aecundário com 28,13\ 
e finalmente o primário com apenas l,43i. 

A insignificante proporção de pessoas ocup_! 
das no setor primário, constitui importante indicado~ dâ 

inexpressão das atividades rurais do núcleo de B~rueri, com 
provando mais uma vez a sua participação no processo de me 
tropolização, onde as atividades que nele se des~nvolvem são 
aotadamente de cunho urbano. 

A Tabela 9 e a Figura 6, que se seguem, ide~ 

tificam os diversos grupos de atividades da população ativa, 
representados pelos citados setores. Utilizou-se, para este 
fim, da classificação adotada pelo IBGE. 

Conforme se evidencia, a população ativa .se 
se concentra nos grupos de "prestação de serviços". e "indÚ! 
triade transformação", os quais absorvem ·respectivamente 
31,22 e 21,15\ do total. 

No grupo "prestação de se!'Viços" ·sobressaea, 
entre os homens, as ocupações ligadas a oficinas mecânicas e 
de consertos, postos de gasolina e serviços 4•: limpeza 
(12,11\ do total da mão de obra masculina), enquanto entre 
as mulheres destacam-se os empregos domésticos (32,57\ do to -tal da mão de obra feminina), os serviços de limpeza e ativi 
dades de costura. 

No grupo ".indústria de transformação" chamam 
a atenção as atividades ligadas à construção civil, e em p~ 
ticular, às ocupações de pedreiro e servente de pedreiro, as 
quais correspondem à segunda maior concentração ·da· popula -ção ativa masculina (10,42%). Entre mulheres, reasaltaa-se 
os ofícios junto a oficinas de costura (15,99\ da população 
•tiva feminina. 
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TABELA 9 

BARUERI - População ativa segundo grupos de ativ~dades 

Grupos de Sexo Masculino Sexo ·Feminino Total 
Atividades 

N9 abs. % N9 abs. % N9 abs. % 

A 6 1,69 1 1 0,75 7 1,43 
B 34 9,57 ... - 34 6,99 
e 63 1 17,76 40 30,32 103 21,15 
D 50 t 14,08 

1 

7. 5,30 57 11,70 
E 9 2,52 1 0,75 10 2,05 
F 91 25,65 61 46,22 152 31,22 
G 46 12,96 .:;. - 46 9 ,-45 
H 3 0,84 12 9,10 15 3,08 
I - - 4 3,03 4 0,82 
J 4 1,12 1 0,75 5 1,02 
L 24 6,77 1 -

1 

- 24 4,93 
M 25 7,04 

1 
5 3 ,78 30 6,16 

Total 355 100,00 132 
1 
100~00 487 100,00 1 

1 ! 
1 

A- Agricultura; B- Indústria extrat iv a ; C- Indústria de 
transformação; D- Comércio de merc2dorias; E- Comércio de 
imõveis e valores, créditos e capit~lização; F- Prestação de 
serviços; G- Transporte, comunicaçÕQs e armazenagem; H- Pro 
fissões liberais; I- Atividades soc ~ ais; J- Administração pÚ 
blica; L- Defesa nacional e segurança pública; M- Atividades 
não compreendidas nos demais ramos, atividades màl déclara 
das. 

Fonte - Questionário domiciliar 
Outubro/Novembro - 1970 

Dentre os demais grupos de atividades, desta 

cám-se ainda o de comércio de mercadorias, representado por 

vendedores ambulantes e pequenos comerciantes .e$tabàleêidos 

por conta própria, e as atividades ligadas a transportes e 

comunicações, vinculadas à ferrovia Sorocabana. 

Os resultados apresentados revelam mais uma 

vez a modéstia do núcleo de Barueri, quer se considere a sim 

plicidade das atividades desenvolvidas pela população ativa, 

ou a fraca participação de elementos femininos. Este fato é 
perfeitamente explicável se levado em conta que a oferta de 

trabalho para uma mão de obra de baixo nível de ' instrüção, 

proveniente em grande parte de áreas rurais, e portanto mo 

destamente qualificada, irá se concentrar em atividades de 
reparação, manutenção, conservação e construção civil, para 

homens, e atividades de empregadas domésticas, para as mulhe 

res. 
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Outro elemento que, de certo modo, compleme~ 
ta o estudo das atividades, é a mobilidade profissional. A 
Figura 7, em anexo, demonstra em que medida é possível rela 
cionar a atividade anterior à atuãl. 

Obser'\lil-Se no setor primário que a maior pa~ 

te das pessoas (85,71\), permaneceu trabalhando no mesmo ra 
mo de atividade, . não obstante as oportunidades do mercado de 
trabalho urbano. 

Já em relação às atividades de natureza urba 
na, verifica-se maior mobilidade de um setor para outro, 
bora em g~ande parte a atividade anterior coincida com 

em 
a a -

tual. No setor secundário esta coincidência foi de 66,45\,e 
no setor terciário, 63 9 50\. 

Pelo que é possível inferir, a mobilidade pr2 
fissional varia em razão direta das características da força 
de trabalho. No caso do núcleo em pauta, viu-se que esta 
força de trabalho apresenta características bastante modes 
tas, quanto ao nível de qualificação e até quanto ao grau de 
instrução, sendo em Última instância resultado de seu envol 
vimento para com a metrópole. 

Para encerrar esta análise das atividades da 
população, cabe por fim observar, onde a população ativa tra 
balha. Conforme se constata, mais da metade da população a 
tiva ·do núcleo, isto é, 56,86%, trabalha fora dos .... li.Jilites 
municipais de Barueri. A separação entre local . ~.e :· . residê~ 

eia e de trabalho, indica a fraca expressão de suas ::·funções 
econômicas. Incapaz de absorver sua mão de obra, Barueri 
funciona assim, como "dormitório", para uma população que em 
grande parte trabalha na metrópole. 

A dependência de Rarueri em relação a outros 
locais, verificar-se-á essencialmente no que diz respeito ao 
setor secundário e terciário. 

As pessoas ligadas ao secundário exercem suas 
atividades principalmente no município de são Paulo. Em esca 
la bem mepor segue-se Barueri e alguns de seus municípios l! 
mítrofes (Osasco, Carapicuiba, Jandira), além de outros não 
cQlilpreendidos na Grande São Paulo. Em Barueri a presença do 
secúndârio . é devida basicamente à existência de pedreiras 
(extração e beneficiamento), as quais absorvem 6,99\ da P2 
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pulação ativa local. 

As atividades ligadas ao terciário são também 
exercidas em grande parte no município de São Paulo, não ob~ 
tante Barueri apresentar-se com certo destaque. Neste Últi 
mo caso, os grupos que mais sobressatiram foram'""prestaÇão ôis 

serviços" e "comércio de mercadorias", absorvendo respectiv~ 
mente, 16,22 e 6,97% do total da população ativa. 

Para que se tenha w~a idéia mais ·específica 
da distribuição da população ativa por sexo e locais de trê 
balho, consulte-se a tabela abaixo. 

TABELA 10 

BARUERI - População ativa por sexo e locais de tr2balho 

Locais de Sexo Masculino Sexo Feminino 
Trabalho NQ abs. % NQ abs. 

BARUERI 154 43,39 
Sio Paulo 151 42,53 
Gran&e S.Paulo* 43 12,11 
Outros 

.. . 7 1,97 

Total 355 100,00 
i 

C*> Excluídos Barueri e Sio Paulo 
Fonte - Questionário domiciliar 

Outubro/Novembro - 1970 

56 
64 
12 
-

132 

% 

42,43 
48,48 

9,09 
-

100,00 

Total 

N9 abs % 

210 43,12 
215 44,15 

55 11,30 
7 1,43 

487 100,00 

Como se pode observar, a absorção da mão de o 
bra no próprio local de residência (43,12\), encontra-se s~ 

perada pelo município de São Paulo (44,15%), embora com · m2 
desta margem de diferença. Menor, mas nem por isso pouco ex 
pressiva, é a parcela que cabe aos demais municípios da Gran 
de São Paulo (11,30%), contribuindo assim, para aumentar a 
separação entre local de residência e local de trabalho. 

No tocante aos sexos a Tabela mostra, signifi 
cativa proporção de elementos femininos trabalhando em São 
Paulo, o que significa que as oportunidades de trabalho em 
Barueri ~ão um pouco mais limitadas para as mulheres. 
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Dos fatos examinados, relativos aos locais de 
trabalho, alêm de Barueri ver ratificada a sua posição como 
área periférica metropolitana, depreende-se a definição de 
uma tipologia urbana, que acredita-se seja a mais importante 
no envolvimento do núcleo com a metrópole: Barueri, como "ci 
dade-dormitôrio". 

O deslocamento diário da mão de obra barueri 
ense merecerá atenção especial em outra oarte deste trabalha. 

Agora, serão examinadas as ccndições 
conômicas, para completar o estudo da composição da 
ção. 

2.4. Condições SÓcio-Econômicas 1 -

..... 
socio•e -
popul~ 

A discriminação dos tipos de atividades desem 
penhadas pela população permite inferir as condições sócio-_! 
conômicas das pessoas residentes no núcleo de Barueri. Entr_! 
tanto, estas condições serão examinadas mais diretamente, à 
luz da renda mensal. Para tanto, tomou-se corno apoio o sal! 
rio mínimo vigente quando da aplicação. do questionário. A Fi 
gura 8 em anexo, mostra a distribuição dos grupos de salâ 
rios, segundo o sexo e os locais de trabalho. 

Note-se que a maior parte da pooulação que 
dispõe de rendas se concentra na faixa de até 2 salários m! 
nimos(59,73\), sendo muito expressiva a oroporção das pe~ 

seae que se encontram ligadas a São Paulo e a Barueri. Nesta 
faixa sobressai o grupo dos que recebem 2 salários mínimos 
(24,67\), e menos de 1 salário (22,82%). 

Entre os primeiros observa-se, por 
a marcante presença do sexo masculino (29,45% do 

um lado, 
total dos 

homens que recebem rendas), e por o~tro, o inexpressivo núme 
ro de elementos do sexo feminino. Este fato condiz com as 

(14) No estudo das condições sócio-econômicas, considerou-se 
não somente a população ativa, mas também as demais pessoas 
que contavam com alguma forma de renda mensal, isto é, apo 
sentados, pessoas que recebem pensão e licenciados. Assim; 
às 487 pessoas ativas foram somadas mais 52 correspondentes 
ao citado grupo, perfazendo um total de 539. Essas 52 pes 
soas foram admitidas como ligadas a. Barueri. -
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TABELA 11 

BARUERI - Renda familiar por equipamentos eletrodomésticos 

Renda familiar 
Equipamentos 

eletrodomésticos Baixa (- de 
1 até 2 s ..-m.) 

N9abs. % 

N<? de domicílios 99 34,75 

Tipos de eletrodo-
mésticos · 

Televisor 32 32,32 

Rádio 68 6 8 ,68 

Geladeira 8 8,08 

Liquidificador 19 19 ,19 

Enceradeira 8 8,08 

Máquina de costura 9 9,09 

Máquina de lavar - -
Batedeira - -
Aspirador e vitrola 3 3,03 

Nenhum destes . 27 27,27 

Fonte - Questionário domiciliar 
Outubro/Novembro - 1970 

Média (+ de Alta (+ de 
2 até 5 s .m.) 5 s .m. > 

N<?abs. % N9abs. % 

119 »1,75 53 18,59 

• . 

75 63,02 53 100,00 

100 84,03 50 94,33 

39 32,77 39 73,58 

41 34,45 38 71,69 

22 18,48 35 66,03 

12 10,08 6 11,32 

1 0,84 5 9,43 

3 2 ,52 . 13 24,52 

3 2,52 11 20,75 

7 5,88 2 3,77 

Não identif i- Total 
cada 

N<?abs. % N9abs. % 

14 4 ,91 285 100,00 

7 so,oo 167 58,59 

11 78,57 229 80,35 

3 21,42 89 31,22 

5 35,71 103 36,14 

3 21,42 68 23,85 

1 7,14 28 9,82 

- - 6 2,10 

1 7,14 17 5,96 

- - 17 5,96 
' · - - 36 12,63 

1 
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modestas atividades desempenhadas por estes elementos, as 
quais conforme já foràm apontadas concentram-se em ocupações 
ligadas a prestação de serviços em residência. Daí o dest! 
que da faixa de menos de 1 salário mínimo (46,66% do total 
de mulheres que recebem rendas). 

A partir de 2 salários mínimos observa-se ~ 

centuado decréscimo do número de ocorrência de casos. Contu -
do, pode-se ainda chamar a atenção para uma outra concentr! 
ção. Trata-se da faixa de mais de 2 até 5 salâriOs9 a qual 
concentra 24,32' do total da população que recebe rendas. 
Nesta faixa, como tam15ém entre os que recebem mais de 5 sa -lários mínimos mensais (apenas 6,12% do total mencionado), 
constata-se o predomínio do sexo masculino, tratando•se nes -te caso, de oficiais do exército residentes na vila militar 
local. 

De um modo geral ., predomina em Barueri, uma 
baixa renda mensal, o que pode explicar o modesto padrão de 
vida da população. Tais rendimentos tornam-se ainda mais li -mitados, se considerado o elevado número de jovens, adultos 
e velhos que não exercem atividades remuneradas, portanto, 
dependentes economicamente. 

Um importante índice.dor do modesto padrão de 
vida da população refere-se à posse de equipamentos eletrod,2 
mésticos. Conforme mostra a Tabela 11 em anexo, entre as 
famílias que ganham até 2 salários mínimos, .27,27% não ·Pª!. 
suem eletrodoméstico, enquanto 32,32% destas, possuem apar~ 
lhos de televisão. 

destaca -Aliás em todas as faixas salariais, 
se a presença dos meios de comunicação de massa (televiS,2 
res e rádios), em detrimento aos aparelhos responsáveis pela 
elaboração e conservação de alimentos (liquidificador e gel! 
deira). 

Sem dúvida, a opção pelo televisor, represe!l 
ta dentre outras razões, a busca de momentos de lazer, emb,2 
ra esta forma de lazer, paga através de prestações mensais, 
comprometa bastante o orçamento familiar. Mas, considerand,2 
se que Barueri não dispõe de meios de diversão e que as re!l 
das são em grande parte izirisórias, o que agrava ainda mais 
a situação, parece não restar outrê alternativa para a pop~ 
lação, senão usufruir de momentos de lazer no próprio lar, à 



frente de um aparelho de televisão. 

Observa-se que, se nas fam!lias 
siderada baixa, a presença do televisor atinge 
de renda tidas como média, ela eleva~se para 
nas admitidas como alta, chegar aos 100,00. 
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de renda con -
32 ,32\, nas 

6 3 ,02\, para 

Nas famílias de renda média, verifica•se uma 
grande penetração de eletrodomésticos pouco adquiridos nas 
famílias de renda _inferior, como é o caso de geladeira, li 
quidificador, enceradeira, além de outros. Entret&ftto ne -nhum desses aparelhos chega a ser tão expressivo9 numeric~ 

mente, quanto o televisor. 

Além dos equipamentos eletrodomésticos• a T,! 
bela mostra também a renda familiar por domic!liot deixando 
clara a concentração de pessoas nas faixa média (41,15\) 9 

e baixa (34,75\)' o que aliás era de se espera.r, pois confo!: 
me se disse há pouco, a maior parte das pessoas remuneradas 
ganham atê 2 salários mínimos, e assim sendo, a soma por fa 
JDÍlia irá justamente se concentrar na faixa de mais de 2 sa 
lirios. 

No conjunto, os dados apresentados refletem, 
ao lado das modestas condições sÕcio-ecohÔmicas da popul.! 
ção, a presença de padrões culturais de uma sociedade urb.! 
na, e porque não dizer metropolitana, onde o consimo de bens 
nio de primeira necessidade, se faz, via de regra• indepe!l 
dentemente da proporcionalidade a seus recursos econômicos, 
sobrecarregando o orçamento familiar e afetando os recursos 
que poderiam ser dirigidos à alimentação, moradia, transpo~ 
te e mesmo instrução. 

O exame do presente cap!tulo permitiu mostrar 
que o crescimento demográfico recente de Barueri, e os ele 
mentos relativos a origem, sexo-idade-grau de instrução, at! 
vidade e, por fim condições sócio-econômicas, encontram-se 
profundamente ligados uns aos outros. ~ do interrelacioname!l 
to desses elementos, que se poderá compreender e caracteri 
zar a população do núcleo em pauta. 
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2. AS FUNÇ~ES URBANAS 

O estudo das funções urbanas procurou identi 
. . -

ficar as atividades e serviços existentes no núcleo de Baru_! 
ri 1 descrever como elas se apresentam e verificar em que me 
dida estas atividades e serviços são responsáveis pelas rela 
ções entre o núcleo e outras áreas. 

Conforme será visto a seguir, a eimp1ioidade 
das funções urbanas locais reflete, antes de tudo, o papel 
que o núcleo desempenha como "dormitório" metropolitano. 

O fato de o mercado de trabalho local não ab 
sorver toda a população ativa, faz com que as pessoas - que 
trabalham fora utilizem-se de funções existentes no próprio 
local de trabalho, contribuindo assim para o pequeno .. desen -volvimento das funções do local de residência. 

Assim sendo, as funções locais se destinarão 
apenas a parte dos habitantes, como é o caso da função come~ 
cial e função de prestação de serviços (educacional, de saú -de, bancário, jurídico e administrativo). 
presentam raio de ação bastante limitado, 
damentalmente aos interesses locais. 

Estas funções a 
e restingem-se fun 

Por outro lado, existem dois exemplos de 
ções que se destinam basicamente a atender interesses 
nos ao núcleo. Trata-se da função industrial e função 

f un -exter -
mi li 

tar. Por esta Última representar importante forma de organ! 
zação espacial, ficará para ser tratada no capitulo relativo 
ao uso do solo. 

Além do exame da função industrial, comercial e de 
prestação de serviços, o presente Cêp!tulo será ·: O'Omplemant!, 
do por observações relativas ao local de residência das pe~ 

soas que exercem algumas destas funções. Esta parte, refe 
rente a Barueri como mercado de trabalho, tentará idéntifi -car a quem o núcleo acolhe para trabalhar. 
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1. Função Industrial 

A função industrial apresenta grande destaque 
no conjunto das funções do núcleo de Barueri. 

Como se disse, esta função visa fundamental -
mente atender interesses não locais, tendo surgido em decor 
rência das necessidades metropolitana ligad2.~ ã construção 
civil. Elas se encontram concentradas em dois ramos: indÚs 
tria extrativa de beneficiamento mecânico (pedreiras) 15 e i!l 
dústria de transformação de mineral calcâ?'eo (fâhricas de 
cal hidratada, reboquite, massa fina). 

As primeiras contavam com capitàis registra -dos, compreendidos na faixa de 6 a 25 milhões de cruzei 
ros, sendo explorad~s por empresas paulistanas de ?'enome -
CONSTRAN, SERVING-CIVILSAN, Pedreiras CANTAREIRA. 

As segundas, ao contrário, por exigirem equ!, 
pamentos mais modestos, apresentavam capitais entre 3 a 60 
mil cruzeiros, sendo exploradas de modo geral, por pequenos 
grupos locais e de Osasco. 

Das 9 indústrias existentes, 7 foram instal~ 
das a partir de 196~, enquanto a ~ais antiga data . de 1953. 
Este fato coincide com a construção da rodovia Castelo Brê!!l 
co, que parece ter sido de grande importância na localização 
das mesmas. 

No caso das pedreiras~ . não resta dúvida que 
outros fatores pesaram substancialmente na sua lócalizaçãõ: 
a existência das jazidas de matéria prima da Serra do Ita 
qui, aliada ao cus~o razoavelmente baixo da terra se compar_! 
do a outras áreas próximas da. metrópole • . 

Entretanto, esses fatores de ordem local, so 
Qaados a facilidade de acesso da via Castelo Branco, não te 
riam sido tão importantes não fosse o mercado consumidor g~ 

rantido pela metrópole. 

(15) ~ importante chamar a atenção para o fato de que as pe 
dréiras CONSTRAN e SERVING-CIVILSAN, estão localizadas em 
terras pertencentes ao município de Parnaíba. ·Entretanto, 
por não contarem com vias de acesso ligando-as à sede de seu 
município, e por . se encontrarem diretamente ligadas ao nú 
cleo de Barueri, houve por bem, considerá-las como fazendÕ 
parte funcional de Barueri. 
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Quanto· aos motivos da localização das fâbri 
cas de cal, foi destacado ainda a proximidade das jazidas de 
minerais complementares (dolomita, filito, argila, areia) s! 
tuadas no município de Pirapora. Aliás, a dependência em re 
lação à matéria prima foi verificada também quanto ao fome 
cimento do calcáreo, o qual é proveniente do Paraná. 

A Tabela 12 que se segue, mostra em que medi 
da as indústrias locais, acolhem mio de obra residente em ou 
tros municípios. Adiante, este assunto será retomado, pois 
a inten;ãó no momento é distinguir a concentração da mão de 
obra por .tipos de indústrias. 

Tabela 12 
BARUERI - Tipos de Indústrias, segundo locais de residência 
da aio de obra 

Locais de Pedreiras* Fabr. Cal** Total 
Residência - -·-·---.----··- --

1 N9 abs. ' N9 abs. ' N9 abs. ' ' -
BARUERI 311 78,14 165 85,49 476 ao;s4 
Carapicuiba 15 3,77 4 2,07 19 3,21 
Itapevi 8 2,01 7 3,63 15 2,54 
Jandira 29 7,29 7 3,63 36 6,09 
Os asco 16 4,02 - - 16 2,71 
Parnaíba 10 2,51 2 1,03 12 2,03 
São Paulo 9 2,26 8 4,15 17 2,88 

Total 398 100,00 193 100,00 591 100,00 

(*) CONSTRAN, SERVING-CIVILSAN, CANTAREIRA 
C**> MINEBRA, Hidratado Barueri, Usina Fortaleza, Montecal, 
Super Indústria Massa Fina, Calcasa. 
Fonte - Questionário aplicado em junho - 1971 

Conforme se vê, com apenas 3 estabelecimentos, 
as pedreiras abservem aproximadamente o dobro do pessoal oc~ 
pado nas fábricas de cal. Em ambos os casos, 8 significat! 
va a proporção de pessoas residentes em municípios vizinhos, 
ligados ao núcleo por trens de subúrbio e linhas de ônibus: 
caso de Jandira, Carapicuiba, Osasco, e evidentemente, São 
Paulo, o que não é de surpreender, visto que parte das indÚ,! 
trias são exploradas por grupos paulistanos, cabendo a es 
tes, cêlI"gos de direção, chefia, e outros de certa especial! 
zação. 

Entretanto, a relação de dependência que me 



lhor identifica a referida função, refere-se ao destino 
produção. Cerca de 95\ da brita e 90% da cal hidratada, 
boquite e massa fina, são canalizados para a indústria 
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da 
re -
de 

construção civil da ·metrôpole, confirmando assim, que a · fun 
ção industrial de Barueri destina-se fundamentalmente às ne 
cessidades metropolitanas, ao contrário da função comercial 
e de prestação de serviços, conforme será visto a seguir. 

2. Função Comercial 

A função comercial apresentada pelo distrito 
sede é relativamente modesta. Como se dizia há pouco, ela 
se restringe a apenas uma parte da população, haja visto que 
as pessoas que trabalham fora, tendem também a comprar fora . .,. . 
do mun1c1p10. 

Por outro lado, convêm considerar que a maior 

parte da população apresenta padrão de vida bastante sim 
ples, face aos parcos rendimentos percebidos, e assim sendo, 
o seu poder aquisitivo se voltará, em grande parte, para pr2 
dutos de primeira necessidade, como é o caso do com~rcio de 
gêneros alimentícios. A propósito veja-se a Tabela 13 que 
se.segue. 

Como se observa, o comércio local é pouco V! 
riado e a maior parte de seus estabelecimentos se destinam a 
vendas à varejo. Entre esses sobressai o comércio de prod.!:! 
tos procurados cotidianamente, como é o caso de empórios, a~ 
mazéa .• mercearia e bares, cafés e lanches, os quais represe!! 
tam 70,25\ do total dos estabelecimentos do núcleo da Barue 
ri. 

O comércio varejista é constituído por pequ~ 

nos estabelecimentos, sendo explorados pelos próprios propri 
etários, com auxílio de familiares. Já os estabelecimentos 
atacadistas e o revendedor autorizado Volkswagen, contam com • 
5 a 41 pessoas assalaridadas. 

Além da população do distrito-sede, os estab~ 
lecimentos varejistas atendem também a uma clientela prov~ 

niente dos demais núcleos do município de Barueri, inclusive 
da Aldeia, Jardim Belval e Jardim Silveira. 



TABELA 13 

BARUERI - Tipos de comércio, segundo sua natureza 

Tipes de llatureza 1N9 estabeleci •N9 . questi 
mentes - - . -

Comércio · onarios a 
plicados -

' 
Açougue varejo 8 5,41 3 
Bar,cafi,lanche varejo 45 30,40 6 
Bazar,arrnarinho,confecção varejo 9 6,08 4 
Depósito de bebidas atacado 1 0,68 1 
EmpÕrio,armazém,mercearia varejo 59 39,85 6 
Farmácia varejo 2 1,35 2 
Joalheria varejo 2 1,35 2 
Matadouro( entreposto) atacado l 0,68 l 
Material de construção var/at. 2 1,35 2 
Móveis novos, usados varejo 3 2,03 3 
Panificadora varejo 1 2 1,35 2 
Quitanda varejo 8 5,41 5 
Restaurante varejo 2 1,35 2 
Revendedor Volkswagen varejo l 0,68 1 
Supermercado varejo 2 1,35 1 
Vidraçaria va~jo l 0,68 l 

Total - 148 100 ,oo 42 
1 

Fonte - Levantamento de campo em ma.io - 1971 e consultas a 
arquivo da Prefeitura Municipal. 

Também verificou-se, de modo embora .modeatç, 
a procura de uma clientela de Parnaíba e Pirapora nos referi 
dos estabelecimentos. Este fato é devido principalmente à 
posição de Barueri, como ponto de passagem para tais locali 
dades. Por outro lado, é importante considerar que, embora 
Barueri conte com equipamento muito pobre, assim mesmo ofere 
ce condições superiores a ParnaÍbn e Pirapora. 

Tal procura foi verificada notadamente 
nal da tarde, quando as pessoas retornam do trabalho. 

no f i -
Apôs 

descerem do trem, é comum que se dirijam aos _ .. es:tabelêcime.n. 
tos do Largo da Estação, enquanto aguardam o ônibus que os 
condu~irã ao seu município. Dentre os estabelecimentos mais 
procuradot$ por esta clientela, destacam~ee os bares, ·cafés, 
lanches, os supermercados e as farmácias. 

Quanto aos estabelecimentos atacadistas, so 
bressai a clientela não local, como é o caso do depósito de 
bebidas da Companhia Antárctica Paulista, cuja área de aten 



dimento abrange de CarapicuÍba até Amador Bueno Cem .São 
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Ro -
que) e ainda Parnaíba e Pirapora. Outro caso é o do 
ro (entreposto) de suínos, cujo raio de ação engloba 
lo, Osasco, Guarulhos, além de outros municípios.da 
São Paulo. 

matadou -
São Pau 

Grande 

Afora esses dois casos, pode-se citar ainda o 
do revendedor autorizado Volkswagen, o qual tem sido procur~ 
do não só pelos habitantes locais, como também e expressiv~ 

mente por CarapicuÍba, Jandira, Parnaíba e até mesmo Osasco, 
embora este conte com estabelecimento do mesmo ramo. 

De acordo com a Tabela 14 a seguir, onde se 
vê a proveniência das mercadorias vendidas em Barueri, ver! 
fica-se, conforme era de se esperar, que a maior parte é for . . -
necida por São Paulo. Esta dependência, constatada ~m ou 
tras partes do presente trabalho, contribui para enfatizar o 
relacionamento do núcleo em pauta com a metrópole. 

TABELA 14 

BARUERI - Procedência das mercadorias por tipos de comércio 

Tipos de 
Comércio 

Açougue 
Bar,café,la:nche 
Bazar,annarinho,confecção 
Depósito de bebidas 
EmpÕrio,armazém,mercearia 
Farmácia 
Joalheria 
Matadouro :(entreposto) 
Material de construção 
Móveis·. ;novos , usa dos 
Panificadora 
Quitanda 
Restaurante 
Revendedor Volkswagen 
Supermercado 
Vidraçaria 

Local de 
Procedênci'a 

Cotia,São Paulo,matadouro local 
São Paulo, Osasco - vendedores 
S.Paulo(Bom Retiro, Brás) 
S.Paulo(Mooca) 
S.Paulo,Osasco - vendedores 
S.Paulo - vendedores 
S.Paulo 
Paraná e Santa Catarina 
S.Paulo,Osasco,Carapicuiba-vad. 
S.Paulo,Osasco 
S.Paulo - v.endedores 
S.Paulo (CEAGESP) 
S.Paulo CCEAGESP) 
São Bernardo do Campo 
S.Paulo - vendedores 
S.Paulo 

Fonte - Questionário aplicado em maio - 1971 

Não foi possível, conforme se pretendia, dis 
tinguir todos os bairros de São Paulo que suprêm o · ocmércio 
local. Contudo, entre os pouco citados, percebe-se ·.a~ · lig~ 
ção com aqueles que gozam de grande eepeciàlizâção come~ 
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cial, como é o caso do Bom Retiro e Brás, ou mesmo do Jagu! 
rê (CEAGESP). 

O sistema de abastecimento dos estabelecimen 
tos é feito através de vendedores e representantes de firmas 
comerciais, por seus proprietários, ou ainda em menores pr2 
porções, diretamente do local de produção - caso do depósito 
de bebidas, revendedor Volkswagen, matadouro (entreposto). 

Em relação ã data de fundação dos estabeleci 
mentos, observou-se que a maior parte deles se instalaram re 
centemente, pois 65 do total são posteriores a 1965. Os es 
tabelecimentos mais antigos são anteriores ã década de cinco 
enta, e correspondem a 10% do totll considerado. 

Ainda quanto ã função comercial, cabe lembrar 
que 2 feiras-livres semanais, realizadas às quintas-feiras 
e domingos, atuam como reforço ao comércio local. Sua clien 
tela ainda é mais restrita que a atendida pelos . 7estabeleci 
mentes comerciais, pois conforme entrevistas, 85% desta é 
constituída por residentes locais, contando os demais distri 
tos municipais com as suas próprias feiras. 

Nelas sobressaem as barracas de frutas ., verd~ 
ras, legumes e confecções. Tratam-se de mercadoriás que co~ 
foI"me se viu, contam com pequeno número de estabelecimentos, 
e assim sendo, a feira suplementa-os, senão 

les. 

concorre com e -
Quando se tratou das atividades da população, 

constatou-se que o comércio de mercadorias ocupava o 39 lu 
gar na absorção da mão de obra. 

Tal fato parece confirmar a importância rela 
tivamente modesta da função em apreço, a qual pode ser co~ 

pDovada pelo porte dos estabelecimentos varejistas e irrisó 
rio comércio atacadista. Salvo algumas exceções, esta fun 
ção se volta praticamente ã demanda local, e em menores pr2 
porções, a dos demais distritos municipais, e municípios vi 
zinhos, como também ocorre em parte, com a função de presta 

·- -
ção de serviços. 

3. Função de Pretação de Serviços 

Conforme foi enfatizado, além da função indu! 
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trial e comercial, Barueri acolhe funções ligadas à chamada 
prestação de serviços urbanos: educacional, saúde, bancário, 
jurídico e administrativo. 

O equipamento relativo a esses serviços 
via de regra, muito simples, e assim sendo, apresenta 
raio de ação limitado, conforme pode ser visto a seguir. 

... .. 
e, 

um 

3.1. Serviço Educacional 

Este serviço ê prestado na sua quase totalid~ 
de pelo poder público estadual, cabendo apenas um estabeleci 
mento ao município e outro ao SESI. 

A Tabela 15, que se segue, mostra que o est~ 
belecimento de enaino mais antigo data de 1933. Tudo indica 
que, até 1962, o núcleo principal de Barueri não conheceu a 
instalação de nenhum outro estabelecimento, o que é de sur 
preender, face ao intenso crescimento demográfico, registr~ 

do no intervalo considerado. 

TABELA 15 

BARUERI - Estabelecimentos de ensino por número de alunGe 

Discrºmin d t -1 1 açao os O l.TIS a N9 alunos Estabelecimentos lação - . -Turnos 
1 

Pré-2rimário 
Parque infantil municipal 1970 2 70 

Primário 
19 Grupo Escolar de Barueri 1933 3 1.372 
29 Grupo Escolar de Barueri 1971 2 449 
Grupo Escolar "Jd.Califórnia" 1965 3 599 
Centro Educacional do SES! 1964 2 233 

Su2letivo Erimârio • • • 1 59 

Ginásio 
Ginasio Estadual de Barueri 1962 2 927 

Colégio 
Colégio Estadual de Barueri 1972 1 240 

Total - 16 3.949 

' Fonte - · Entrevistas realizadas em setembro de 1971, à exce 
ção do curso colegial, o qual foi levantado em junho de 197~. 
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A Tabela mostra também que é razoavelmente e 

~ 

levado o número de alunos que frequentavam os estabelecimen 
tos de ensino primário, baixando consideravelmente no curso 
ginasial e ainda mais no colegial. Ao que parece, o fato 
desses Últimos terem se instalado recentemente teria contri 
buido para que as pessoas parasseM os estudos ao término do 
curso primário, na medida em que teriam que recorrer a ou 

~ 

tras localidades, que contassem com estabelecimentos de ensi 
no em outros níveis. 

Quanto ao pequeno número de alunos matricul~ 

dos no pré-primário, deve decorrer da modesta capacidade de 
atendimento, pois conforme visto, a faixa de idade que e~ 

ria atendida por esse nível de ensino é bastante sip,nificat! 
va. 

A expansão rápida e recente dos estabelecimen 
tos de ensino foi acompanhada por precárias condições de in!. 
talação, tendo sido registrado o caso de dois Grupos Escola 
res que funcionavam provisoriamente em barracão de madei~a, 

em cômodos alugados a residências e até em uma capelinha das 
adjacências. 

Já o Ginásio e o Colégio, encontravam-se fun 
cionando em prédio recém-construido, localizado no loteamen 
to Vila Porto, situado em área de crescimento ao norte da 
via Castelo Branco. 

Quanto às relações de dependência criadas por 
esse serviço, verificou-se que apenas o curso colegial cen 
traliza residentes não locais (40% do total de alunos matri 
culados). Isse ·ocorre em virtude de sua inexistência nos m.!:! 
nicípios de Parnaíba, Pirapora, Jandira e Itapevi, e também 
pelo fato de parte da população estudantil de Carapicu{ba ai 
não ter conseguido vaga. 

Quanto ao Ginásio e ao Primário, a atração -e 

pouco expressiva, em decorrência de os municípios citados e 
dos demais distritos do município de Barueri;:ossuirem estabe 
lecimentos no gênero. 

Pelo que se viu, dir-se-ia que, no ' OO~junto, 

o serviço educacional é modesto, e assim sendo, ·destina-se 
via de regra à clientela local, não obstante o curso cole 
gial exercer forte atração sobre .os ·municípios vizinhos me 
nos equipados que Barueri. 
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O serviço de saúde prestado por Barueri, limi -ta-se à assistência médica ~ assistência dentária. 

A assistência médica é prestada pelos serviços p~blico. e 

particular. O primeiro dispõe dos seguintes .estabelecimen 

tos: Centro de Saúde (atendendo pessoas a partir de 14 anos 
de idade); Posto de Puericultura (pré-natal e crianças até 

7 anos); Posto de Assistência Médica (pré-natal e pessoas _! 

tê 14 anos); Posto de Vacinação Infantil (pessoas até 14 _! 

nos). 

O Centro de Saúde instalou-se em 1952 e é o 

Único que atende a pessoas adultas. Em 1971 recebia uma áé 
dia diária de 40 pacientes, e como dispunha de apenas um mé 
dico, às 4 horas da manhã começavam a chegar os primeiros 

clientes, para serem atendidos no intervalo das 8 horas ao 
meio-dia. 

Além do: .serviço de consultas, este Centro di!, 

põe de um pequeno ambulatório, e quando é o caso, enc~ha 

pacientes aos hospitais de São Paulo (principalmente Hosp! 

tal das Clínicas, Santa Casa de Misericórdia e Hospital G~ 

ral da Lapa) e Osasco. 

O Posto de Puericultura apresenta uma 

diária de atendimento tão elevada quanto o Centro de 
e dispõe de apenas um médico que, trabalhando 4 horas 

dia, atende gestantes e crianças em idade pré-escolar. 

:·media 

Saúde, 
por 

Em 1971 este Posto contou com o movimento de 

230 gestantes fazendo exames pré-natal, 235 crianças com me 

nos de 1 ano de idade recebendo alimentação do serviço de 

lactário, além de uma elevada procura por parte de :'.cft~anças 

em idade pré-escolar. 

Através desses dois exemplos, observa-se que 

o serviço de natureza pública é de grande importância para 

o núcleo, o que aliás é perfeitamente justificável se ·conà! 

derar-se o nível eôció-econômico da população. Face à gra~ 

de procura existente, é provável que a sua capacidade de _! 

tendimento seja insuficiente, e assim sendo, far-se-ia neces 

sâria a sua ampliação, para que maior número de pessoas p~ 

dessem ser beneficiadas. 
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Devido ao fato de esses estabelecimentos fun 
cionarem, em parte, sob a alçada municipa.1, não se eetabel_! 
cem ligações com pessoas residentes em outros municípios, e, 
deste modo, restringem-se exclusivamente aos residentes l~ 

cais. 

Quanto ao atendimento de natureza particular, 
o núcleo de Barueri dispõe de clínica e laboratório de análi 
ses, e mais três consultórios. Ao todo apresenta sete médi 
cos, todos atendendo em clínica geral, sendo que o mais ant,! 
go deles aí se .instalou em 1955. Quanto aos demais, vieram 
todos na década de sessenta, portanto recentemente. 

Como se percebe, é razoavelmente expressivo o 
número de médicos que atendem em caráter particular, chega!!_ 
do mesmo a surpreender, em virtude do modesto padrão de vida 
da população. Daí então a indagação: - de onde procede a 
sua clientela? 

Evidentemente, este serviço não se restringe à 
população municipal local. ~ a ··prócura pelos residentes nos 
municípios vizinhos que justifica, em parte, esse número de 
médicos. Segundo as entrevistas realizadas, 45 a 50% do to 
tal dos clientes são provenientes de Parnaíba, Pirapora, Ja!! 
dira e, em menores proporções, Itapevi e Carapicu{ba. 

Portanto, a assistência médica particular fun -
ciona simultaneamente em função de Barueri e dos demais mun,! 
cípios citados, sendo significativa a sua projeção externa. 

Quanto à assistência dentária Barueri é serv,! 
do apenas por três dentistas, todos eles prestando --servigos 
de natureza particular. 

Devido ao pequeno número de dentistas e ã au 
sência do atendimento público, constatou-se elevado número 
de clientes procurando este serviço, tendo se verificado o 
caso de um dentista que em apenas 6 horas de trabalho cheg~ 
va a atender 25 pessoas. 

Freque~temente esta grande procura tem sido ~ 
companhada por abandono de tratamento, pelo fato de os clie!! 
tes não terem condições de arcar com as despesas . previstas 
pelos orçamentos. De acordo com os profissionais desta ! 
rea, este é o principal problema com que a assistência dentã 
ria vem se defrontando. 
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Neste sentido, a falta de recursos da popula 

. -
ção constitui um fato mais agravante da situação, do que o 
número de dentistas. E assim sendo, a ampliação deste servi 
ço em Barueri não resolveria os problemas da população. 

Ao se levantar a procedência da clientela, v~ 
rificou-se que tão somente 25\ do total dos clientes são 
provenientes dos municípios de Parnaíba e Pirapora, e os d~ 

mais 75\ são do próprio município de Barueri, destacando-se, 
em particular, os residentes no seu núcleo principal. 

3.3. Serviço Bancário 

Este serviço é prestado pelas agências do Ban 
co Itau S.A., instalada em 1957, e do Banco Noroeste do Esta 
do de Sio Paulo, que data de 1969. 

O Banco !tau, por ser o estabelecimento mais 
antigo da praça, assume a lider~ça em 
clientes, cabendo aproximadamente 80\ 

- -relaçao ao numero de . .,. . ao mun1c1p10 de Barue 
ri. O restante da clientela abrange residentes em Parna! -
ba, Pirapora e Jandira. 

Já o mesmo não se verifica quanto ao Banco N,2 
roeste, cuja clientela envolve mais residentes de outros m~ 

nicÍpios do que mesmo de Barueri. 

Dentre os serviços prestados por estes estab~ 
lecimentos, sobressai o de depósitos, aplicação e descontos 
feitos por particulares, pela Prefeitura local e pela Prefe! 
tura dos municípios acima citados, e ainda financiamento às 
indústrias, ao comércio e de modo menor, a pessoas físicas. 

t importante lembrar a existência de uma agê.!! 
eia da ·caixa Econômica Estadual, instalada desde 1953. Como 
CarapicuÍba e Jandira não possuem este tipo de estabelecime!! . ~ to, tem-se verificado certa procura por parte desses mun1c1 
pios, embora em nível modesto, ume vez que aproximadamente 
90\ dos clientes são do município de Barueri. 

Pelo que foi visto, o serviço bancário atende 
em grande parte à população local~ embora a sua projeção P.! 
ra outros locais, como no caso do Banco Noroeste, seja ex 
pressiva. 
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3.4. Serviço Jurídico 

O serviço jurídico passou a ter importância a 
partir de 1964, quando o distrito-sede do município de Baru~ 
ri foi elevado à categoria de sede de Comarca. Atuálmente, 
sua área de jurisdição abrange Parnaíba, Pirapora, Cajamar, 
CarapicuÍba e Jandira. Note-se que, à exceção de Cajamar, 
os demais municípios correspondem àqueles que têm demonstra -m miar relacionamento com Barueri. 

A instalação da Comarca em 1964, contribuiu 
para a atração de escritórios de advocacia, visto que os 
cinco advogados existentes, instalaram-se todos a partir de~ 
ta data. Além de atenderem à população local, eles exercem 
forte influência sobre os municípios vizinhos, destacando-se 
dentre esses CarapicuÍba, de onde procedem 30\ dos clientes. 

O modesto padrão de vida da população dessas· 
localidades, e em particular de Barueri, constitui, segundo 
os advogados, a principal dificuldade com que eles se defron 
tam, sendo todos unânimes em apontar a grande procura de 
tendimento gratuito. 

a -
Pelo exposto a dependência de outros municÍ -pios à sede de 

centralidade. 
Comarca de Baxwüeri~ ·confere a:es~a_expresaiva 
Aparentemente, formal, esta centralidade de 

corre do fato de Barueri ter apresentado condições 
necessárias à implantação de sede de Comarca •. . 

3.5. Função Administrativa 

~ . min:unas 

A função administrativa só adquiriu expressão 
a partir de quando Barueri emancipou-se administrativamente 
de Pamaíba. Isto ocorreu com a aprovação da lei n9 233 de 
24 de dezembro de 1948, quando o então distrito foi elevado 
a município. 

Como o município criado abrigava vários nú 
cleos can significativa população, foram criados 3 diàtr!, 
tos: ·o distrito-sede de igual nome, o da Aldeia e o de Cara 
picu!ba. Este Último emancipou-se em 1965, deixando, a pa_t 
tir de então, de fazer parte do território municipal de Baru 
eri. 
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Como distrito de Parnaíba, Barueri contava a 
penas com um Grupo Escolar, criado pelo Estado em 1933, um 
Cartório de Registro Civil e Tabelionato, que data de 1919, 
e uma Sub-Delegacia de Polícia, estabelecida em 1910. 

A partir da nova condição, de município, fo 
ram se implantando vários serviços públicos no distrito-se 
de. Alguns deles ultrapassam o âmhito meramente municipal, 
enquanto outros apresentam menor alcance. 

Entre os primeiros, podem ser citados: 
- Posto da Receita Federal (ex-Coletoria Estadual), atenden 
do os municípios de Parnaíba, Pirapora, Cotia, Itapevi e Jan 
dira. 

- Agência do IBGE, compreendendo Parnaíba, Pirapora, Itap~ 

vi, Cotia e Jandira. 

- Agência da Light, centralizando as sub-agências de Parnaí 
ba, Pirapora, Cajamar, Itapevi, Jandira. 

- Agência Coletora dos Correios, a qual recebe e distribui 
correspondência de e para os Postos de Parnaíba e Pirapora. 

t importante destacar que os mencionados se~ 

viços instalaram-se logo no primeiro quinquênio da década 
de cincoenta. Até então o atendimento era feito em Parnaí 
ba, e Barueri, como seu distrito, deles dependia. Com a ~ 

mancipação de Barueri, es~es serviços foram aí implantàdos 
e implementados, e assim Parnaíba passou a depender de Barue 
ri, invertendo-se os papéis. 

Além dos citados, e entre os serviços que ~ 

presentam menor alcance, podem ser mencionados os estabeleci 

mentos públicos de ensino e de assistência médica, vistos há 
pouco; a Coletoria, o Posto Fiscal e a eaixa Econômica, t2 
dos do Estado; e uma autarquia municipal responsável pela 
distribuição de água e coleta de esgoto, denominada SAEE
Serviço Autônomo de Ãgua e Esgoto~ 6 • 

(16) O referido Órgão funciona em colaboração com a Caixa E 
conômica Estadual (empréstimos), COMASP ou Companhia Metrõ 
politana de Ãgua de São Paulo (captação 9 tratamento e aduçãõ 
da água do baixo Cotia) e o FESB ou Fundo Estadual de Sane 
amento Básico (fiscalização·e administração). 
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A exceção de um estabelecimento de ensino; 

oa demais serviços foram implan~ados a partir da elevação de 
Baruer:i. ~ categoria de aunicÍpio, revelando mais uma vez a 
importii'lcia da àü'torianíã municipal na implantação de servi 
ços piÍblicos. 

adminis -~ conveniente lembrar que os limites 
trativos do distrito-sede permaneceram inalterados de 1948 a -tê 1961t~ a partir de quando foram criadC'\s os distritos, J~ 
dia Belval e Jardim Silveira, os quais, juntamente com o da 
Aldeia, passa~am a ser objeto de maiores preocupações da ad 
llinistração municipal. Neles se instalaram estabelecimentos 
de ensino pÚbliao, Cartório de Registro. Civil e Tabelionato, 
e alguns equipamentos urbanos, como iluminação pÚblica, cal 
çamento, guias e sarjetas, como de resto acontecia com o dis -trito-sede. 

Pelo que foi colocado, a função administrati 
va contribuiu consideravelmente para o fortalecimento do dis -trito-sede em virtude da centralização que ela exerce sobre 
os serviços pÚblicos, os quais em alguns casos chegam mesmo 
a exercer certa at~ação sobre os munio!pios vizinhos. 

Conforme foi demonstrado no .presente capít~ 

lo, as funções urbanas resultam, em parte, do envolvimento 
de Barueri para can a metr~pole paulistana. 

Para tanto, convém lembrar quê se esti diante 
de .uiaa área com o caráter especÍfioo de "dorinitÔrio"• e como 
tal; a função comercial e de prestação de serviços se orie!l 
tam, srosso iaodo, para as necessidades mais corriqueiras da 

. população, embora seja necessário não esquecer que, em al 
. . -

guns casos• elas desempenham significativo papel em relação 
aos aunic{pioé próximos, face à posiçiõ de Ba:rueri, quanto 
aos •ios de circulação (caso de Parnatbá9 Pirapóra, JandÍ.ra 
e Itapevi>, e à antiga dependência administrativa (caso de 
Carapicu!ba) • 

Por outro lado, é importante destacar que a 
Rodovia Castelo Branco - a melhor rodovia estadual que parte 
de Sio Paulo, com seis pistas e um tráfego muito distante da 
saturaçio das viaa Dtltra e Anchieta - surge, como nova via 
d• elq>.~alo d• aetrôpole, visto que foi entragQe ao tráfego 
•• 1968, portanto, recentemente, 



Por esse m&tivo, a partir de 1973, Barueri 
passou a se~ alvo de grandes e~preendimentos imobiliários 
paulistanos, que fazem prever mudanças radicais na estrutura 
sócio-econômica municipal, inclusive e principalmente na sua 
função industrial. 

Com o objetivo de complementar as observações 
relativas às funções urbanas, cabe ainda abordar no presente 
capítulo a situação de Barueri como mercado de trabalho. Tra 
ta-se, 
balho. 

portanto, de investigar, a quem Barueri oferece tra -

-. • Barueri como Mercado de Trabalho 

Abordou-se em outro capítulo, o lotal de tra -balho das pessoas que residem em Barueri. Agora, será dada 
atenção às pessoas que residem fora do município de Barueri 
e que nele :deaeapenhism atividades. 

A Tabela 16, abaixo, mostra algumas ativid,! 
des relativas às funções analisadas, distinguindo-as quanto 
ao local de residência. 

'J:.ABELA 16 

BARUERI - Local de residência das pessoas gue trabalham em 
Barueri, se&,undo as ativid~ 

Atividades Residem fora Residem em Total de Barueri Barueri 
·--

N9abs. ' N9abs. ' N9abs. ' 
lndustriârio 115 19,46 476 80,54 591 80,08 
Professor 68 .,0,83 28 29,17 96 13,01 
Médico 9 90,00 1 10,00 10 1,36 
Dentista 2 66,67 1 33,33 3 0,40 
Bancário 9 27,27 24 72,73 33 4,47 
Advogado 4 80,00 1 20,00 s 0,68 

Total 207 28,04 531 71,96 738 100,00 

· Fonte - Entrevistas ··raaliaadas em agosto/setembro de 1971. 

Como pode ser visto, Barueri abriga, não só a 
população local, mas também, do modo particular, a residente 
fora do município. Este fato tol"tla-ae deveras significativo 
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se considerar-se o papel de "dormitório", desempenhado pelo 
distrito-sede. Enquanto grande parte da população de Barue 
ri contribui para formar a mão de obra de São Paulo, invera! 
mente, Barueri fornece trabalho a certo número de paulist! 
nos e residentes em municípios vizinhos. 

Este fato é observado, principalmente, em 
relação às atividades que requerem nível de instrução sup!. 
rior, como é o caso de professores, médicos, dentistas e ad 
vogados. 

Isto não significa, porém, que Barueri ofere 
- -

ça condições excepcionais de atração. Muito pelo contrário. 
Esta situação é devida, unicamente, ao fato de Barueri não 
dispor de profissionais que possam exercer estas atividades, 
haja visto o modesto nível médio de instrução apresentado. 

De acordo com a citada Tabela, 70,83\ dos PI'2 
fessores residem fora de Barueri. Entre os municipios que 
mais contribuiram para o mercado de trabalho local, sobres 
aili"'Sio"Paulo, no caso dos professores admitidos a ·-~>t!tulo 

precário, e os municípios servidos pela E.F.Sorocabana, não 
compreendidos na Grande São Paulo, no caso dos professores 
efetivos do curso primário. 

No primeiro caso, observa-se que, mesmo abri 
gando profissionais de outras localidades, Barueri, vê-se 
servido por um tipo de professor pouco privilegiado, como de 
resto acontece com a periferia de São Paulo. Na verdade os 
professores efetivos se interessam mais por aulas em São Pau 
lo, restando assim, para os contratados, as aulas de perif!, 
ria. 

·..: .·. ·. Quanto aos médicos , dentistas e advogados, a 
taxa de residentes fora de Barueri é ainda mais elevada que 
a verificada entre os professores. A grande incidência cabe 
aos que residem em São Paulo, seguindo-se CarapicuÍba e Osas 
co. Além de trabalharem em Barueri, esses profissionais .e 
xercem também atividades no local onde residem, favorecendo 
se assim, do fator distância, para complementar os horários 

de trabalho. 
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Já entre os bancários a taxa de residentes 

locais atinge a cerca de 27,27%, e, via de regra, correspo~ 

de a pessoas com cargo mais elevado, quase sempre gerência 
ou chefia. Q~•nto aos casos de residentes locais, constatou 
se que a maior parte o é devida a transferências, demonstrc3!1 
do assim, a fraca participação da mão de obra local propri,! 
mente dita. 

Em relação aos que trabalham nas indústrias 
residam fora 

Table 12, 

de Barueri, é bastante significativo que 19,45% 
do município. A propósito, convêm remontar-se à 
onde estão discriminados os locais de residência, 
quais, conforme indicam os dados, sobressaem os 
vizinhos e também São Paulo. 

entre os 
. -. municipios 

Neste caso, como no dos bancários, os fatores 
proximidade e facilidade de acesso parecem pesar muito, pois 
essas atividades envolvem um deslocamento diário, ao centrá 
rio, das atividades ditas liberais. 

Observou-se, até o momento, que na vinculação 
existente entre Barueri e a metrópole, e Barueri e os demais 
municípios vizinhos, este núcleo aparecia, quase sempre, em 
situação de dependência. Agora, ao tratar-se de Barueri, co 
mo mercado de trabalho, viu-se que a situação se inverte. 
São as outras áreas que em parte dependem de Barueri, estab~ 
lecendo-se, assim, relações de reciprocidade, bastante pec~ 

liares. 
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3. BARUERI, NtJCLEO "DORMIT(5RIO" 

Ao contrário do verificaà> em virics outros n1cleos 
da periferia metropolitana, Barueri configurou-se desde o 
seu aparecimento como um núcleo que tinha muito pouco a ofe 
recer em termos de absorção de mão de obra. 

Entretanto, se por um lado, este núcleo care 
eia de atividades econômicas, capazes de funcionar como fa -tor de atração local, por outro lado, a presença dos trens 
de subúrbio ligando-.o à metrópole, bem como a venda de lotes 
populares gerada pela especulação imobiliária, contribuiu ~e 
cisivamente para a atração de expressivos contigentes 
gráficos. 

demo 

Portanto, apesar de não abrigar um mercado de 
trabalho satisfatório, a sua população cresceu ttapi4amente, 
vindo com o decorrer do tempo e a intensificação do proce!. 
so especulativo, a firmar cada ,.ez mais a condição de "dormi 
tório" metropolitano. 

Nas páginas anteriores focalizaram-se as ca -racter{sticas da população e as funções urbanas, que derivam 
desta situação. O cap{tulo a seguir, abordará eepecificamen 
te os indicadores que definiriam Barueri como "dormitório". 

Para tanto, interessará tratar das relações 
de dependência que se manifestaram em relação ao local de 
trabalho e em relação ao local de abasteci~entos e de serv,! 
ços. Posteriormente, serão analisados os deslocamentos d~ 

corl'entes deste relacionamento, para finalmente, abordar-se, 
particularmente, o papel desempenhado pelos trens de subÚ~ 

bio. 

1. E~ Relação ao Local de Trabalho 

Ao tratar-se da população ativa, foi evide!l 
ciado que 56,86\ desta procura outros municípios para desem 
penhar suas atividades. 
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-Esta separaçao entre local de trabalho e lo 
cal de residência, possibilitada pelos meios de transportes 
que ligam Barueri à metrópole, é identificada na Tabela 17 a 
seguir. Ela permite mostrar em que medida os locais ligados 
ou não ao núcleo pela ferrovia absorvem sua mão de obra. 

TABELA 17 

BARUERI - Locais de emprego da mão de obra que trabalha fora 
de Barueri 

IO"J!lis &eI'Vidos locais não servidos 
pela E. F. Sorocahma pela E. F. Sorocabana 

' % 

S1D PAl.JlD S.'90 PAUlD 
8an:'1 Fuma .34 20,36 Pinheiros 
lapa 1 30 17~96 Sto.Jmro 
lbn Retiro 21 12,57 art:antã 38 77,55 

Jagwft 16 9,58 anis 
Cenb:o 15 8,98 Santana 
'lU1'AL 116 69,45 
OSASCJ) 37' 22,16 P~BA 2 4108 
CARAPirufBA . 6 3,59 F.Di\ ROCHA 1 2~04 
JNmIRA 5 3!100 S.EEmAROO 1 2,04 
l'l'APEVI 3 1,80 W1'ROS 7 14.:.29 

' 

167 100,00 49 100,00 
Total 

60,29 17,69 

Fatte - Questionário domiciliar 
Outubro/Novembro - 1970 

l.Deais -nao , 
discr:iminack:>s 

' SÃO PRJU> 61 100,00 

61 100,00 

22,02 

Como se observa, os locais servidos pela E.F. 
Sorocabana, ligados a Barueri por trens de subúrbio, atraem 
60,29\ da mão de obra que se desloca para trabalhar. Na ver 
dade, acredita-se que esta taxa deva ser mais elevada, dado 
que entre os locais não discriminados; . é possível que 
uma boa parte refira-se a bairros servidos pela ferrovia. 

Dentre os municípios servidos pela E. F. Soro 
cabana. cabe a São Paulo a maior concentração. Nele se des 
taca os bairros da Barra Funda e Lapa. 

Não obstante, conforme se verifica, o municí 
pio de Osasco apresenta concentração superior aos ·-~itados 

bairros, o que se explica pelo desenvolvimento de suas ati 
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vidades ligadas ao comércio e prestação de serviços. 

Não resta dúvida de que a estreita dependê.!! 
eia de Barueri com os locais servidos pela E. F • .. Sorocabana 
decorre das inúmeras oportunidades de trabalho que estes lo 
cais oferecem, aliadas às vantagens oferecidas pelos 
de subúrbio Centre as quais pode-se citar: tarifas 
res às dos ônibus, serviço de passes mensais, e maior 
ciência e rapidez que os ônihus). 

trens 
inf erio -

ef i 

Quanto aos locais que se encontram marginal.! 
zados da ferrovia, constata-se a absorção de 17 , 6 9 % do to 
tal da mão de obra que trabalha fora de Barueri, chegando a 
ser insignificante, no conjunto. Mesmo o bairro de Pinhéi 
ros, que ocupa favorável posição em relação à antiga estrada 
de Itu, ligando-se ao núcleo por meio de linha·· de ônibus, e 
que se apresenta como importante sub-centro de .. . São· Paulo, 
comparável à Lapa, não chega a exercer grande atração. Já os 
locais discriminados como "outros", entre os quais foram co!l 
siderados os municípios não compreendidos na Grande São Pau 
lo, absorvem maior número de pessoas. Segundo parece, mesmo 
a dependência de locais mais dista~tes envolve fatos ligados 
à presença metropolitana, pois quando dn aplicação de 
tionários, constatou-se grande número de empregados 
lhando em empresas com sede em São Paulo. 

Pelos fatos examinados verifica-se que o 
cleo de Barueri fornece mão de obra, principalmente para 
locais servidos pela E.F. Sorocabana. De acordo com o 
será visto a seguir, as relações de dependência criadas 
relação ao local de trabalho conduzirão em grande parte 
bordinação relativa a abastecimento e serviços. 

2. Em Relação ao Local de Abastecimento e Serviços 

• 

-nu 
os 

que 
em 

a su 

Ao se tratar as funções urbanas, · obaervou-se 
que Barueri apresenta um modesto equipamento comercial e de 
prestação de serviços, haja visto as relações de dependência 

existentes. 

Tal equipamento, conforme já se teve oportun! 
dade de mencionar) se destina apenas a uma parte da .popul~ 

ção local, já que as pessoas qu'e trabalham fora tendem a efe 



tuar suas compras e procurar determinados serviços, 
do no município em que trabalham. 
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sobretu -
~ o que pode ser visto na Figura 9, em anexo, 

em relação ao local de abastecimento (alimentos, vestuário, 
eletrodomésticos) e de serviços (hospitalares, médicos, de~ 
târios). Trata-se de demonstrar em que medida a população 
de Barueri depende da metrópole, de outros municípios, ou 
do próprio núcleo. 

Verifica-se em relação ao local de abasteci 
mento, que apenas as compras relat:Lvas a alimentos·· ·são fei 
tas notadamente no próprio núcleo, provavelmente por envol 
ver necessidades cotidianas. Aliás, conforme foi visto, a 
maior parte dos estabelecimentos comerciais de Barueri se 
concentram neste ramo. A procura de São Paulo é insignif! 
cante, e dentre os demais locais destaca-se, tão somente, Q 
sasco. 

Já as compras relativas a vestuário e eletl'2 
domésticos, mostram grande procura de São Paulo, particula~ 

mente a Lapa, e Osasco, locais esses que absorvem a maior 
parte do mercado de trabalho local e que oferecem inúmeras 
facilidades, como vendas de saldo, tabuleiros de ofertas, 
liquidações, enfim, possibilidades de muito maior escolha e 
preços mais acessíveis. 

Na Lapa e em Osasco este tipo de comércio se 
estende por várias quadras, nas imediações das estaç~s fe~ 

roviârias, exercendo forte atração sobre uma população que 
dispõe de modestas condições sócio-econômicas, como é"".o. ,caso 
da de Barueri. 

As compras de eletrodomésticos, mais do que .. . . ...,. ' . -aà de vestuario, revelaram maior dependencia em relaçao a 
outros locais. Conforme mostrou a Tabela 13, é bem pequeno 
o número de estabelecimentos que Barueri a~resenta no gênero 
e, CCllD. ae c:ct.ft&t:a a1ora., atendem e.penas a uma parte da popul~ 
ção. Em ambos os casos, a participação de São Paulo, Lapa e 
Osasco supera a do próprio núcleo, ratificando a importância 
desses locais no atendimento ã população de Barueri. 

Concluindo, pode-se dizer que a população de 
Barueri supre suas necessidades no orÕprio núcleo, quando se 
trata de compras alimentares, e recorre a outros locais, 
quando se trata de vestuário e eletrodomésticos. 
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Estes dois casos de dependência deixam bem e -
vidente a condição periférica de Barueri, em relação à 
pole, face ã ausência de um comércio melhor equipado, 
que se vê aãravado por grande parte de sua população 
lhar fora do município. 

metró 
fato 

traba 

-Quanto ao local de atendimento de serviços, e 
importante lembrar que Barueri não possui hospitais e assim 
sendo, sua população recorre obrigatoriamente a ou~roà lo 
cais, entre os quais figuram São Paulo, particularmente a La 
pa, Osasco e Carapicuíba. 

Esta dependência deve também ser oonsiderada 

em função dos convênio& que as empresas mantêm com os hosp,i 
tais. Assim, se a sede da empresa funciona, por exemplo, em 
São Paulo, o hospital com o qual manterá convênio localiza~ 

se-ã no mesmo município, reforçando desse modo, os laços de 
dependência. 

Dentre os hospitais mais procurados em São 
Paulo destacaram-se o Hospital das Clínicas, a Santa Casa de 
Misericórdia e, particularmente, na Lapa, o Hospital Geral. 
Em Osasco e CarapicuÍba sobressairam os pronto-socorros e ma 
ternidades, aos quais se recorre principalmente em casos de 
maior urgência, certamente por ficarem mais próximos. 

Como o núcleo da Barueri.wnão dispõe ,de esp~ 

cializações médicas, observou-se, uma grande procura por São 
Paulo, Lapa e Osasco, principalmente nos casos que exigem 
tais especializações. 

A procura destes locais ocorre também devido 
ao fato de o núcleo não contar com serviços credenciados p~ 

lo INPS, aos convênios que as empresas mantêm ·--·omm cl!miaas 
médicas (tal como se verificou em relação aos hospitais), e 
ainda, devido a ausência de clínicas, tipo "sociedade de be 
neficência", de ampla procura pela população local. 

Não obstante, conforme mostra a Figura me!!. 
cionada, é expreasiva a clientela que busca os serviços médi 
cos no próprio núcleo, já que este dispõe de '. asàistência 
prestada pelo serviço público e atendimento particular, con 
forme visto nas funções urbanas. Sem dúvida, o que mais p~ 

sa é a procura do atendimento público, em vista ·'ias condi 
ções sócio-econômicas da população. 
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Em relação ao serviço dentário, observa-se 
que a população de Barueri depende bem menos de outros lo 
cais. Ao que parece esta pequena dependência deriva do fato 
de este serviço ser fundamentalmente de natureza particular. 
E como os citados centros não oferecem vantagens sobre Barue 
ri, a não ser no caso das "sociedades", cujos serviços são 
pagos em mensalidades, torna-se mais cômodo recorrer aos se~ 
viços locais, os quais, embora contem. com anenas três consul 
tórios, atendem atê às 21 h~ras. 

~ conveniente ratificar, que a dependência da 
população de Barueri é total em se tratando de serviços hos 
pitalares, parcial quanto a médicos e um pouco menor quanto 
a dentistas. 

Por outro lado convém ressaltar, o · relacion_! 
mento com os locais servidos pela E. F. Sorocabana, os quais 
conforme se viu há pouco, absorvem a maioria da mão de obra 
local. 

Por tudo quanto foi visto, parece ficar claro 
que a situação de Barueri assemelha-·se ao que em geral se ve 
rifica em tôrno de São Paulo. Contudo, neste caso, as rela 
ções de dependência vêm-se agravadas, pelo fato de Barueri 
~,: . .predominantemente o papel de "dormi tório" do 
qual resultam intensos deslocamentos, conforme será visto a 
seguir. 

3.:;. Os Deslocamentos Pendulares 

Ao se levantar, os deslocamentos da popula 
. -

ção, abordaram-se somente aqueles definidos por regular p~ 

riodicidade. Assim, deixou-se de considerar os fluxos ger! 
dos pelo abastecimento e serviços, para abordar-se, eapeeif! 
camente os que apresentam ritmo definide; ou seja, os -1ecor 
rentes do local de trabalho e de estudo. 

As ~abelaa 18 e 19, que seguem, contêm in 
formações a respeito. Dentre as pessoas que se deslocam com 
regular periodicidade, 89,06\ o fazem por motivo de trab! 
lho, enquanto os 10,93\ restantes referem-se aos que se des 
locam em razão de estudo. 



TABELA 18 

BARUERI - Deslocamentos da população, segundo motivo, periodicidade, locais 

Motivo 
Local de 
deslocamento 

Trabalho 

N'?al>s~ 
. . 

' 
Locais servidos 167 60,29 
pela S.F.Sorocabana 
Locais nao servidos 49 17,69 
pela E.F.Sorocabana 
Locais nao 61 22,02 
discriminados 

Total 277 89,06 

Fonte Questionário Domiciliar 

Outubro/Novembro · - 1970 

Estudo 

· ·N9al>s• · . . t . . 

3'2 94·,12 . 

2 5,88 

- -

34 10,93 

Periodicidade 

Trabalho 
Diária Semanal Outras 

N9aes. . . '· .. :N9abs. :. :· . : ' :: ·N<?a:t>s.a . . . . , .. 
162 62,30 4 40,00 1 14,29 

49 18,85 - - - -
• . 

49 18,85 6 60,00 6 85,71 

260 93,86 10 3,61 7 2,53 

Estudo Total 
Diária 

N~aõs• . ... 'o .. N9a:Q.s, .. 

' . . . 

32 94,12 199 63,99 

2 5,88 51 16,40 

- - 61 19,61 

34 100,00 311 0.00,00 



TABELA 19 

BARUERI - Transporte utilizado nos deslocamentos, segundo locais 

Tr.ans.po:r.te utilizado 
Local de Trem 
deslocamento 

N9abs. 

Locais servidos 132 66,33 
pela E.F.Sorocabana 

Locais não servidos 13 25,49 
pela E.F.Sorocabana 
Locais - 45 73,77 nao 
discriminados 

Total 190 61,09 

Fonte - Questionário Domiciliar 
Outubro/Novembro - 1~70 

Trem/Onibus/ 
Lotacão ·-

N9abs. 

26 13,07 

20 39,22 

3 4,92 

49 15 '7.6 

Carro 
~ibus particular · · 

N9.abs. . . N9abs. 

22 11,06 10 5,02 

14 27,45 3 5,88 

7 11,47 2 3,28 

43. 1.3,83 1.5 4,.82 . 

Carro EXeix:ito ·--- Total 

e de firma 

N9abs. N9abs. . 
9 4,52 199 100,00 

1 1,96 51 100,00 

4 6,56 61 100,00 

. 14 4 ,50 . . 311 100,00 
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portância dos locais servidos pela E.F.Sol"Ocabana, os ·quais, 
confo"Ime foi visto, atraem 60,3\ das pessoas que se deslo 
cam para trabalhar, e 9~ 9 1\ das que saem para estudar, caben 
do grande parte destes a Osasco. 

Neste Último caso a situação se explica em ra 
- -

zao de Barueri não contar com curso supletivo, profissionaii 
. & • -

zante ou superior, e também da maior proximidade de Osasco. 
Ora, se o citado município, localizado a meio caminho de são 
Paulo, dispõe de cursos não existentes em Bnrueri, por que 
não recorrer a eles a fim de evitar um deslocamento maior? 

Tanto o deslocamento gerado . ~elo trabalho, 
quanto pelo estudo, segue um ritmo fundamentalmente diário, 
o que é natural, face à sua natureza. No caso do primeiro, 
os fluxos diirios atingem 93,86%, enquanto os que se desl~ 
cam para estudar, chegam aos 100,00\. Nos dois casos, os 
movimentos diários são mais expressivos nos locais :ael?Yidos 
pela ferrovia, visto que os deslocamentos se processam funda 
mentalmente em direção a estes locais. 

·ne acôrdo com a Tabela que evidenoia os :meios 
de transportes utilizados nos deslocamentos, chama a atenção 
o papel desempenhado pelos trens de subúrbio, como era, a 
liâs, de se prever. Eles são utilizados ~or 76,85\ do to 
tal das pessoas que se deslocam, constituindo, portanto, o 
meio de locomoçlo mais utilizado pela população de Barueri. 

A relação deste fato com o deslocamento . la 
força de trabalho, permite identificar o núcleo de Barueri 
como "dormitório" ferroviário, em virtude da intensa utiliza 
ção dos trens de subúrbio. 

Quanto à utilização dos demais meios de tran! 
portes (Ônibus, automóvel ~articular e veículos - do F.xérc! 
to), observa-se, na citada Tabela, relativa expressão, rev!. 
lando, respectivamente, a importância dos trens de subúrbio, 
o modesto padrão de vida da maior narte da população e o P! 
pel das unidades militares, sediadas em Quitaúna, e também, 
em Barueri. 

Examinando-se, agora, os locais procurados a 
través dos deslocamentos, segundo os meios de · transportes, 
observa-se que tanto os locais se~vidos pela E.F.Sorocabana, 
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como os não diretamente servidos e os não discriminados, ut! 
lizam intensamente o trem de suhÚrbio. 

No primeiro e no terceiro caso, chama a aten 
ção a grande diferença entre as pessoas que se deslocam ~e 

trem e as que se utilizam de ônibus. Conforme foi visto, ao 
se analisar a Tabela 17, é provável que boa nal'te dos locais 
não discriminados refira-se a bairros de São Paulo, ·"dirét! 
mente servidos pela ferrovia, daí ~ grande utilização do 
trem. 

Mesmo os leslocamentos para os locais não di 
retamente servidos pela E.F. Sorocabana, utilizam bastante 
o trem, o que significa que o restante do percurso 
ser feito ã pé, de ônibus ou lotação. 

poderá 

Face ao exposto, conclui-se que as· rel,.;gõês 
de dependência relativas is necessidades cotidianas de tran!. 
portes, do núcleo em pauta, além de representarem pesado en 
cargo econômico, contribuem para o esgotamE~to f!sico e ac!! 
mulaçio do cansaço das pessoas. Apenas a expansão, em Baru~ 
ri, de atividades capazes de absorver sua mão de obra, pode 

·~ ~ -
ria diminuir a impol'tância desta dependência P. dos desloca . -
mantos dela advindos. 

Quando se examinaram os dados referentes ao 
local de trabalho da mão 4e obra, chegou-se a definir o p~ 

pel de Barueri, como "dormitório" metropolitano. Agora, ao 
se tratar dos meios de transportes utilizados, ficou ressa! 
tada a importância dos trens de subúrbio, permitindo iderrt:! 
ficar o núcleo como "donnitório" ferroviário metropolitano. - . -O papel desempenhado pelos trens de suburbio merecera aten -
ção especial a seguir. 

... . O Papel Desempenhado pelos Trens de Subúrbio 

Conforme já se teve oportunidade de mencionar 
rapidamente, várias razões contribuem para que os t~ns de 
subúrbio sejam utilizados como principal veículo de locamo 
ção. Comparemo-los ao ônibus: 

- em relação ao tempo de percurso 
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trem: Baru.eri/JÚlio Prestes 17 - ~8 minutos 
ônibus: Baru.eri/Pinheiros (av. Brig. Faria Lima) - 60 min; 
Barueri/Lapa (Hercado) 11 - 60 min. 

- em relação à tarifa11 

'trem: Barueri/JÚlio Prestes - tarifa Única Cr$ 0,50; Baru~ 

ri/demais estações e paradas - idem. 
ônibus: Barueri/Pinheiros, BarueriiLapa - Cr* 0,90; Barueri/ 
Osasco, Baru.eri/Carapicuíba - Cr$ 0,70. 

Além destas vantagens, convém ainda ·meneio 
nar, a favor ~o uso do trem, o serviço de passe mensal: 
- 1.200 passes individuais mensais com abatimento de 25% 
bre a tarifa normal, são distribuídos mensalmente pela 
ção de Barueri. 

so 
esta -

- 100 passes com abatimento de 75\ sobre a tarifa são 
cidos às· famílias dos ferroviários. 

fome -
- estudantes têm direito a 50\ de abatimento, desde que a -
presentem canprovante de que os estabelecimentos de 
locais não possuem vaga. 

ensino 

Também pode ser considerado, como reforço da 
referida primazia, o fato de os trens atingirem o Centro d~ 
São Paulo diretamente, apôs passarem ~or bairros de expre.! 
sio econômica, como é o caso de Jaguaré, Lapa, Barra Funda. 
Os ônibus, ao ~ontrário, não incluem em seu percurso bairros 
de maior expressão a não ser os seus próprios pontos termi 
nais, ou seja, Pinheiros e La~a. 

Como ficou evidenciado, muitas razões justif! 
ema a intensa procura pelo mencion?ido meio de locomoção, fa 
zendo-se necessário que se dê tratamento particular ã sua u 
tilizaçio. 

Os dados contidos em Relatórios da E.F.Soroca -bailá. .permitirão mostrar, a seguir, o movimento de passage,! 
l'08 embarcados nos trens de subúrbio, em 1970 e a partir de 
quando se deu o maior envolvimento de Barueri com a metróp~ 

le (19~5), a fim de se traçar a evolução de sua utilização. 

(17) A estação Júlio Prestes localiza-se no bairro dos Cam 
pos ElÍseos, e situa-se no km zero da E.F. Sorocabana. 
(18) Os Ônibus que se dirigem para a Lapa são pl'eveni•ntes 
do município de Jandira. 
(19) Tarifa vigente em julho/1973. 
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En'tretanto, antes de se apresentar estes da 
dos, convêm chamar a atenção para dois fatos. 

Em primeiro lugar , que a E.F. Sorocabana não 
adota seccionamento tarifário. O passageiro que ingreaaa em 
Barueri pode viajar para quaisquer das estações e paradas l~ 
calizadas na linha tronco dos trens de subúrbio (Júlio Pra!. 
tes/Mairinque), sem que seja discriminado o destino. Assim 
sendo, fica apenas registrado que o passageiro embarcou. Pa 
ra onde, áão é possível discriminar. 

Nio obstante, mesmo que os dados não informelll' 
o destino, achou-se conveniente apresentá-los, a fim de abo~ 
dar o movimento geral da estação local, visto que a amostra 
gem levantada pelo questionário já .forneceu informações so 
bre os locais para os quais a população se dirige. 

Em segundo lugar, é importante considerar que 
o número de passageiros embarcados não se refere apenas a m!, 
gração diária, embora acredite-se que fundanartalmente diga re.!. 
peito a esta. Há de se considerar também as pessoas que ,se 
deslocam para tratar de negócios eventuais, ou que viajam a 
passeio, por exemplo. 

Observadas as devidas ressalvas, será feito o 
exame dos dados, tomando-se como ponto de partida o ano da.! 
plicação do questionário, ou seja, 1970. A Figura 10, eiD .! 
nexo, registra informações a respeito, deixando em evidência 
intenso movimento de passageiros, principalmente nos meses 
correspondentes às férias escolares de julho e dezembro. Nos 
demais meses observa-se um ritmo mais ou menos constante de 
embarques, o que decorre da próoria natureza dos deslocamen 
tos. 

Conforme pode ser visto, a média diária de em 
- -barques, durante 1970, atingiu precisamente o- numero de 

3.621 passageiros. Considerando-se que neste ano o núcleo 
contava ~om 17 ... 81 habitantes, significa que para cada 100 
pessoas registraram-se 20,7 embarques diârios 21 • 

Levando-se em ainda em conta, o ano de 1970, 
observa-se na citada Figura e na Tabela 20 que se segue, a 

(20) Este !ndice corresponde a relação entre 3.621 e a pop~ 
lação totai· do ··núcleo de Barueri (17 ... 81). 
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TABELA 20 

Passageiros embarcados em trens de subúrbio, durante o ano 
de 1970, na linha tronco Júlio Prestes - Mairinque: a posi 

. --çao de BARUERI. 

Município Estações e paradas 

Júlio Prestes •.••••••• 
Barra Funda •••••••.••. 

São Paulo Km 7 ou Lapa •••••••.•• 
Domingos de Moraes •••. 

: Imperatriz Leopoldina. 

Os asco 

Carapicuíba 

Barueri 

Jandira 

Itapevi 

São Roque 

Mairinque 

u ,1 Presidente Altino .•.•• 
' 0$.ÇLSCO. • •••••• • • •••••• 1 

Comanciante Sampaio •••. 1 
• .,. - 1 

Qui tauna. • • • • • • • • • • . . . 1 

l<nl 21 ................ . 
i 
! 

e . ..b 1 arap1cu1 a ••••••••••• i 
Posto Asilo Sta.Teresa 1 

... - 1 Antonio Joao ••••••.... 
BARUERI •.•••••••••••.. 
Km 29 (Jd. Belval) ••.• 
Jardim Silveira* •••••. , 

J andira . ............. . 

Itapevi ..... ......... . 

Amador Bueno •••••.•..• 
S. João Novo •••••••••. 
Maylasky ••••••••.••••• 
Gabriel Pisa ••••••..•• 
São Roque ••••••••••••. 

,Mairinque •••.•••••..•• 

N9 de pessoas M~dia diiria 
embarcadas de embàrques 

8.986.755 
1.617.732 
1.717.778 

464.492 
602.915 

348.283 
3.073.815 
1.466.858 

486.052 
51.873 

2.709.885 
68.851 

138.389 
1.321.689 

190.724 

676.551 

1.457.059 

100.745 
6 3. 3 7'C 
51.505 
11.963 

137.214 

347.371 

24.621 
4.432 
4.706 
1. 272 
1. 652 

954 
8.421 
4.018 
1.332 

142 

7.424 
188 

379 
3.621 

522 

1. 853 

3.992 

276 
173 
141 

33 
376 

952 

.. 

(Ir) De acordo com os relatórios o movi~ento da parada Jardim 
Silveira, localizada no município de Barueri, encontra-se jun 
to ao da estação de Jandira. -
Fonte - Relatórios da E.F. Sorocabana. 
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posição da estação de Barueri no tocante ao conjunto das es 
tações e paradas da linha tronco dos "subúrbios". 

Exceto algumas estações e paradas localizadas 
nos domínios administrativos da capital, observa-se que ap~ 

nas Os asco, Comandante Sampaio, Carapicuíba e Itapevi, súpe 
ram o movimento de passageiros da estação de Barueri. A e~ 

te propósito, convém lembrar o expressivo contigente demogr! 
fico dessas localidades, e o fator proximidade em relação à 
São Paulo. Neste sentido, Barueri goza de favorável situa 
ção, haja visto que sua estação está localizada no km 27 de 
um trecho de linha com 70 km de e~ter~ão. 

Para que melhor se compreenda o movimento de 
passageiros da estação de Barueri, torna-se importante exami 
nar a sua evolução. A propósito consulte-se a mencionada i 
lustração. 

Nela chama atenção a queda registrada entre 
... . 1962/66, o que se acredita tanha sido devido à concorrencia 

do transporte coletivo rodoviário. De fato, em 1963, quando 
a atual empresa concessionária comprou a antiga Viação Baj! 
deirante, os serviços prestados pelos ônibus foram ampliados 
consideravelmente, passando de 13 para 29 viagens diárias. 

Lamentavelmente, não dispusemos de dados dig 
nos de confiança a fim de cotejar o movimento dos ônibus com 
o dos trens. A alteração dos seccionamentos tarifários, a 

passagem, por Barueri, de linhas de Jandira, Pirapora e P~ 

naÍba, e finalmente a falta de informações esclarecedoras. 
por parte da empresa concessionária, não nos permitiu lev,! 
.los em conta. O Único dado digno de confiança de que se di~ 
põe refere-se ao ano de 1970. Na linha Barue~i/Pinheiros, 

registrou-se neste ano um movimento de 230.076 passageiros, 
o que corresponde a uma média diária de 630 embarques, po~ 

tanto bastante distante da média a~resentada pelos trens de 
subúrbio. 

Na Tabela 21 a seguir, destaca-se jâ em 1950 
alta média diária de embarques. Quando o núcleo de Barueri 
contava com apenas 3.521 habitantes, já se justificava uma 
média diária de 22,0 passageiros para cada 100 pessoas, 
o que por sinal coincide com o expressivo número de .viagens 
dos trens, conforme demonstra a Tabela 22. ~ possível que 
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na ocasião Barueri já se encontrasse sofrendo intensamente a 
interferência metropolitana da qual resultaria intens-::·s des 
locamentos. 

TABELA 21 

Estação de BARUERI - Passageiros embarcados em trens de su 
bÚrbio - período 1945/70. 

Anos* N9 de pessoas Média diária !Média diária 
embarcadas de embarques i por 100 hab,. ** 

191f 5 165.877 lf54 ... 
1950 283.882 778 22,0 
1955 610.340 1.672 ... 
1960 1.041.270 2.853 19,0 
1965 784.029 2.148 . . . 
1970 1.321.689 3.621 20,7 

(*) Os dados apresentados em 1945, 1950 e 1955, correspon 
dem a passageiros embarcados em trens de 2a. classe (eubúr 
bio e longo percurso). Convém ressaltar que os carros elas 
se única dos trens de subúrbios começaram a correr e~ 1955; 
entretanto, só começaram a figurar nos Relatórios a partir 
de 1959. Portanto1 os totais referentes aos mç-ncionndos ~ 
nos, expressam o numero de passageiros embarcados, tanta pa 
ra curto, como para longo percurso, embora se possa acreditar:. 
que fundamentalmente digam respeito aos primeiros. 
<**> As médias diárias dos anos 1945, 1955 e 1965, não fo 
ram calculadas devido ã ausência de dados seguros ref erentei .. -a populac;ao. 
Fonte - Relatórios da E. F. Sorocabana. 

TABELA 22 

Estação de BARUERI - Viagens diárias dos trens de subúrbio 
em dias úteis.- período 1945/70 

Anes 

1945 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 

j N9 de 
1 • . 

1 

viagens, 

14 
15 
18 
27 
'3 9 
39 

Fonte ~ Guia Levi 
Edições 558,618,678,737,79~, 
858,890. 
Mes - dezembro 
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Já em 1960, quando o núcleo passa a contar~, 

com lij.734 habitantes, a citada média cai para 19;0, elev~ 
do-se para 20,7 em 1970. Como mencionou-se anteriormente, 
este fato só pode ser atribuído à crescente .utilizã<;ão do 

transporte coletivo rodoviário, pois neste ano os Ônibus p~ 

ra Pinheiros, já prestavam 50 viap,ens diárias de ida e vol 
ta. 

Não obstante, são os trens de subúrbios .que 
mantêm a liderança em relação ao número de via~ens. De acor 

do com a Tabela que se se~ue, em 1972, 83 trens ch~~avam e 

partiam de Barueri. 

TABELA 23 

"Eet&9âc> de BARUERI - Horário dos trens de subúrbio em dias 

Úteis - 1972 

Horários Ida Volta 

.. 
· 4 - 7 10 5 
7 - 10 4 6 

10 - 13 5 5 
13 - 16 3 6 
16 - 19 9 11 
19 - 22 7 7 
22 - 2~bs. 2 3 

Total 40 43 

Fonte - Estação Local da E. F. So 
• rocabana 

Como se observa, o maior número de viagens o -
corre nos intervalos correspondentes a ida e volta do trab,! 
lho, ou seja, das 4 às 7 horas e das 16 às 19, refletindo 

a condição "dormitório" de Barueri. Nestes intel'valos veri 
fica-se intenso movimento na pequena estação, quando cente 

nas de pessoas buscam as plataformas e superlotam as compos! 
ções, num esforço para não perderem o dia de trabalho. 

Apesar dos atropelos, este movimento não con 
segue comprometer as vantagens que os trens oferecem, as 
quais além de redundarem em economi~ de tempo e recursos, d! 

zem respeito ainda ao maior número de viagens prestadas, que 
os ônibus. 
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A ferrovia constitui, assim, o traço de união 
marcante entre Barueri e a metrópole e Barueri e os demais 
municípios vizinhos, face as estreitas relações de dependên 
eia relativas ao trabalho e também estudo, abastecimento e 
serviços, o que em Última instância resulta do papel que ele 
desempenha como fornecedor de mão de obra. 
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4. AS MUDANÇAS NA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

Ao tratar das mudanças na organização do esp_! 
ço urbano, faz-se necessário remontar-se ao passado, a fim 
de analisar os fatos que orientaram tais mudanças, em todo o 
conjunto municipal, e em particular no núcleo principal. 

Nesta perspectiva, buscou-se apreender · atr_! 
vês da origem e formas embrionárias de ocupação, o desencad~ 
amento de todo um processo evolutivo, até os dias atuais. 

Considerando este aspecto, as atenções se co11 
centrarão, inicialmente, na origem e expansão, procurando 
chamar a atenção, para Barueri como "povoado-estação" e "su 
bÚrbio-estação", ressaltando neste Último caso, o papel da 
especulação imobiliária na criação e expansão dos loteamen 
tos residenciais. 

Posteriormente, e ainda à luz do enfoque his 
tórico, será abordada a organização do esp~çq ·ur.bano('em suas 

relações com as condições de sítio, para finalmente, se apr~ 
sentar as principais formas de uso do solo urbano. 

1. · A Origem do Núcleo e o Processo de Mudança 

l.lA Origem Remota e a Origem Propriamente Dita: a Hipótese 
do Aldeamento e a Estação Ferroviária. 

Não é de se excluir a hipótese de o atual dis 
trito-sede de Barueri, ou núcleo principal, se assim se pr~ 

ferir chamar, ter conhecido, durante o século XVII, formas 
pioneiras de ocupação e utilização .do espaço relacionadas 
com o povoamento e a colonização do Planalto Paulistano. 

Um fato que permite definir esta , posàibi•id,! 
de refere-se à proximidade com um aldeamento, que no século 
XVII foi o mais importante aldeamento dos arredores de São 
Paulo. Trata-se do aldeamento de Barue~ localizado à m~!_ 
gem diretta -do rio Tietê, distante apenas 4 krn do núcleo em 
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questão. 

Considerando esta oequena distância, aliada 
aos solos férteis da várzea do rio Barueri e as condições de 
pesca oferecidas por este rio, é ?ossível que O · citado nQ 
cleo tenha atraído o aldeamento para suas terras, face à ins 

. -
tabilidade dos sítios gerada pelo itinerantismo indígena. 

PETRONE, em minucioso estudo sobre os aldea 
mentos paulistanos, ao analisar a instabilidade dos sítios, 
refere-se a possibilidade do deslocamento do antigo aldeamen 
to de Barueri. Baseando-se na localização sugerida pelo Pe. 
Manoel da Fonseca, o qual afirm21. está "a Aldêa Maruery si tu!. 
da junto ao rio Baruery nequelln parte, por onde entra no 
Tyetê" ••• 21 , assim se manifestn.: "ora, o Rio Rarueri é aflu 
ente da margem esquerda do Tietê, e o sítio a que se refere 
o Padre Fonseca deve corresponder ao da sede do atual municí 
pio de Barueri onde se encontr.a a estação da E. F. Sorocaba 
na. Enquanto isso, na margem direita do Tietê, em pósição 
fronteira à primeira, localiza-se ainda hoie, o núcleo que 
se vê denominado A_ldeia ou Aldeia Velha" 22 • 

Em seguida o mesmo autor expressa-se mais in 
cisivamente, corroborando a idéia do surgimento de um aldea 
mento fl) atual Ba:rueri.. nistinguindo os núcleos Aldeia ou Al -deia Velha e o aglomerado formado em torno da E. F. Sorocab!_ 
na, afirma que "não é de excluir a hipótese do atual núéleo 
de Barueri também ter sido um aldeamento, dado que não po_!! 
cos indícios permitem pensar que o aldeamento de Rarueri te 
ria sido poli-nuclear" 2 9 • 

Sem se querer afastar a possibilidade de sur 
gimento de al 1!e-nto indígena, tudo indica, que foi somente 
quando da chegadá da E. F. Sorocabana, que realmente se efe 
tivou a ocupação do núcleo de Barueri. 

(21) PETRONE, Pasquale - Os aldeamentos Paulistas e Sua - . - stu o e eogt! 
e ivre-docencia, FFCL da USP, Sao 

Paulo, 19Eil• (inédito), p.96, citando Pe. Manoel da Fonseca -
Vida do Venerável Belchior de Pontes (1753), P. 125. 

(22) Idem, p. 97-98 
(23) Idem; p; 103 
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Tal fato ocorreu em julho de 1875, com a im 
plantação de uma parada de trem, instalada em privilegiado 
local - o cruzamento com o antigo caminho de Mato Grosso, ou 
antiga estrada de I~ti, como hoje costuma-se chamar. 

A posição da parada como ponto de passagem 2. 
brigatório para aqueles que se destinavam a Itu, via ?amai 
ba, Pirapora, contribuiu decisivamente para o crescimento do 
novo núcleo que nascia em função de uma ferrovia ligando So 
rocaba a São Paulo. 

O autor retro citado, referindo-se ao fato da ., 
estrada de ferro ter exclu1do o pequeno ajlomerado da Al 
dêia, assim se expressa: "o velho aldeamento permaneceu na 
margem direita do Tietê, a atual Aldeia, enquanto que na mar 
gem esquerda do rio desenvolveu-se o nôvo Barueri beneficia 
do pela ferrovia" 2 ... 

A bibliografia referente aos núcleos surgidos 
em torno das paradas de trens dos arredores paulistanos não 
é abundante. Dentre os poucos trabalhos que focalizam a ca 
racterização dos núcleos periféricos de São Paulo, merece 
destaque especial o estudo de LANGENBUCH, conforme já foi 
mencionado. 

Tal autor, ao tratar das povoações surgidas 
em função das estações ferroviárias, afirma que "as estações 
ferroviárias que foraa sendo ··estabelecidas nos arredores Pª.!! 

' ... . 
listanos constituiram, assim, em ponto de con~1ergenc1a de 
produtos e pessoas das áreas circunvizinhas. Isto conferia 
ao local das estações a oportunidade de assumir uma modesta 
função regional. Pequenos, às vêzes quase insignificantes, 
povoados surgiram em tôrno da estação, G>O• .. ve:adas e bote 
quins destinados . . a servir os caipiras dos arredores, que a 
gora para aí convergiam em busca da estação" 25 • 

Sem dúvida alguma, o mesmo ocorria em redor 
da parada de Barueri, embora, neste caso, a função regional, 
a que o autor se refere, não tenha aí se efetivado. 

Entretanto, não se pode negar que a referida 

(24) Idem, p. 274 

(25) LANGENBUCH, Juergen R. - op. cit., p. 104 
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parada desempenhou importante papel em relação aos povoados 
marginalizados da ferrovia localizados nas proximidades de 
Barueri 1 a exemplo de Parnaíba, Pirapora e Aldeia • 

A medida que tais povoados ae beneficiavam 
dos serviços ferroviários prestados por Barueri, contribuiam 
diretamente para o surgimento de uma funqão que, embora não 
possa ser considerada de natureza regionalJ pelo menos ultra 
passava o .âmbito merament~ local - · a de Barueri como ponto 
de passagem. 

Tal fato permitiu a consolidação da ocupação 
em redor da parada de trem, e ao mesmo tempo, provocou o su~ 
gimento de um modesto comércio, destinado a servir os viajil!! 
tes, além de seus próprios moradores. 

Por esta época - fins do século passado e iní 
. -

cio do atual -, o pequeno núcleo de Barueri, ~esempenhava 

principalmente dois papéis: o de entreposto de material de 
c:xnrt:nlÇio. da Usina Edgard de Sousa, em Parnaíba, e a de po~ 

so de peregrinos que se destinavam a Pirapora. 

BARROS fornece precioso depoimento do movimen 
to gerado em redor da pequena parada: "Baruery - logar emb!, 

lezado com tantas casas novas, neis airda se veem as casas velhas 
do meu tempo. Em Baruery, nesse temoo, chep,ava em grande e~ 
cala o material de construção da usina; e nos primeiros dias 
de agosto a .multi'1âo de peregrinos ao Bom Jesus de Pirap_2 

ra. Trolis em profusão. Dos autos nem notícia se tinha.Quan 
ta luta de cocheiros! Quantos trens especiais? Quanta :ba1 -
-":-.ti~ '" 2. "'"'.E."""ª • • 

Ao que o texto sugere, as informações aprese!l 
tadas devem datar dos Últimos anos do século passado, pois 
a Usina Edg~?'d de Sousa, foi inaugurada em 1901. O material 
da Usina era proveniente de São Paulo pela ferrovia, sendo 
transportado a partir de Barueri, sob tração animal, definin 
do assim 1 o papel de ent!'eposto. 

Quanto ao papel de pouso de peregrinos, 
correu do fato de o povoado de Barueri contar com apenas 

de -
um 

(26) BARROS, Antônio T. de - Recordações da Sorocabana de 
Outrora, · "in" Ilustra~ão Nossa Estrada - Mensário Oficial da 
E. F. Sorocabana, n9, Sao Paulo, novembro de 1938, p. 45. 
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~.:diário, e assim sendo, os viajantes pernoitavam necessâ 
riamente aí, para no dia seguinte prosseguirem viagem. O res 
tante da viagem .. era completado em lombo de animais ou· a pé. 
SÓ mais tarde surgiram as charretes e os automóveis de al~ 

guel, dando nova vida ao pequeno povoado. 

Provavelmente devido a sua modesta ·'condiÇão, 
encontrou-se apenas uma Única referência bibliográfica, r~ 

l&tiva a sua condição de povoado, cuja data, · refepe•se a 
1906, ou seja, 31 anos passados da chegada da ferrovia. 

Tal referência, feita por FREITAS, diz res 
peito às "povoações" 27 , que segundo LANGENBUCH" surgiram 
em fins do século passado e início de atual" 28 • Incluindo-se 
Barueri, somavam dezesseis as "povcações" dos arredores de 
São Paulo, formadas a partir das paradas de trem. 

Em Barueri, a ausência de atividades acr!c~ 

las e industriais, que por volta de 1910, caracterizou inúm~ 
ros povoados das vizinhanças de são Paulo, ·fez permanecer 
por muitos anos o papel de ponto de passagem. 

Em 1922 1 já decorridos quatro anos da eleva 
ção do povoado de Barueri à sede de distrito, ainda destae~ 

vam-se os papéis de pouso de viajantes e ·- entreposto da 
Light, desta feita para a construção da Usina do Rasgão, em 
Pirapora. Assim é que o largo da estação contava ~ . com duas 
pensões, automóveis de aluguel, bomba de gasolina e uma agê!! 
eia da Ford revendedora de automóveis e auto-peças. 

Se se comparar os serviços da E. F. 
na, com 06 da linha "Inglêsa" (Santos a Jundiai) e 

Sorocaba 

do Brasil, verifica-se que a primeira, pouco tinha ·a 
cer. Conforme demonstram 06 dados a seguir, em 1930, 

linha contava com apenas 3 viagens diárias de trens 

-
Central 

of ere 
esta 

su 
bÚrbio. A "Inglêsa" e a Central do Brasil, ao contrário, a 
presentaram neste mesmo ano 18 e 8 viagens, respectivame!! 
te. 

(27) FREITAS, Affonso A. de - Geo1raphia do Estado 
Paulo. Escolas Profissionais Salesianas, Sao Paulo, 
p.67 
(28) LANGENBUCH, Juergen R. - idem, p. 105 

de são 
1906' 
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TABELA 2~ 

Estação de BARUERI - Viagens diárié1.s de trens de subúrbio em 
dias úteis - per!odo 1928/~5 

Anos* 

1928 
1930 
1935 
1940 
1945 

2 
3 
5 
8 

14 

(*) Iniciou-se o registro 
de dados em 1928 por ser o 
ano que os trens de subÚr 
bio começaram a funcionar.-

Fonte - Guia Levi 
Edições 347,380,440, 
495 ,558 
Mes - dezembro 

.-
Conforme se verifica, o numero de viagens da 

E. F. Sorocabana pe:rmaneceu pouco expressivo até 1940. 

A propósito do papel desempenhado pela menci2 
nada ferrovia em 1940, afi:rma LANGENBUCH: "O.eixo repreee!l 
tado pela estrada de ferro Sorocabana, faz figura por demais 
modesta entre os subúrbios residenciais, contando em ·19~0 

com apenas 6,5\ dos moradores dos arredores paulistanos". 
Adiante conclui: "A Sorocaha.na realmente pouco oferecia aos 
moradores em potencial" 21 • 

Segundo este autor, além do número razoavel 
mente baixo de viagens, ·outro fator teria agravado ainda 
mais, a constitüiqio dos subúrbios residenciais da So 

rocabana. 

Trata-se do fato de em toda a faixa industria -
lizada desta ferrovia existir apenas a estação da Barra Fu!l 
da. Isto significa que não era vantajoso a população oper! 
ria fixar residência ao longo da linha, visto que as· esta 
ções ficavam a distâncias razoáveis da Lapa e Imperatriz Leo 
poldina (Jaguaré). 

(29) LANGENBUCH, Juergen R. - idem, p. 174. 
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Não obstante, apesar do paq.ueno número de 
trens e insuficiente número de estações na f~ixa industrial, 
os serviços prestados pela ferrovia em Barueri já provocavam 
respeitável movimehto de passageiros, conforme mostra a Taba 
la 25, a seguir. 

TABELA 25 

Estação de BARUERI - E?..B:.~sageiros embarcados em trens de 2a. 
classe • período 1928/45* 

Anos 

1928 
1930 
1935 
1940 
1945 

NQ de pessoas 
embarcadas 

35.579 
43.094 
80 .121 

102.651 
165.877 

''-A' ... d. . ... 
• 1·1e ia diar1a 
de emharques 

97 
118 
21q 
281 
454 

C*> Os dados apresentados correspondem a 
passageiros embarcados em trens de 2a. 
classe (subúrbio e longo Dercurso). A pro 
pÓsito, leia-se a observação da Tabela 21-
Fonte - Relatórios da E. F. Sorocabana 

~ importante frisar que o movimento de passa 
. -

geiros não se refere apenas aos residentes locais. Conforme 
foi mencionado, os moradores da Aldeia, Parnaíba, Pirapora e 
Jandira também se serviam da estação de Barueri. Já o mesmo 
não se verificou em relação a CaraDicuÍba, uma ·vez .que em 
1921 este núcleo passou a contar com uma parada de trem. 

De acordo com a Tabela, registraram-se dois 
grandes aumentos de passageiros na estnção de Baruer.i, quaià 
sejam, o que ocorreu entre 1930/35 e 1940/45. Junto com es 
te aumento registraram-se algumas melhorias no serviço ferr,S? 
viário, tais como, à chegada dos trens de subúrbio (1928), ~ 
levação do número de viagens (lq40/45) e inauguração do trá 
fego elétrico (1944), decorrentes do processo .de 90upação 
que vinha se esboçando, o qual se consolidaria nos anos 
guintes com a especulação imobiliária. 

se -
Não obstante a média diária de embarques em 

1940, ser bastante inferior à de lqso (281 passageiros con 
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tra 778, conforme a Tabela 21), nao se pode negar que ela é 
bastante expressiva, já que o núcleo não passava de modesto 
"povoado-estação" dos arredores de são Paulo. 

CAIO PRADO, escrevendo em 1941, sobre os ar 
redores de São Paulo, refere-se a Garulhos, São Miguel, Ba -= 
r.ueri, Cotia, M'boi (Embu) e Itapecerica, como "pequenas vi 
las e miseráveis pc.VC>~dós 9 0

• 

Neste mesmo ano Barueri contava com "três 
vias públicas, um Grupo Escolar, uma Igreja e serviço de ja! 
dineira para Pirapora" 9 1 • 

AZEVEDO, estudando em 1943, os subúrbios pa~ 

listanos, reporta-se a Barueri como sendo "um lugarejo que!. 
nuncia uma. nova paii:.!gem, dom!nio de · agricultura extensi 

va" 12 : 

Diante destes fatos, chega a surpreender a a! 
ta taxa de crescimento demográfico de Barueri do período in 
tercensitário 1920/40 (291,79%), o que sem dúvida constitui 
sintoma da eclosão metropolitana, que se efetivaria nos anos 
seguintes. 

Entretanto, convém novamente lembrar, que !. 
lém do núcleo em pauta estão também inclufdos nesta taxa os 
aglomerados de Aldeia e parte de CarapicuÍba (6 krn2 ), ambos _, 
pertencentes ao então distrito de Barueri. Assim, acredita 
se que o crescimento do núcleo prc:,:;riamente dito, tenha sido 
bem menor. 

A publicação oficial, Lavoura do i11tàdo de 
sÍo Paulo'à registrou para Barueri em 1935 uma população de 
600 habitantes. Este dado, ao que parece, refere-se apenas 
ao núcleo em pauta, o que aliás comprova suas modestas dimen -soes. 

(30) PRADO JUNIOR, Caio P. - Nova Contribuição para o Estu 
do Geográfico da Cidade de São Paulo "in" Estudos Brasile! 
ros, ano III, vol. 7, Rio de Janeiro, 1941, p. 195. O grifo - . e nosso. 
(31) Guia Oficial da E. F. Sorocabana, n9 5, São Paulo, se 
tembro a dezembro de 1941, p. 32. 
(32) AZEVEDO, Aroldo da - SubÚrhios de São Paulo (,:-rimeiros 
Estudos) "in" Anuário da Faculdade de Filosofia Sedes Sapien 
!!_!, São Paulo, 1§ij3, p. 45. 
(33) Publicação Annual do Estado Geral e Agrícola dos Municí 
pios • São Paulo, 1937, p. 314. 



Enquanto "povoado estação", constatou-se qué 
o núcleo de Barueri funcionou como importante ponto de pass~ 
gem para os moradol'es das locàlidades vizinha$, desenvolv'" -
do um significativo, embora modesto, equipamento comercial 
e de prestação de serviços. 

Com o decorrer do tempo, graças principaliile!}_ 
te às melhorias do serviço ferroviário, este equipamento lo 
calizado junto ao largo da eetação passou a atrair o comér 
cio de imóveis. Com este surge uma nova fase to processo de 
ocupação e expansão do núcleo permanecendo até os dias ~ 

tuais. 

Trata-se da fase dos loteamentos residenciais 
em moldes tipicamente urbanos, a partir de quanto o "povoad,2 
estação" é sucedido pelo "subÚrbio-~stação" de natureza resi 
dencial, conforme será tratado a seguir. 

l. 2 A Expansão pelo! Loteamentos Residenciais 

em Barueri a 
periferia m~ 

Santo André, 

A nova forma de ocupação surgida 
partir de 1945, já envolvia várias porções da 
tropolitana, como era o caso de Sio Caetano, 
São Miguel Paulista e Osasco, para citar-se apenas os mais 
expressivos. 

Em Barueri, como nos demais "povoados-est_! 
ção" servidos pela E. F. Sorocabana, vários elementos, con 
forme se constatou, contribuíram para a inserção do "cintu 
rão de especulação imobiliâriª·· -da -metrópole". 

Para LANGENBUCH 1 ~, a nova atitude da E. F. S,2 
rocabana, refletiu direta .e. indiretamente na suburbanização 
residencial, face ao aumento dos trens de subúrbio, a ampl! 
ação do mercado de mão de obra industrial de Osasco, a multi 
plicação de paradas (inclusive a Lapa em 1958), e ·9ir.~a o 
significativo equipamento comercial e de serviços oferecidos 
pelos "povoados-estação". 

No caso de Barueri, a proximidade em relação 
ã metropole, favoreceu também, a atração da esveculação im_2 
biliâria. Of'a 1 com .tantos ·elementos -atrativos ·, ; a . maioria dos 
loteamentos passou a contar com grande ~xito, tanto em rela 

{3~) LANGENBUCH, Juergen R. - idem, n. 183 e 185. 
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ção às vendas, quanto em relação à ocupação. 

O núcleo em pauta, bem como os atuais distri 
tos de Aldeia, Jardim Belval e Jardim Silveira, passaram a 
des~!r.penhar o pape 1 de centro de atração de grande número de 
novos moradores, por um lado, interessados no mercado de tra 
balho da metrópole, e por outro, emoenhados na aquisição de 
lotes populares, para construção de casa própria. 

O surgimento e a expansão dos loteamentos r~ 

sidenciais será considerado através dos seguintes períodos: 
1945/50 (a fase inicial); 1951/60, 1961/70 e 1971/jun. 73 (a 
fase da grande expansão). A Tabela 26 e a Figura 11, que se 
seguem, apresentam informações para todo o conjunto 
pal em seus atuais limites. 

munici 

No período 1945/50, surgiram apenas 4 ~otea 

mentos, os quais se localizaram no 1~istri to-sede do munic! 
pio, próximos ao largo ·da estação, ~ornando como diretriz a 
antiga estrada de !tu. Ao contrário dos que - se~instalariam 

no período seguinte, estes loteamentos se caracterizaram por 
pequenas dimensões, ocupando apenas uma quadra. 

Não obstante o pequeno número de loteamentos, 
entre 1940/50 o município de Barueri elevou o seu efetivo d~ 
mográfico de 2.864 para 4.499 habitantes, o que corresponde 
a um aumento populacional de 57,09%. Esta taxa no entanto, 
é bastante inferior à do período antecedente, oois conforme 
foi visto há pouco entre 1920/40 o aumento foi da ordem de 
291,79,. 

Este fato permite concluir, que no período em 
pauta, bem como no intervalo 1920/40, o conjunto barueriense 
já exercia importante atração migratória, e que toda esta 
população que aí fixou residência, estabeleceu-se em terre 
nos não atingidos pela especulação imobiliária, haja visto o 
pequeno número de loteamentos e suas modestas dimensões. 

~ conveniente lembrar, que em iq49 o · '.então 
distrito de Barueri é elevado a categoria de município, o 
que de certa forma já indica o seu crescimento e expressão. 



TABELA 26 

Município de BARUERI - Loteamentos aprovados - 1945/jun.73 

Períodos Loteamentos residenciais 

Porções compreendidas pelo Porções compreendidas pelos 
distrito-sede demais 

entre - - Jardim a porçao porçao 
ferrovia oriental ocidental Belval 
e o sul da anti da antiga 
da Caste ga estr7 estr. de -lo de Itu Itu 

1945/50 4 - - -
1951/60 6 5 13 2 
1961/70 5 2 1 3 
1971/jun.73 - 2 - -

Totais 15 9 14 5 

Fonte - Arquivos Prefeitura Municipal de Barueri 
Entrevistas com fiscais da Prefeitura 
Observações de campo 

distritos 

Jardim Aldeia 
Silveira 

- -
1 3 
5 1 
1 -

7 4 

Loteamen Total -
Porção tos de 
compreen- chácaras dida nos 
limites 
Barueri/ 
Os asco 

- - 4 
- 1 31 
5 1 23 
- 1 4 

5 3 62 
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O fenômeno surgido embrionariamente no perro ·- -
do 1945/50, tomou grande vulto no período 1951/60. Nele se 
verifica a consolidação da especulação imobililri•, com a 
forte expansão dos loteamentos. 

Neste período, foram aprovados cêrca de 31 lo 
teamentos, 30 dos quais obedecendo ao padrão de pequenos lo 
tes urbanos. Conforme foi visto, em Barueri não se registrou 
interesse por imóveis de lazer, que tão bem caracterizou vá 
rias porções da periferia metropolitana, a exemplo de Cotia 
e Embu. 

De acordo com a Planta, a expansao im~biliá 

ria no distrito-sede, tomou como principal diretriz a antiga 
estrada de Itu, interiorizando-se, ora para sua porção orie~ 
tal, ora para sua porção ocidental, desde que as condições 
topográficas oferecessem possibilidades mínimas de ocupação. 

Em relação ao grau de ocupação 35 , constatou 
se que grande parte dos loteamentos aprovados no período em 
pauta, no distrito-sede, contam com alta densidade, encon 
trando-se localizados próximos ao largo da estação e em parte da 

porção oriental da antiga estrada de Itu ao norte da rodovia 
Castelo Branco. 

Na porção próxima ao largo, torna-se difícil 
perceber que a antiga estrada de Itu é hoje Av. Campos Sales, 
visto que ela se encontra densamente ocupada por residên 
cias, além de inúmeros pontos comerciais e de · prestação de 

serviços. 

Já na segunda porção, registrou-se recea~eae!! 
te certa atração em relação a repartições do Poder Público 
(Serviço de Abastecimento de Ãgua e Esgoto, Delegacia de P~ 
lÍcia, Forum e Colégio), surpreendendo seus moradores e le 
vando-os a afirmar que "aqui é que vai ser o novo Barueri". 
Esta afirmativa só teria razão de ser, caso o largo da esta 
ção não tivesse tão acentuado o seu papel de fornecedor de 
serviços e de ponto de passagem de transportes coletivos. 

(35) Os graus de ocupação foram estabelecidos através de en 
trevistas com fiscais da Prefeitura Municipal e pesquisa de 
campo por todo ó município de Barueri. Compreende-se por 
grau de ocupação baixa (loteamentos com mais de 50\ dos lo 
tes deaocupadostr grau de ocupação média (lo~eamentos com 56° 
a 20' doa lotes desocupados); gràu de ocupaçao alta '· (lotea 
mentos com menos de 20\ dos lotes desocupados). 
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Por apresentar alto grau de ocupação, já em 1960 esta porção 
ganhou uma linha de ônibus ligando-a ao largo da estação, de 
onde além dos trens partem os ônibus que se dirigem a Lapa e 
Pinheiros. 

Quanto aos loteamentos da porção ocidental da 
antiga estrada de Itu, observou-se moderaqa ocupação. Acredi 
aa-se que esta situação decorra do fato de se encontrarem c~ 
da vêz mais distantes do larp;o da estação, e também, do rel~ 
vo bastante movimentado representado pelos esporões da Serra 
do Itaqui. 

Se enquadra neste Último caso o Jardim Cali 
fÓmia - aliás, o único loteamento de chácara do período em 
pauta-, e sobretudo a Vila Ceres e São João dos Altos, os 
quais não chegaram sequer a ser ocupados. 

Como se dizia a pouco, a especulação imobiliâ 
ria não se limitou apenas às terras compreendidas atualmente 
pelo distrito-sede do município. 

Dois grandes loteamentos beneficiados pela 
ferrovia foram aprovados no período. Trata-se do Jardim Bei 
vale Jardim Silveira, distando respectivamente 2,5 e S Jcm - · do centro do distrito-sede, ou seja, do·· largo da estação. C~ 
da um deles, conta com aproximadamGnte 1.160 lotes e corres 
pondem aos maiores loteamentos aprovados na década de cinco 
enta, e mesmo, na década 
loteamentos apresentaram 
dos em 1964, à categoria 

seguinte. Desde seu inÍc:!io, esses 
grande sucesso, sendo ambos " •eleva 
de distrito. 

O Jardim Belval e o Jardim Silveira locali 
zam-se entre o largo da estação de Barueri e o município de 
Jandira, às margens da E.F.Sorocabana. Além dos trens de s~ 
bÚrbio, eles contam também, com linhas de ônibus procedente& 
de Jandira, tornando-os sob este aspecto bastante ."·atraen -
tes" aos que procuravam se alojar na periferia da metrópole. 

co -Embora apresentem expressivo equipamento 
mercial e de serviços (cartório de registro civil e ·· tabeli,2 

nato, escolas estaduais, consultório dentário, pequenos su 
permercados e consultório médico, além de outros), estes 

.. 
nu 

cleos mantêm estreitas dependência~ com o distrito-sede, uma 
vez que esse é bem mais equipado. No caso do Jardim Silvei 
ra, são também importantes os laços existentes com Jandira 
em decorrência da pequena distância, a pouco menos de 2km. 
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Ainda no período 1951/60, surgiram 3 pequenos 
loteamentos na porção compreendida pela Aldeia, povoado ele 
vado em 1948, à categori~ de distrito, e que no século XVII 

foi o mais importante aldeamento indígena dos arredores de 
São Paulo, conforme foi visto no início do capítulo. 

Os loteamentos aprovados na Aldeia se instala 
ram entre o largo da estação de Barueri e o município de Ca 

-- -
rapicuÍba, a aproximadamente 1 km da ferrovia (parada AiltÔ 

nio João, ina~gurada em 1941) e da antiga estrada ' de Itu 
(por onde circulam as linhas de ônibus). Conforme se verifi 
cana Planta eles se encontram delimitados, de um lado pêlo 
curso original do rio Tietê, de outro pelo aforamento Fazen 
da Tamboré, o qual somente em 1973, conforme se verá adian 
te, entrou em negociação. Esses dois elementos • ·I'ef>resent! 
ram importante freio no processo de expansão da Aldeia, dan 
do a este núcleo uma fisionomia de aparente tr~q~ilidade. 

Ainda hoje podem ser observados certos vestígios arquitetôni 
cos de um passado :relativamente remoto: a praça com uma P! 
quenina oapela e algumas casas em ruínas pertencentes, pr_2 
vavelmente, aos aldeados. 

A Aldeia abriga um modesto equipamento comer 
cial e de serviços e a maior parte das necessidades de eeas 
habitantes são atendidas em CarapicuÍba e Osasco, sendo po~ 

co frequentes as relações de depehdêcia com o-. distrite-sede 
municipal. 

A análise de dados relativos à especulação i 
mobiliária, no período 1951/60, deixou clara, a intensifica 
ção de um novo processo de ocupação, e com erte, a chegada 
de grande número de novos moradores. Com efeito, a · popal! 
c;ão do município elevou-se consideravelmente, passando de 
4.499 para 16.671 habitantes, o que corresp-onde a um awnen 

.,,. 
to populacional de 270,55%, mantido expressivamente no peri2 
do 1961/70. 

No período 1961/70 são encontradas muitas ca 
racterísticas comuns ao período anterior. De acordo com a 
Tabela em pauta, foram aprovados 23 loteamentos, registrB.!l 
do-se entre esses, apenas um caso que foge ao padrão de lo 
tes urbanos - a Chácara Marcos. Este fato permite mostrar a 
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consolidação da. penetração metropolitana, voltada conforme 
foi visto, em sua quase totalidade para a ocupação Peeidei 
cial. 

Neste período observa-se a tendência dos lo 
teamentos abertos nos períodos anteriores passarem a atràf.r 
novos loteamentos nas suas vizinhanças, provocando deste mo 
do expansão de ocupação por contiguidade. 

No caso do distrito-sede, é frequente ''ª' téft 

dência dos loteamentos já estabelecidos atraírem novos lotea 
mentos. eomo mostra a Planta, trata-se do caso . do Jardim 
São Pedro, Vila Nilva, Vila São 1'1irruel, dentre outros (po!: 
ção compreendida entre a ferrovia e a rodovia Castelo Bran 
co); Jardim dos Camargos e Jardim Maria Tereza (porção orie~ 
tal da antiga estrada de !tu) e Vila Engenho Novo (porção 2 
cidental da antiga estrada de Itu). 

Os loteamentos da primeira porção citada apr~ 
sentam modestas dimensões, sendo que a maior parte deles ocu 
pa apenas uma quadra ou atê menos. Este fato revela que 
as iniciativas imobiliárias na área central apresentam cara~ 
teristicas muito próprias, demonstrando a sua grande valori 
zação, face ã e·scassez de terrenos portanto, não mais permi 
tindo a abertura de extensas glebas. 

No tocante a densidade de ocupaçã.o, constatou 
se que a maior parte dos lotamentos aprovados no período em 
pauta, no distrito-sede, apresentam baixo grau de ocupação, 
provavelmente devido ao fato de datarem de período :'. basuante 
recente, ao contrário, por exemplo, daqueles que já contavam 
com 15 ou 20 anos de aprovação. Por outro lndo convém lem 
brar, que a distância cada vez maior do largo da estação e 
o relevo bastante movimentado de algumas áreas, deve ter 
contribuído significativamente para prejudicar a ocupação. 

A tendência aboPdada há pouco, de os novos lo 
teamentos serem atraídos pelos antip,os, foi observada igua! 
mente nas circunvizinhanças Jardim Belval com ns loteamentos 
Jardim Maria Cristina, Jardim Itaquiti e Vila Iracema; Jaà 
dim Silveira com 5 loteamentos e a Aldeia com 1 loteamento. 

t tãe marcante a identificação dos novos lo 

teamentos eoa os &~!tio•, que na delimitação óes · d:f:s·t:r.i tos 
Jardim Belval e Ja»dim Silveira, além do próprio 1óte.aunento 
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inicial que lhes dMl o nome, considerou-se tamhém os novos lo 
teamentos, localizados nas suas vizinhanças. O mesmo ocor 

reu com a Aldeia, permanecendo neste caso o nome do antigo 
aldeamento indígena. 

Os ·:novoes loteamentos das três mencionadas Pº! 
ções, apresentam de modo geral expressivo grau de ooup~Ção, 

o que de certo modo resulta, do êxito dos loteamentos estab~ 
lecidos anteriormente, e da pequena distância existente e~ 

tre os novos loteamentos e a parada de trem, ao aõn"trário, 

por exemplo, dos loteamentos do distrito-sede, que se encon 

tram cada vez mais distantes da estação. 

Ainda no período 1961/70, surgiram mais 5 lo 

teamentos na porção compreendida nos limites dos municípios 

Bal"Ueri/Osasco. 

Devido à grande distância que apresentam do 

distrito-sede, estes loteamentos se encontram dele marginali 

zados, e o relacionamento de seus moradores com o mesmo, 2 
corre apenas no nível político-administrativo. ~ importante 

ressaltar, que 2 dos 5 loteamentos (Jardim Mutinga e Cidade 

Hunhoz Junior), constituem prolongamentos de loteamentos do 

município de Osasco, tornando fácil entrever estreitas rela 

ções de dependência entre os seus moradores e o citado muni 

cípio, dependência esta que é facilitada pela presença de 

linha de ônibus, ligando-os diretamente ao centro oomer~iàl 

de Osasco. 

Por tudo quanto foi colocado em relação ao p~ 
rÍodo 1961/70, ficou suficientemente claro, que a especul_! 

ção imobiliária seguiu o mesmo caminho do período anterior, 

quer se considere a forte expansão dos loteamentos, quer a 

natureza dos lotes, fundamentalmente urbanos. 

Em decorrência, o número de moradores do muni 

cípio de Barueri, elevou-se consideravelmente, embora em tê~ 

mos relativos o àumento populacional do período 1960/70 te 

nha sido inferior ao período antecedente, isto é, 126,75% em 

detrimento a 270,55%. Contudo, considerando-se os niiaeros 

absolutos, o período em questão superou tudo quanto foi re 

gistrado até então (respectivamente, 21.132 e 12.172 no 

vos moradores), ~esmo com a emancipação de CarapicuÍba em 

1965. 
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Consequentemente, o processo de ocupação do 
solo acelerou-se radicall!iente, sendo conveniente lembrar, 
que entre 1961/70, foram instalados no distrito-sede 48,00\ 

dos chefes de família migrantes (Tabela 6). Por outro lado, - . convem ressaltar, que esta taxa representou apenas 9,00\ de 
chefes a mais em relação ao período anterior, enquanto entre 
1951/60, o aumento foi de 31,57\ em relação ao período ante 
rior. 

O mesmo ocorreu em relação ao período de con~ 
trução das residências. Conforme mostra a Tabela 27 a s~ 

guir, embora a primeira vista o período 1961/70 . ··apresente 
maior número de construções (44,57\), verifica-se, entretêl,!l 
to, que o ritmo de construção em relação ao período anterior 
foi um pouco mais fraco, que o registrado no per!odc 1951/6~ 
respectivamente 15,80 e 20,00\. 

TABELA 27 

BARUERI - Períodos de construção das residências 

Perrodos 

antes de 1950 
1951/60 
1961/70 
sem informação 

Total 

'N9 de residên"' 
cias construídas 

25 
82 

127 
51 • 

285 

' 
8,77 

28,77 
44,57 
17,89 

100,00 

Foa*e - Questionário domiciliar 
Outubro/Novembro - 1970 

De aaordo can os fatos levantados quanto aos 
chefes de família, construção de residências, e também apr~ 

vação de loteamentos, ressalta dentre outros, que o processo 
de ocupação esti caminhando a passos um pouco aais lent9s, 
embora não se possa deixar de reconhecer, que ele prossegue 
ea expansão. 
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No período 1971/jun.73 foram aprovados 4 lo 
teamentos tornando evidente a diminuição do processo, acima 
mencionado. Por terem sido aprovados mais recentemente, 2 
desses loteamentos não chegaram ainda a serem ocupados (~a~ 

dim Júlio e Chácara Itaporanga). Também é importante consi 
derar que eles se encontram localizados cada vez mais < · :: âie 

tantes da estação ferroviária, em áreas de difícil . aces~o, 

sem qualquer benfeitoria pública. 

A rapidez da ocupação do município de Barueri 
(núcleo principal, Jardim Belval, Jardim Silveira e Aldeia), 
confere à toda a área uma fisionomia muito comum de 
ria de grande cidade. Dentre os aspectos comuns, que 
ser enumerados destacam-se, entre outros: 

perif ~ 
podem 

1. que o interesse especulativo incontido abriu loteamentos 
em áreas as m~s inadequadas possíveis, quer se considere a 
grande distância com o centro comercial (caso .. do distrito 
sede), ou o fator relevo (esporões da Serra do Itaqui); 

2. que a expansão do equipamento urbano básico é insignifi 
cante e precária. Um exemplo bem evidente deste fato, é que 
apenas 30\ das vias públicas possuem iluminação e . ·somente 
10\ das residências são servidas por rêde de água'', enqua~ 

to inexiste o serviço de esgoto. Em relação a iluminação d,2 
miciliar, os dados estatísticos da Light registraram em 1972 
um total de 3.967 ligações, o que significa, que somente 
22\ dos domicílios do município de Barueri gozam de ilumina 
ção elétrica; 

3. que estes fatos colocam o Poder Público diante da difícil 
tarefa de solucionar tais problemas, face à escassez de r~ 

cursos, combinada com a desenfreada expanàão imoõíiiá~ia, 

consequente da excessiva valorização do solo; 

~. que a solução da maior parte dos problemas de Barueri não 
poderão ser equacionados isoladamente pela administração mu 

(36) Ir.felizmente a Prefeitura não dispõe de dados referen 
tes ao equipamento urbano municipal, razão ~ela qual deixoü 
se de mapeá-los. As informações citadas foram obtidas de en 
trevistas com fiscais deste orgão, confirmadas com . '.· observa 
ções de campo, em julho de 1973. 
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nicipal. Como o município é parte do conjunto metropolitano 
as soluções propostas exigem um planejamento mais amplo ao 
n!vel de toda a área da Grande São Paulo. 

1.3 As Mudanças Recentes 

A partir de setembro de 1972, o município de 
Barueri foi atingido por profundas transformações, ·retratêl!l 
do mais uma vez a situação de periferia metropolitana, suje! 
ta a rápidas e intensas mudanças, as quais dizem respeito 
aos fatos que se seguem. 

A retificação do rio Tietê e o desaparecimento dos portos de 
extração de areia e olarias 

Estas duas formas de uso do solo ligadas a a -
tividades rurais marcaram profundamante a fisionomia da v~ 
zea do rio Tietê, com suas grandes "caixas de exploração" de 
areia e os pequenos fornos para secagem de tijolos, em ter 
ras pertencentes ao distrito de Aldeia. 

Em meados ·cfe 1972 os estabelecimentos ligados 
aos portos de areia e olarias foram indenizados, e já, em 
1973, não mais se verificava nenhuma marca na paisagem. 

De acordo com entrevistas realizadas em 1971, 
os portos de areia, em número de seis, chegaram a empre1ar 
l~l pessoas e a sua produção se destinava ao ·. abastemimento 
do mercado metropolitano: 90% da 'Orodução de areia (fina, 
média e grossa), era canalizada para a indústria de constru 
ção civil de São Paulo, cabendo os 10% restantes a 
Carapicuíba e também Barueri. 

Osasco, 

Como o porto de areia mais antigo datava da 
década de quarenta, é provável que a sua instalação se rela 
cione a grande expansão urbano-industrial de são Paulo. Os 
demais portos foram sucessores de antigas firmas, e alguns 
já haviam passado pela posse de pelo menos quatro grupos de 
proprietários, tornando-se . difícil identificar o ano de . ins 

talação. 

~ importante lemhrar que os portos de areia ~ 
presentavam equipamento de exploraç~o mecanizado, ao contrá 
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rio das olarias, atividades tipicamente tradicionais, quer 
se considere a simplicidade técnica ou as relações de traba 
lho. Em número de sete elas contavam apenas com a mão de 2 
bra familiar, e a sua produção de tijolos, evidentemente, p~ 
quena, se destinava aos depósitos de material de :construÇão 
de Carapicuíba, além de Barueri. 

A retificação do rio Tietê fez desaparecer os 
portos de areia e as olarias, ao introduzir mudanças no lei 
to e na várzea do rio, portanto alterando a fisionomia da â 
rea_._ 

Pelo que se conclui, tanto a antiga .exiatên -
eia de portos de areia, quanto a atual retificação decorre 
ram_9.e intel'ettSeS lllet!lopoli tapes. No primeiro caso, confor 
me foi visto, resultou da indústria de construção civil; en 
quanto no segundo, visava atenuar problemas de inundação e 
circulação, através de projetos de construção de vias margf 
nais, anéis viários e atê criação de áreas verdes de lazer. 
Trata-se da primeira iniciativa no sentido de interferir nas 
condições naturais do rio Tietê em terras de Barueri. 

A construção do trevo de acesso à rodovia Castelo Branco e a 
desapropriação de partes de loteamentos 

Até início de 1973, o Único acesso do distri 
to-sede de Barueri, com a rodovia Castelo Branco, era .feito 
por precário desvio de terra, provisório. 

Com a construção do trevo verificaram-se alg~ 
mas mudanças, por toda a área para o qual foi projetado, as 
quais se referem a desapropriação de partes dos loteamentos 
Vila Pouso Alegre, Vila Crette, Vila Nilva e Vila Boa Vista. 
Por outro lado, facilitou o acesso ao núcleo de Barueri valo 

rizando-o bastante. 

A compra de parte do aforamento "Fazenda Tamboré" pelas con!_ 
trutoras Alb\aquerque Takaoka S. A. e JUBRAN Engenharia, Co 
mércio e Industria S. A., e seus arrojados projetos 

O aforamento localizado na Aldeia denOJÍlinado 
"Fazenda Tamboré", se tornou altamente valorizado com a rodo 
via Castelo Branco, uma vez que esta o corta em grande exten 

são. 
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Em 1972, as empresas paulistanas Albuquerque 

Takaoka e JUBRAN Engenharia, Comércio e Indústria, interess~ 
ram-se pelo local, e jâ em 1973, compraram 11.a.oo~ .ooom2 , c~ 

bendo a primeira 4,9 milhões de m2 , e a segunda 6,5 milhões 
de m2 • 

Conforme en~reviãtas realizadas em 1974, a es 
colha do local levou em conta as atuais necessidades do se 
tor industrial e, principalmente, as restrições que vigoram 
nos municípios de São Paulo e do ABC, impostas pela Lei do 
Zoneamento, pelos problemas de localização, acesso e elevado 
custo do terreno. 

Neste sentido, não resta dúvida que Barueri 
representou uma boa .Ç>pçio de localizaçéo, em virtude -do f~ 
cil e rápido acesso oferecido pela rodovia Castelo Branco, e 
sua ligação direta com as vias marginais do Pinheiros e Tie 
tê, das quais dista apenas 10 km. 

A empresa Albuquerque Takaoka lançou o Centro 
Industrial e Empresarial Alphaville, o qual foi objeto de ill 
tensa publicidade por renomada imorensa, a exemplo do Jornal 
"O Estado de São Paulo"- 8/7/73, 28 / 5/75 e 27/7/75, entre o~ 
tros-; Revista "Veja"- 18/6/75- e Revista "Visão"- 12/5/75-. 

Esta Última dedicou extensa matéria sobre o 
empreendimento Alphaville, ressaltando a seguinte legenda: 
"As margens da Rodovia Castelo Branco, uma cidade •pré..;fabr,! 
cada para 150 indústrias e 20 mil habitantes". A matéria 
esclarece, que 50% da área total de Alphaville será destina 
da a ocupação indüetrial; 20% se destinará a escritórios e 
centro comercial e os 30% restantes abrangerá área l'-:.N&iden 
cial classe A1 7

• 

O empreendimento deverá causar mudanças radi 
cais na estrutura sócio-econômica e industrial do município 
de Barueri, permitindo a ampliação do mercado de trabalho e 
o aumento da arrecadação, afora o recebimento de excesso de 
!CM, a parti1{ .do início da produção industrial. ... 

Conforme constatou-se, o crescimento e a val2 
rização de Barueri, até então, foi dirigido por particulares 
ou pequenas empresas imobiliárias interessadas na venda de 
lotes residenciais populares. Agora, renomadas empresas, im 

(37) Revista "Visão" - 12/5/75 - Vis~o Ltda., 
1975' p. 58-59. 

Sio : Pa~lo, 



plantam formas de uso do solo em moldes diferentes dos 
ora se observam, o que indica mudanças do quadro, e não, 
claro, do processo. 

2. A Organização do Espaço e o Sítio Urbano 
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que 
~ 

e 

A organização do espaço urbano do núcleo de 
Barueri é explicada pelos fatores responsáveis por sua or! 
gem e expansão (estaÇão ferroviári2. e especulação · , imobiliá 
ria), e pelas condições do sítio. 

Como já. se disse, .a estaçãó criada em 1875 gerou 
junto ao largo um pequeno povoado, o qual, até meados da dé 
cada de quarenta, se limitou às proximidades da estação. Es 
te s!tio conta com relevo suave, nelo se '/i'egi:s:trllando as 
mais baixas altitudes de toda a área urbanizada (717 metros~ 

Com a· chegada da especulação imobiliária 
partir de 1945, a ocupação passou ~ conquistar locais 

.. 
a 

cada 
vez mais distantes da estação, de t opografia acidentada, com 
altitude de até 820 metros. 

Sobre esta consider~vel amplitude topográfica 
em torno de lOOm, e grande variedade de formas de relevo, se 
definiu a ocupação urbana. 

A partir do lar~o da estação o núcleo seguiu 
uma diretriz linear,. oferecida pela antiga estrada de Itu. 
Entretanto, quando a especulação imobiliária passa a acionar 
a sua expansão, a ocupação se distancia cada vez mais da c! 
tada estrada, desde que as condições topográficas · ofereçam 
condições mínimas de ocupação. 

A extraordinária expansão registrada nos Últ! 
mos 30 anos, conf~riu ao núcleo de Barueri uma j -: fi&:ionã:aia 
pouco aprazível, caracterizada pela inadaptado traçado dos 
loteamentos ào relevo e a insignificância de serviços urba 
nos básicos, dificultando, assim, a vida de seus moradores • . 

Outro aspecto digno de nota, é o fato de o nú 
cleo não possuir praça pÚblica, ou mesmo, narque infantil. 
A única área cousiderada de lazer é representada pelo, largo 
da estação, cercado por estabelecimentos comerciais e de se~ 
viços, sede de intensa circulação e sem nenhuma arborização. 
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Estes aspectos • e mais a carência de ·· ativid~ 
des eccriômicae., identificam este município a inúmeros outros 
da periferia metropolitana, onde predomina a ocupação resi 
dencial por casas populares. 

Conforme será mostrado a seguir, as formas de 
uso do solG ur~ano se caracterizam por marcante individuali 
dade: o destaque da ~cupação residencial e a modesta ooup~ 

ção com~rcial e de ~restação de serviços. Convém ainda co~ 

sideral;' uma outra forma de ocupação, embora localizada fora 
do perímetro urbano, a ocupação por unidades militares. 

Contudo, primeiramente será abordada a organi 
zação do espaço urbano, em suas relações com o sítio de ori 
gem e o sítio de exttansão, para em seguida, analisar-se o u 
ao do aolo. 

O Largo da Estação e o Sítio de Origem 
• 

Após acompanhar o curso do rio Tietê em ter 
ras de Osasco e CarapicuÍba, a E. F. Sorocabana penetra no 
município de Barueri, a partir de onde o rio descreve um am 
plo meandro e muda sua direção. 

Deste modo, rio e ferrovia que até então vi 
nham caminhando pra~icamente juntos no sentido leste-oeste, 
se sepaiam em Barueri. O rio segue para norte face a mudan 
ça geológica dt!termiaada pela "soleira'~· granítica. Quanto à 
ferrovia, esta continua seu trajeto para leste des'ta; .. féita 
beneficiando-se do baixo curso de um afluente da marp.;em e.! 
querda do Tietê - o rio São João ou Barueri, como tem sido 
mais frequentemente chamado. Sobre um pequeno terraço do ci 
tado rio (720m) 1 no local onde a ferrovia cnaza com a antiga 
estrada de Itu, loo\~iz9u-se a estação ferroviária. 

Em torno desta, como já se disse, dêfimiu-se 
um modesto largo, onde se inttàlou a ocupação inicial do nú 
cleo, e que ainda noje constitui o centro comercial • 

• 
Como as terras do sul do largo pertencem ao e 

xérci~o, o povoado teve que acomodar-se na porção norte, fi 
cando delimitad4> de um lado pela área militar, e de outro P.!:, 
lo rio Barueri, que corre paralelo à ferrovia. 
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tste sitio, onde Barueri se alojàu de início, 
faz parte .da ,ianície do rio Barueri e sua altitude varia 5 
p"°ximadmnente entre 717 - 720 'Jletros. 

Esta planície sedimentar, Quaternária, encon 
' -

tra-se embutida em nível .com colinas, patamarel · e: ·peqtie:Aos..., ,, 
espigões divisores, moqelados no cristalino, sobre o qual se 
definiu a expÁnsão (\os loteamentos. A Figura 12, em .anexe,. 
apresenta os di ver.aos compartimentos topogrâfidos sobre • os 
quais Bàrueri se assentou. 

2. 2 ·.os Lot1ameptos e o Sítio de Expansão 

Na medida em que o núcleo crescia, à mercê da 
especulação imo~iliâria, novas feições topográficas passaram 
a integrar o seu sítio. A ocupação passou a conquistar ver 
tentes, patamares e topos que delimitavam a estreita pãanf 

• cie, tomando como diretriz a antiga estrada de Itu• 

O Perfil 5-5', traçado a partir do sítio de o -rigem, indica esta mudança topográfica, deixando bem eviden 
te a pequena planície (sítio primitivo) e os demais comparti 
mentos de forte declividade (sítio atual), ocuoados pelos lo 

teamentos. 

Q_s compartimentos topográficos , .. conqu~stades 
pelos loteamentos, apresentam altitudes compreendidas apr2 
•lmadamente entre 720-820 ••'trea, encontrando-se delimitado 
de um lldo pela Serra do Itaqui, e de outro pelo rio Tietê, 
conforme se constata no Perfil 1-1' e 2-2'. Ambos os elemen 

.... . .... _, 
tos, tem funcionado como verdadeiros freios a ocupaçao. 

Assi~ delimitadas, as feições arnorreadas se 
~ - .. 

sucedem intercalad-aa: por p~quenas planícies em calha e alve2 
lares, como é~ caso da do rio Barueri, ribeirão Cachoeira, -e de outros pequenos correges. 

Para ALMEIDA "a Serra do Itaqui constitui a -
mostra de um corcil- . granítico, proveniente de Minas Gerais, 
que sé dici.ge ·paria <5· Para:nâ-. Por possuir numerosas interõala 
ções de xistos e gnaisses,eete cordão apresenta-se desfeito .. 
em várias se~ras, em virtude da erosão diferencial, as mais 
importantes das quais são: a da Cantareira, ao Norte da cida 
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de( São Paulo), e at de Taxaquara e Itaqui, ambas ~ Oeste" 3 8
• 

Estudos geológicos e geomorfolÓgicos realiza 
dos nestas resistentes estruturas cristalinas, designadas 12 
calmente de serras e consideradas responsáveis pelo "fecho'• 
da "Bacia de São Paulo", chegaram à conclusão de que sobre 
elas se esculpiram diversos níveis de aplainamento, em dife 
rentes perÍodo~8eolÓgicos. Trata-se de verdadeiras superff 
cies de erosão: ~esignadas por "superfície das cristas 1Jlé -dias"· ( 1.100-1. 300m) e "superfície Itc:tpecericn-C0tia" ( 9 20-
950m). 

Embora a ocupação urbana de Barueri não tenha 
atingido tais níveis, não se deve deixar de mencioná-los, u 

ma vez que a maior parte do sítio, encontra-se embutido no 
nível abaixo do da "superfície Itap r~ cerica-Cotia". ALMEIDA 
propõe chamar em definitivo a este nível de "superfície de ~ 
rosão do Alto Tietê", enquanto AB'SÃBER o tem desi~nado de 
"superfície de erosão de São Paulo 39

• 

Segundo ALMEIDA, sobre esta superfície de er2 
sao depositaram-se sedimentos de idade supostà pliocênica 
das c?-.amadas "camadas de São Paulo" i. 0 • Conforme este autor, 
na rodovia de Barueri a Itapevi estes sedimentos chegam a ul 
trapassar mais de uma dezena de metros o nível da superfÍci~ 

Como se percebe, o relevo de Barueri acha-se 
condicionado, em grande parte, a fenômenos erosivos e deposi 
cionais, aliados à ação da tectônica, e também, é claro à 

• 
natureza local de suas rochas, quais sejam, granitos intrusi 
vos que fazem parte dq Serra do Itaquj, e as rochas do falh~ 
mento de Taxaquara: milonitos, cataclasitos, xistos e mica 
xistos, as quais têm sij o objete de exploração por renomadas 
empresas paulistanas. 

Os perfis traçados em diversos trechos da -a 

rea urbanizada e área militar demonstram um relevo variado, 
dominado por vertentes ligeirjl1Ilente mamelonizadas e topos ~ 
lativamente aplainados, além da pequena planície do rio Ba~ 
eri. Conforme se verifica, a amplitude topográfica é bastan 

(38) ALMEIDA, Fernando F.M. de - O Planalto Paulistano "in" 
A Cidade de São Paulo - Estudos de Geo rafia Urbana, Cap.IV, 

o ume , ao au o, ompan ia itora aciona , , 8,p.119. 
(39) AB'SÃBER, Aziz N. - Geomorfologia do Sítio Urbano de 
São Paulo "in" Boletim n9 219 - Geogrç_fia 12, São Paulo,FFCL 
da USP, 1957, p.237. 
(40) ALMEIDA, Fernando F.M. de - Funda.mentes Geológicos do 
Relevo Paulista,~ Boletim n9 41 do Instituto Geográfico e Geg 
lÓgico, São Paulo, 1964, p.189. 
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te expressiva e as áreas mais elevadas chegam aos 820 me 
tros, como é o caso da Vila Engenho Novo, além de outros lo 
teamentos. 

De um modo geral, entretanto, a maior parte 
dos loteamentos se instalaram entre 720-760 metros, em lg 
cais algumas 9êz~s bastante desfavoráveis à ocupaçãot chegél!l 
do a ocupar vert~ntes de forte declividade. ~uas vias pÚbli 
cas formam Íngrimes ladeiras, tornando-se intransitáveis d~ 

rante a estação chuvosa. Na medida em que as cortdições top2 
gráficas permitem, é frequente a construção de precárias ei 
cadas de acesso a residência, como é o caso da Vila Pouso Ã 
legre, São Jorge e Boa Vista, dentre outros. Conforme foi 
constatado, loteamentos como a Vila Ceres e São João dos Al 
tos não chegaram sequer a ser ocupados, visto que eles foram 
projetados para locais menos acessíveis que os anteriormen 
te citados. 

, ·,. Raros loteamentos se preocuparam em P.stabe 
' lecer traçado adaptado às curvas de níveis. A propÓsi to P.2 

de-se citar a Vila São João, São Jorge e Pouso Alto; para 
não falar de outros exemplos que apresentam típicos planos 
"taboleiro xadrez", em feições amorreadas. 

Vistas em linhas gerais as condições morf olÓ 
gicas do sítio de Barueri, serão tratadas a seguir as princi 
pais formas de ocupação que nele qe or~anizaram. 

2.3. As Formas de Uso do Solo Urbano 

2.3.~. A Ocupação Residencial 

Ao se tratar da ocupação residencial, convém 

lembrar cer'tos fatos que no primeiro capítulo deste traba 
lho, ~ossibilitaram definir o núcleo de Barueri como área ti 
picamente residencial, habitada em sua maior oarte por ele 
mentos de camadas sócio-econômicas pouco privilegiadas. 

O predomínio destas camadas possibilitou iden 
tificar uma homogeneidade marcante de tipo de moradia, en 
tna as quais sobressaem as de tipo "popul.=i.r". Estas mora 
dias .t na sua maioria, apresentam-se seM reboco, em pequenos 
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lotes pagáveis . erri '."'B.t~ 2 5 anos de pres'fa.ções, compor.tanto m2 
desta casa~em meio· a área gi'ralmente não tratada. 

De acordo com as plantas fornecidas pela Pr.!. 
feitura local, as chamadas casas populares geralmente ocupam 
~O metros quadrados, correspondentes a 3 ou 4 dependências. 
Inicialmente é comum a construção de uma Única depenaência, 
em virtude do proprietário não dispor de recursos financei -
ros. Convém ressaltar, que a maior parte das casas po~ul! 

res são construrdas pelo próprio chefe de f amí1:1à e famili! 
res, dispensando, portanto, mão de obra assalariada. 

Embora este tipo de I"esidência predomine, i 
dentificou-se também moradias com área construída maior e a( 
pêcto mais aprimorado, decorrente da propria eatratificaç~o 
sócio-econômica. 

Via de regra estas noradias se encontram di!, 
s~nadas em trechos de loteamentos próximos ao centro (po~ 
ção compreendida entre o largo e a rodovia Castelo Branco e 
porção oriental da antiga est:.Nda .de··rtu, a partir da Castelo 
Branco). No caso da primeira porção, P. frequente o aprovei~! 
mento de quintais para construção dos chamados "quartos de 
fundos" para fins de aluguel, o qü.e deriva da maior proxim! 
dade do centro, e consequente valorização. 

De acordo com a Tabela a seguir, grande parte 
das residências se encontram ocupadas por seus proprietários 
(58,2~\), o que aliás não é de surpreender, face a natureza 
da especulação imobiliária que aí se implantou. 

TABELA: 28 

BARUERI - Modalidade de utilização das residências 

Modalidades N9 de residências 
% 

Própria Hi6 58,24 
Alugada 102 i 35,80 
Cedida 17 5,96 

11 

Total 285 100,00 

Fonte - Questionário domiciliar 
• Put~f'Q/Novembro - 1970 

. ... .' .• ·.' .' 
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Quanto ao padrão de ocupação, domina, oonfor 
me foi visto, a modalidade urbana, haja visto que as lotea 
mentos de chácaras são bastante inexpressivos, tendo sido re 
gistrados somente 3 casos. 

Segundo foi colocado ao se tratar da especul~ 
ção imobiliária, é comum, em Barueri, a tendência à expansão 
por contiguidade. Este tipo de expansão provocou coneentr.a 
da ocupação residencial, sendo explicado pelos seguintes fa 
tos: 

1. quanto ao relevo e hidrografia - a serra do 
este do largo da estação); a soleira granítica 
lagadiças da foz do rio Barueri (sudeste); 

Itaqui (nor2 
e as terras a 

2. quanto à área outrora aforada - cerca de ll,4km2 , 

mente ocupados pelas empresas Albuquerque Takaoka e 
Engenharia, Comércio e Indústria; 

-

atual -
JUBRAN 

3. fi'lanto ã área de segurança nacional - cerca de 7,9km2 , 2 
cupados por unidades do exército, ou seja, fazenda militar, 
arsenal, oficina de viaturàs e armamentos e quartel. 

Se, por um lado, estes elementos favoPeceram 
o adensamento da ocupação residencial, por outro lado, pode 

. -
rão trazer graves consequências num futuro próximo, comprom~ 
tendo seriamente a expansão da ocupação urbana de todo o mu 
nicípio. Portanto, não são simples as ·perspectiva 
cimento. 

de cres -
Enquanto a ocupação residencial domina a . :pa!. 

sagem local, distanciando-se cada vez mais do largo da esta 
ção, o mesmo não ocorre com a ocupação comercial, cuja área, 
de acordo com o que será tratado a seguir, se restringe aos 
arredores do largo, área que é considerada o centro de Barue 
ri. 

2. 3 .• 2.;. : Á Ocunacão Comerci.i.l. e d• Pr1stocjo de Jervicoa 

Na área onde se distingue a ocupação comer 
cial e de serviços, é frequente a presença da residência as 
saciada aos ettabelecimentos comerciais - na parte da frente 
funciona o bar ou a pequena loja, nos fundos a moradia • 

• 
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Embora este tipo de ocupação se concentre no 
largo não se pode dizer que ele se limita exclusivamente a 
este. Na medida em que foi se ampliando, passou a se ·.este!! 
der às ruas circunvizinhas, como é o caso da avenida margi 
nal do rio Barueri, e principalmente da avenida Campos Sa 
les, designação local da antiga estrada de Itu. 

O prolongamento ~ara estas lindes se explica 
por elementos que funcionaram como verdadeiros obstáculos à 
sua expansão: a área militar e a várzea do rio Barueri; a fá 
brica HINEBRA, a oeste; a área militar, a sul. 

Deste modo, não resta outra perspectiva senão 
a de se expandir em direção norte, tomando como diretriz a a 
venida Campos Sales, a qual se apresenta como ·a pripaipal 
via de acesso local, dispondo de condições bastante favorá 
veis à atração de estabelecimentos comerciais. 

Constatou-se em capítulo anterior que os est! 
bel4iacimentos comerciais se concentram fundamentalmente em ar 
tigos de primeira necessidade, uma vez que o comércio local 
sofre a pressão e a concorrência da metrópole, face às · e~ 

treitas vinculações funcionais que anvolvem o município. 

A originalidade do centro não está apenas no 
fato de concentrar estabelecimentos comerciais e de servi 
ços. Ele é também caracterizado pela intensa circulação de 
transportes coletivos, fazendo-o funcionar como ··ponto de 
éonvergência de circulação. 

A estação de trem, o ponto final da linha de 
Ônibus de Pinheiros, além das paradas de ônibus provenientes 
de Jandira, Parnaíba e Pirapora, fazem do pequeno largo pa~ 

aagem obrigatória às pessoas que se deslocam a São Paulo e 
demais municípios. 

No âmbito municipal, o largo sedia linhas de 
_lotações que fazem conexão com os distritos Jàrtim lwlwal, 
Jardim Silveira, Aldeia e alguns loteamentos mais distantes 
localizados no domínio do próprio núcleo (Vila Engenho Novo, 
Jartim São Silvestre, FlÕrida, Califórnia), e também uma li 
ríha .de ônibus responsável pelo percurso Vila Boa Vista, Bar 
ros e Pôrto. 

Face a esta situação, é natural que o 

c~po~t~ significati~o número de hares-cafés-casas 

e entro 
de lan 
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ches, os quais começam a funcionar a partir das 4 horas da 
manhã, horário que passa o primeiro trem de subúrbio. 

A vitalidade do centro resulta tanto da con 
centração de casas comerciais e de orestação ·:de · ae~iços, 

quanto do papel que ele desempenha em relação ã circulação. 
Por apresentar grande fluxo de veículos, áhama a atenção a 
passagem de nível obsoleta da antiga estrada de Itu sob a li 
nha de trem. Esta passagem que tão bem identifica a entrada 
do núcleo de Barueri permite apenas a circulação de um veíc~ 
lo por vez, ocasionando congestionamento de tráfego junto ao 
largo, uma vez que por ela trafegam todas as linhas de tran~ 
portes coletivos e grande parte de carros particulares. 

2.3.3. A Ocupação por Unidades Militares 

O uso de solo por atividade militar marca pr2 
fundamente a fisionomia do município de Barueri. Ele ocupa 
cerca de 7,8km2 e qoeresponde a 13,4% das terras municipais, 
funcionando como notável freio a ocu?ação comercial e resi 
dencial. 

O uso das terras ocupadas pelas unidades mil! 
tares possue raízes vinculadas a remoto passado. Inicialmen 
te tais terras pertenceram ã Companhia de Jesus (1656), por 
decisão do Governo de São Paulo, o qual concedeu uma ses 
maria de 13 léguas, à Aldeia de Barueri. Posteriormente Pª! 
saram a integrar o patrimônio nacional, sob as jurisdições 
sucessivas do Ministério da Agricultura e da Fazenda ., e em 
1930 do Ministério da Guerra, para uso como depósito de ani 
mais. 

Na década de cincoenta instalaram-se importa!! 
tes unidades do exército. Trata-se do Estabelecimento ~egi2 
nal de Subsistência (estabelecimento agro-pecuário voltado 
para o fornecimento de tropas da 2a. Região Militar), Ars~ 

nal de Guerra (estabelecimento fabril de material .'.bélicto), 
2a. Companhia Leve de Manutenção (oficina de viaturas e arma 
mentos) e o 29 G. Can AU A AF. (quartel). 

~ importante chamar a ntenção para a coinci 
dência entre o período de instalação dos estabelecimentos mi 
litares e a expansão metropolitana, a exemplo do que ocorreu .. 
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CClll o extravasamento residencial e industrial, além de o~ 

troa. Em Barueri os interesses metropolitanos 
apoio na vasta área pertencente ao Ministério da 
lêa do fato~ proximidade e facilidade de acesso. 

encontrarêlJI 
Guerra, a -

Todos os estabeleci~entos se localizaram em 
diferentes pqntos das estradas que servem o município em de 
manda a São P.aulo. Ha antiga estrada de Itu foi instalado o 
Eatabeldbime~o Regional de Subsistência e o Arsenal de Gue~ 
ra; na estrada de Itapevi, a 2a. Companhia Leve .~ e Hanuten 
ção e na est~a4a de Jandira, o 29 G. Can AU A AE. Duas des -aaa quatro unidades se beneficiaram também da ?resença da E. 

. . 
F. Sorocabana • • 

A ocupação militar dá a Barueri um caráter 
cl~nte vis!vel de subúrbio riii.litar, evidenciado tanto 
naa ruas centrais, como nos Ônibus e trens, no in!cio do dia 
e ao fina da tarde, quando os militares menos graduados ?'!. 
tornaa ao local de residência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme foi colocado no in.Í<i!io ··.do . presente 
trabalho, o est~do realizado em Barueri teve como 
objetivo trazer uma contribuição ao conhecimento 
faixa periférica da metrópole paulistana. 

principal 
de parte da 

Neste sentido, o trabalho sugere inúmeras con 
siderações, dentre as quais, algumas ligadas ao significado 
do poderio de crescimento de São Paulo, e outras mais esp~ 
cificas, diretamente relacionadas à área em si. 

Em primeiro lugar é importante destacar .que 
o fenômeno urbano de que Barueri é exemplo não se restringe 
ao â.mbito da Região da Grande São Paulo. Trata-se de um pr~ 
cesso que afeta a periferia das grandes cidades brasileiras, 
em particular as grandes metrópoles, e cuja explicação se en 
coatra dentro do contexto da economia nacional. 

_ 11..eJts+.e - <J 
Tal processo em Sao Paulo, rePevte~aese· de 

maior amplitude e gravidade, expressando-se mais nitidamente 
que nas demais cidades brasileiras, em virtude da pQeição 
que esta cidade ocupa no conjunto da organização ecônômica 
do país. 

Como mostra o estudo realizado pelo CEBRAP p~ 
ra a Arquidiocese de São Paulo: "A pujança do crescimento de 
São Paulo, representado pela concentração sem paralelo no 
país, dos meios de produção, dos serviços, do capital, da ri 
queza enfim, vai de par com o aumento da pobreza. O dese~ 

volvilaento paulistano examinado à luz das condições de vida 
dos habitantes, traduz-se num elevado e crescente 
entre a opulência de uns poucos e as dificuldades 
tos" .. 1 • 

desnível 
· de mui 

Mais adiante o estudo revela que estas 
culdades "resultam de formas de organização da produção 

(~l) CAMARGO, Cândido P. F. e outros ·- são Paulo 1975: 
c!tento e Pcbreza. São Paulo, Edições Loyo!a, CEPRAP, 
ô exto citado se encontra na apresentação da referida 
tendo sido escrito por P. Evaristo, CARDEAL ARNS. Não 
ta numeração de página. 

dif i 
e 

Cre.a 
1976. 
obra, 

cons -
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distribuição de riqueza" da economia brasileira, acrescentan 
do que "a peculiaridade de São Paulo talvez resida, princi 

. -
palmante, na exacerbação do contraste entre acumulação e 
pobreza" .. 2 • 

Este contraste entre acumulação e pohreza, em 
' -

bora deva ser visto ao nível de todo o conjunto urbano, rev~ 
la-se de forma bem acentuada, em particular, na periferia o~ 
de é alojada a mão de obra trabalhadora da metróoole. A p~ 
riferia expressa a idéia de um grande reservatório de trab! 
lbadores necessário ao crescimento da produção e acumulação 
de capital. Deste modo, ela deve ser considerada um instr~ 
mento do processo de crescimento urbano-industrial da metró 
pole, por se encontrar dinamicamente a ele articulado, viven . -
do em estreita simbiose econômica e social e refletindo · os 
interesses e necessidades do centro propulsor. Neste senti -do, não se poderia compreender a periferia sem a considera 
ção do conjunto metropolitano, uma vez que ela é parte deste 
conjunto. 

· A periferia como fenômeno de expressão econô 
mica e social particular, ocorreu a partir do momento em que 
São Paulo assumiu postura metropolitana, face a acumulação 
de capital, a concentração espacial de atividades, e com es -ta a atração de grandes fluxos migratórios. F.m decorrência 
da entrada de expressivos contigentes demográficos, por um 
lado, e da intensa valorização do solo, por outro, a metrÔp_2 
la não teve outra alternativa senão jogar esta população P! 
ra os seus arredores - a periferia. 

A maior parte dos trabalhadores residemtes na 
periferia é proveniente de áreas longínquas. Muitos dirigi 
r .am-se particularmente para a periferia, outros para ai se 
deslocaram expulsos de outras partes da metrópole, sendo que 
mui:tos destes são oriundos das mais diferentes · -P~es do 
pa!s • . Em sua maioria se refugiam em atividades terciárias 
de baixa renda e contribuem para a formação de um excedente 
de força de trabalho, classicamente definido como "exército 

(~2) Idem, P• 19 
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industrial de reserva", cujo paoel conforme se sabe, "se r~ 
aume em servir ao capitalismo nos momentos de sua expansão e 
pressionar o rebaixamento salarial" .. 3 • 

Segundo KOWARICK, o crescimento desmesurado 
das ocupações terciárias de baixa renda se deveu em parte à 
penetração do capitalismo nas zonas rurais produzindo "uma 
enorme quantidade de mão de obra que, em oarte, ingressa nas 
fileiras do trabalho industrial convertendo-se o restante 
num amplo exército de reserva. Como os padrões rurais de ~ 
xistência são extremamente baixos, e como existe uma grande 
oferta de mão de obra, o preço da força de trahalho pode ser 
fixado a níveis mínimos" ..... 

Embora não se disponha de dados das rendas 
mensais da população da periferia da Grande são Paulo, os e!_ 
tudos realizados em algumas parcelas revelaram que pouco 
mais de metade dos rendimentos atingem apenas 2 salários mf 
nimos. Foi o que se resgistrou em Embu (55,15%), Parnâíba 
(61,16\), Cotia (50,00%) e também no caso de Barueri, cujo 
resultado foi igualmente expressivo (59,73%). 

A problemática que atinge as faixas .de, baixa 
renda está ligada, em particular, ã expansão das~atividades 

relativas ao terciário inferior. Conforme examinou o menció -
nado autor, esta força de trabalho "possui um papel de rel!_ 
tiva relevância no processo de acumulação, sendo, em Última 
instância, uma forma rentável para efetivar a realização ca 
pitalista de uma economia que se desenvolve na base de altas 
taxas de "exploração de trabalho" .. 5 • 

Por tudo quanto foi colocado, é importante 
que se chame a atenção para a questão da moradia manifestada 
neste contexto. 

A especulação imobiliária surgida com o alto 
pr~ço da terra em São Paulo, definiu nos arredores desta ci 
dade, "um cinturão amarelento de poeira e barro" .. 6

, ende se 

(43) KOWARICK, 
ca Latina. Rio 
107-108. 
(44) Idem, p. 168 

(45) Idem, p. 162 

erra, 

(46) CARDOSO, Fernando H. - ~ão Paulo e seus Problemas S 
ciais "in" Cadernos CEBRAP n9 14, São Paulo,CEBRAP, . 1975-; 
p.45. 
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instalaram os loteamentos residenciais, sem o mínimo de ser 
viços urbanos básicos e sem qualquer interferência coordena 
dora das Prefeituras Municipais. 

Apesar disso, esta nova forma de ocupação te 
ve ampla aceitação, um vez que os trabalhadores não tinham · 
outra alternativa senão se sujeitar aos exageros do jogo da 
especulação, mesmo que os locais de residência se distancias 
sem cada vez mais dos locais de trabalho. 

Para garantir o seu sucesso, a especulação i 
mobiliária lançou mão de um elástico sistema de venda, faci 
litando em atê 25 anos de pl'f!S'ta;ÕeS. a aquisição de .. um·: 1_2 
te, para construção da casa própria. Grande parte das casas 
construídas apresentam ausência de esgotos, água encartada e 
atê de energia elétrica, sendo construídas pelos próprios d,2 
nos, parentes e amigos, contando com pequeno número de cômo 
dos e parcial acabamento. Portanto, bastante precárias. · 

Como bem lembrou o estudo feito pelo CEBRAP a 
pl'OpÓstto da prática da ajuda mútua: "A construção da 
~rópria constitui, de um lado, a única possibilidade de 
jmnento para os trabalhadores menos qualificados, cujos 

casa 
alo -
bai 

xoa rendimentos não permitem pagar aluguel e muito meno6 can 
didatar-se aos créditos do Sistema Financeiro 'd« Habita 
ção"- 7 

Se por um lado, a cqnstrução da casa própria 
trouxe vantagens eliminando despesas de custo de moradia, 
por outro lado, trouxe inúmeras dificuldades relativas a jo~ 
nada de trabalho. Dentre estas sobressaem as inúmeras cond~ 
çõea utilizadas comprometendo as precárias rendas, além do 

. desgaste físico a que o trabalhador se sujeita ao :.enfrentar 
longas e penosas caminhadas, filas, superlotações, congesti_2 
namento de tráf~go. 

Conforme se sabe, a periferia não se limita a 
penas ao papel de alojar mão de obra. Como instrumento do 
processo de crescimento da metrópole ela abriga também ou 
ti-as funções, a exemplo da industrial, horti-fruti-granjeira 
e de lazer. Se deteu-se em mostrá-la como "destino reside~ 

cial de trabalhadores", pelo fato desta aer a mn.is .marcante 

(-7) CAMARGO, Cândido P. F. e outros - Op, cit., p. 43 
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fol'lla de organização do espaço da Grande São Paulo. E esp_! 
cialaante pelo fato de Barueri, comprovar este mecariismo. 

Neste sentido, o 'J?resente trabalho ··peniit~rã 
estabelecer algumas considerações de natureza · particular, 
que poderão caracterizar, senão ratificar, este mecanismo. 

1. A população que ontem foi jogada para Ba -rueri, hoje está sendo mobilizada cada vez mais para o int_! 
rior da E. F. Sorocabana. No período 1960/70, os municípios 
de Jandira e Itapevi apresentaram.uma taxa de crescimento de 
509,80 e 171,27\, respectivamente, enquanto que em Barueri 
este crescimento foi de 127 110\, em detrimento c!.a"" taxa de 
270 1 55\ do período 1950/60. 

2. Tal crescimento está fortemente ligado ao 
fenômeno migratório uma vez que apenas 29,33% da população 
total é natural do núcleo de Barueri~ Grande parte dos ::imi 
gl'antes é proveniente de outras áreas do Estado de São Paulo 
e-. .. ,1a.\), nele se destacando as regiões servidas pda E. F. 
Sorocabana. Segue-se o Estado de Minas Gerais com 8,35\ e . 
oa vários Estados da Região Nordeste com o total de 9,89\. O 

fenêmeno migratório torna-se ainda mais evidente quando · 
con•idera, em particular, os chefes de família. Dentre 
tea, tão somente 5,60\ nasceram no núcleo em pauta. 

3. Neste sentido não é de surpreemder.que 
llaior parte da população residente apresente padrão de 

se 
es -

a 
com -portaaento geralmente considerado como sendo rural. Predomi 

nem faaíli~s numerosas, grande proporção de população jovem 
• baixo nível de instrução: a proporção de analfabetos ati!l 
ge 13 1 66\ e a concentração de pessoas com n!vel primário de 
ensino chega a 67,94\. 

4. Em decorrência desta situação é encontrada 
uma força de trabalho pouco qualificada, ligada .- em grande 
parte ao setor terciário (70,44\ da população ativa) e em 
particular ao ramo de prestação de serviços, destacando-se 
entz-9 os homens os serviços de reparação, conservação e man~ 
tenção e entre as mulheres os serviços domésticos remuner! 
doa, portanto atividades relativas ao teréiáric:r inferior. 
MÜit~ importante também são as ocu?ações semi-qualificadas 
da .indústria da construção civil (pedreiros e serventes de 
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pedreiro~ e oficinas de costura. Esta estrutura ocunacional 
permite inferir as precárias rendas mensais, as quais, con 
tormtà foi visto há pouco, atingem apenas 2 salários ·mínimos 
em 59,73\ dos casos. 

5. A interdependência metropolitana se mani 
festa expressivamente na fraqueza do mercado de trabalho lo 
cal. Apenas 43,12\ da mão de ob~a trõ~alha em Barueri. De11 
tre as áreas que abt'ipb ~ -a força de trabalho local, :sobressai 
a Bar1ta Funda, Lapa, Bom Retiro e o município de Osasco, t2 

das servidas pela ferrovia. ES'té fato pennitiu definir o rãicleo 

cx:noimpcrtante alojamento de trabalhadores da metrópole, sen 
do caracterizado em particular como dormitório ferroviário, 
em virtude do intenso uso dos trens de subúrbio. 

6. As relações de dependência criadas com o 
trabalho conduziram à subordinação do abastecimento e servi 
ços. Isto foi verificado no tocante às como'ras de eletrodo 
mésticos e vestuário e aos serviços médicos e hospitalares. 
Esta situação contribui para o não desenvolvimento das fun 
ções urbanas do núcleo, "UJna vez que estas irão se restringir 
a servir apenas "UJna pequena parcela dos moradores, pois con 
forme visto, os locais de trabalho passaram a definir os lo 
cais de abastecimento e serviços. 

Neste sentido os laços criados entre o núcleo 

e a metrópole, e o núcleo e Osasco, apresentarão efeitos 13! 
b!guos: de 'UJn lado cooperarão para o aumento das receitas pQ 
blicas destas áreas, reforçando o orocesso _de acumulação; de 
outro lado, concorrerão para a pobreza do núcleo, visto que 
a maior parte dos moradores tanto ganha quanto gasta fora de 
Barueri. 

7. A intensa vida de relação ocorreu a partir 
de sua integração no cinturão de especulação imobiliária da 
metrópole. Isto se deu por volta de 1945, e corresponde 
ao início da ''grande rnetropolização recente" .. 8

• Até então o 
núcleo não passava de um pequeno "povoado-estação", surgido 
com a E. F. Sorocabana a partir de 1875. 

(~8) Esta expressão é utilizada por LANGENBUCH, para definir 
a fase em que a cidade de São Paulo nassou a exercer forte 
pressão sobre a periferia, superando. tudo o que até então se 
v•rificara neste sentido. LANGENBUCH, Juergen R. - 0p.cit., 
P• 178-259. 
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. ~ 
A presença do comércio de imóveis por todo o 

inüriidtpio de Barueri definiu a sua mais importante forma ... de 

uso do sqlo. Trata-se da ocupação residencial voltada para 
a.construção da casa própria, a qual representa 58,24% do 

total dos domicílios do núcleo. Este novo processo de ocup~ 

ção atingiu grande expansão a partir de 1951 quando foram ~ 

provados 93,54% dos loteamentos. Um fato que reflete a ex 

pansão desse processo, é o aumento da média diária de 
geiros embarcados nos trens de subúrbio, a qual passa 

passageiros em 1950, para 1·.·521 em 1910. 

pass~ 

de 777 

8. Ao nível local, pode-se dizer que o êxito 
da especulação imobiliária se relaciona diretamente ·com a 

presença da ferrovia e a relativa proximidade com o centro 

da metrópole. 

A conjugação destes dois fatores fizeram do 
município de Barueri um "lugar ·'atraente" para a penetração 

) -e expansao dos 
sível e ainda 

lo - os trens 

interesses metropolitanos, face o mais aces 
eficiente meio de transporte da Grande São Pau 

de subúrbio. 

9. Por outro lado é importante chamar .a aten 

ção, que a especulação imobiliária deu origem a uma organiz~ 

ção espacial caótica e mal estruturada, criada em função de 

interesses particulares, os quais iam se ampliando na med.!, 

da que os loteamentos se equipavam de benfeitorias _piÍblicas 

(iluminação, pavimen'tação e principalmente -: linhas :;-, de ôn.!, 

bus), provocando consequentemente, a imediata valorização da 

terra em áreas adjacentes. Deste modo novos loteamentos iam 

sendo abertos em função da valorização dos antigos loteame!l ' 
tos. E com isso, a especulação imobiliária tomava corpo, be 

neficiando diretamente os interesses particulares e não as 

necessidades sociais. 

10. Por fim é interessante destacar, que o m~ 

nicípio de Barueri, começa a ser atingido por novas formas 

de valorização do sol'O bastante modernas e arrojadas (a exe~ 

plo do empreendimento Alphaville), o que significa orofundas 

mudanças do quadro, mas não. é claro, do processo. A mudança 
é . que a massa de trabalhadores, passa a trabalhar no pr2 

prio município de Barueri e isso poderá enriquecer os servi 

ços locais. O fato de Barueri tomar feição diferente, reve 

la a sua vitalidade, como área sujeita a transformações na 

qualidade de periferia metropolitana. 
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