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I ~ I R O D U C ~ O 

~a investigaç;o da ci~ncia social duas grandea tendincias 

manifestam-se. A primeira privilegia • cha•ada •big acience•. A 

segunda dá prioridade à investigação empírica dos probl99•• sociais. 

Esta segunda tendência constitui o ponto de partida deste 

trabalho - uma dissertação de mestrado - onde se procura explicar 

regularidades de coexistência e regularidades de sequência, com o 

propósito de verificar o n!vel de be•-estar de grupos sociais •

través de respostas obtidas ena função da def'iniç-ão dos valores e 

objetivos prioritários. 

A investigação urbana encontra nas comunidades residen-

ciais u• vasto campo de 
. . . . pesquisas e experiencia. a creaci11ento 

espontâneo ou dirigido das aglomerações urbanas fornece ms terre-

no privilegiado â observação dos modos de vida e comportamentos • 

As modificações nas formações espaciais coletivas estão estreita

mente ligadas às mudanças que se produzem na vida social das popy 

lações que ocupam espaços residenciai~ e os novos modos de inte -

gração e organização expressam o dina•ismo dos elementos que con~ 

tituem a realidade espacial de uma aglo•eração urbana. 

No estudo de comunidades residenciais, grande parte das 

preocupações te111 convergido para a relação existente entre co• -

portantentos sociais e irea geográfica, e para a análise da estru-

tura espacial das grandes aglomerações e sua organização, onde ta. 

sida questionada a existência da relação entre um certo tipo de 

habitat e modos específicos de comportamento. Assim, na discus -

são da problemática da relação entre quadro e estilo de vida,duas 

séries- de questões não equivalentes deve111 ser considezadaa: • 
existência de comporta•entos específicos à vida social local, e a 
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existência de uma unidade ecológica particular no seio dae aglom~ 

rações (Castells. 1975). 

A existência de um sistema de comportamentos aepecÍficoe 

à vida social local supõe a existência de u• habitat. Define-se • 

pois, pela base da habitação, isto é. a unidade de vizinhança que 

compreende as atitudes relativas à vizinhança e as relações so

ciais propriamente ditas. 

A existência de uma unidade ecológica particular supõe • 
por sua vez, limites suficientemente n{tidos e espec{ficas. U•a 

unidade ecológica. ademais. pode definir-se como unidade de vizi

nhança, quarteirão. bairro. etc., confonae os diferentes critéri.os · 

de divisão do espaço: econômico, geográfico, funcional• e• termos 

de percepção ou do "sentimento de localidade". 

Portanto, a ligação entre variáveis espaciais e sociais e~ 

tá ao centro de toda a problemática das comunidades residenciais ; 

De um lado, constituem agrupamento à base da proximidade das habi

tações reunidas em um espaço determinado, o que indica que sua li

gação com o espaço é imediata e fundamental. De outro, apresen 

tam uma população estabelecida de maneira mais ou menos duradoura, 

o que indica que sua composição é també• social (Ledrut. 1974). 

Apresentando uma fonaa no espaço. ·es comunidades residen

ciais encontram-se estruturadas em diferentes n{veis. cuja articu

lação depende da determinação do siste•a urbano e que corresponde11 

a diferente• critérios de divisão do espaço; Entre • unidade res! 

dencial e a coletividade urbana existe• unidades intermediérias,ou 

unidades coletivas territoriais. onde se encontram determinados ~ 

lementoa morfológicos (edifícios, ruas. praças) que se 'definem co

mo partes da estrutura espacial. As unidades coletivas territo 



10 

riais correspondem 9 assim, a realidades coletivas e definem forme• 
, 

de agregação espacial 9 ou unidades urbanas, apresentando-se tambem 
..• 

como padrÕes de estruturação do espaço. 

Como formas de agregação espacial, as unidades urbanas con~ 

tituem elementos diferenciados da organização do espaço. Apresen-

tem-se como um quadro urbano vivido e representado por seus habi -

tentes, cujas bases estão estruturadas e onde os indivíduos se di~ 

tribuem na estrutura social ,. configurada pela distribuição espa -

cial das habitaç~es e dos equipamentos (Coinq, 1966). Portanto,ae 

unidades urbanas integra• formas de sociabilidade existentes no i~ 

terior de cada grupo e de cada sociedade global e, como unidadeac2 

letivas reais, definem agrupamentos. 

O estudo de uma vila paulistana constitui uma tentativa de 

análise de uma unidade urbana, cujo aparecimento é resultante do 

processo de expansão da cidade de São Paulo, e que apresenta espe-

cificidadea em n!vel local as quais se encontram articuladas no si.!, 

tema urbano. 

, . 
Uma vez que o termo "vila" pode corresponder a var1os usos 

e sentidos,(!) impõe-se aqui a necessidade de explicar seu signif! 

cedo neste trabalho: aquele de uma unidade urbana surgida do pro -

• cesso espontaneo de desdobramento da cidade, especialmente integr~ 

da e delimitada, propondo-se para seus moradores como uma represen 

(1) Cf. "Novo Dicionário da Língua Portuguesa" (Aurélio Buarque de 
Holan~a ferreiraL 1975), o texino vila corresponde a várias si~i 
ficaçoes: povoaçao de categofa superior à de aldeia ou arraial 
e inferior à de cidade; conjunto de habitações independentes ; · 
em geral idênticas, e dispostas de modo que forme-.rua ou praça 
interior, por via de regra sem caráter de logradouro público ; 
~ualquer conjunto de casas que tenha características análogas 
as da vila, conforme o segundo sentido transcrito; casa ou ha
oi tação nas cercanias das cidades italianas; casa de habitação 
em geral de certo requinte, cercada de jardins. 
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tação territorial consciente e configurando releçÕes sociais, llO

dos de vida e comportamentos determinados. 

O processo de crescimento da •etrÓpole paulistan• •presen

ta padrÕes de ocupação que caracteriz .. diferentes l90mentos ~ da Pr"2 

cesso •aior. Suas particularidades re111etem à situação dee candiçêi. 

mais gerais da formação econÔMico-sociel. Co• • expans9o urbane de 

cidade de são Paulo novas áreas de ocupação foram criadea pelo se -

tor privado. através do loteamento de propriededes ruraia situedes 

fora do per.r.etro urbano e que fortSev .. o 8 cinturão de chéceras"cbe 

arredores paulistanos. Esses núcleos - deno•inados •vil•a", •par

ques•, •jardins• - localizava•-se, portanto, n• periferi• do esp•- · 

ço já povoado da cidade e constituem o exemplo da ocupaçãa desord!!, 

nada do solo urbano movida pela especulação imobiliárie,que careci;! 

rizou principal.mente o período 30/40. Por outro lado, constitue11 

novas ·~o:rwas• de agregação dae populações urbenea, poia dentro de 

dinâ.ica urbana aucede•-se oa padrÕes de ocupação e •odifica-se • 

paisagem urbana. 

A área selecionada para a pesquisa foi "Vila Palmeira",si

tuada no subdistrito da Freguesia de Nossa Senhor• do d que, por 

sua vez, integra a Ad•inistração Reqionel da Freguesia do d. Os Ili!!. 

tivos de sua escolhe ~or&1S: 

- Vila Palmeira apresentar um• determinada configuração e~ 

pacial, podendo constituir pera seus •oradores u•a representação 

territorial consciente, e perecendo indicar a existência de ele11en 

tos concretos baseado a no senso co•u. que possibili tav- à investi

gação e•pÍrica. condições de reconstruç9o da realidade social; 

- Vila Palmeira ter se originado do loteamento de uma pe

quena propriedade rural, efetuado ao ~inal da . década de 1920, apre 
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~entendo-se, dessa forma. co•o área periférica ocupada em função 

do dinamismo do setor privado da economia; 

- Vila Palmeira ter sido gradualmente incorporada à frea 

te de urbanização cont!nua, constituindo exemplo de como se deu 

o processo de ocupação da margem direita do Rio Tietê, dos fun -

dos de vales e plan!ciea aluviais, s!tios muitas vezes precaria-

mente prop{cios à construção de habitações e frequentemente iso

lados por obstáculos naturais• 

Vila Palmeira estar situada em área onde a densidade d~ 

mográfica acentuou-se, significativamente, no per{odo de 50/60; 

Vila Palmeira apresentar-se, atualmente, como espaço in 

tegrante da metrópole; 

- Vila Palmeira apresent~r pequena dimensão territotial, o 

que não colocava obstáculos' às limitações do pesquisador; 

- a existência de conhecimento prévio da área. 

Como unidade urbana, Vila Palmeira foi considerada em dois 

n!veis de análise: em relação ao quadro de vida social territorial 

mente configurado; e em relação a sua característica de espaço in-

tegrante da metrÓpole, ou seja, meio urbano propria•ente dito. 

A incorporação desses d.iferentes~~veis de análise exigiu 

o uso de uma técnica 1110nográfica a fim de que pudessem ser apreea 

didas as relações entre a evolução de um quadro urbano e as rea -

çÕea do grupo por ele circunscrito. 

Por outro lado, a técnica monográfica é adequada à obser 

-vaçao de uma unidade urbana de pequena •agnitude e relativamente t-g_ 

A 

mogenea, possibilitando a reconstrução do momento de sua formação, 

sua estruturação como unidade coletiva territorial, e a co•preen -
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são do papel que desempenha como meio urbano integrante do espa-

ço da metrópole. 

A reconstrução do processo de formação de Vila Palmeira P2 

de remeter à detecção de peculiaridades e especificidades de uma 

forma de agregação espacial, cuja representatividade como unidade 

urbana vem a ser significante como aspecto diferenciado do espaço 

social e das condições de exist~ncia de unidades coletivas terri-

to riais. 

As condições de sua estruturação como unidade coletiva 

podem demonstrar especifidades em nível local e suas relações com 

o sistema urbano do qual participa. . . O estudo de sua evolução cg_ 

mo unidade urbana e o estudo das características de sua população 

constituem níveis de observação que possibilitam deter•inar os e-

feitos produzidos pelas mudanças do quadro material da existência 

e pela diferenciação de um grupo de habitantes. 

A compreensão do papel que desempenha como •eio urbano iu 

, 
tegrante do espaço da metropole representa o resultado das obser -

.vaçÕes efetuadas mostrando as transformações do quadro de vida e 

os novos modos de comportamento. 

Inicialmente o processo de investigação foi desenvolvido 

através de observações preli~inares junto ~ moradores de Vila Pal. 

meira. Aproximadamente quinze entrevistas foram realizadas obteu 

do-se in'formaçÕes de caráter genérico e, sobretudo, determinando-

-•e a delilllitação da área ocupada por Vila Palmeira. Os resulta-

dos desse levantamento preliminar fundamentara• a elaboração dos 

instrumentos de coleta de dados primários e a determinação doe 

critérios de amostragem utilizados. 

A seguir, procedeu -se o levanta.ento de dados sobre Vi-
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la Palmeira junto a Órgãos municipais e técnicos: Adminiatreção 

Regional da Freguesia do 6, Secretaría da Habitação e Desenvol

vimento Urbano, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo, e a extinta Superintendência de ~guaa e Esgotos de Capi

tal - SAEC. 

Para o levantamento das habitações que comporiam a amo~ 

tra foi efetuada uma listagem das unidades domiciliares, segun

do o número e a natureza, a partir dos dados por quadra coleta

dos junto à "Divisão de Cadastro Integrado da SAEC". Dessa fo~ 

ma foi poss!vel determinar o nÚmero de unidades domiciliares r~ 

sidenciais, be~ como aquele de estabelecimentos industriais, c~ 

merciais e de serviços. 

O passo seguinte foi a delimitação do tamanho da amostra 

para selecionar as unidades domiciliares residenciais que seriam 

investigadas. Para isso, ~oi utilizado o critério estat!stico da 

amostragem sistemática simples. 

Aos moradores das 107 habitações selecionadas foi aplic~ 

do um formulário que visava a obtenção de dados sobre a fam!lia 

(composição, sexo, idade, local de nascimento, local de residên 

eia de parentes, procedência, grau de escolaridade, ocupação e 

renda), a habitação (condição de uso, tip ~ de uso, aluguel, local 

de residência do proprietário no caso das habitações alugadas, nú

mero de cômodos, tempo de permanência na moradia e condiçÕe gerais 

da habitação) e aos arados de vida em Vila Palmeira (deslocamentos 

em relação ao local de trabalho e condução utilizada, deslocamen

tos em função de compras e utilização de serviços, lazer, relaci~ 

namento comunitário, participação em aseociaçÕes 1ocais, aspiraçÕes 

em relação a Vila Palmeira). 
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foram tnmbé111. realizadas histórias de vida siste•atiz•d•a 

com doze moradores, escolhidos em fanção do tempo de fix•ção em 

Vila Palmeira; entrevistas com proprietários de estabelecimentos 

co•erciais, industriais e de serviços; e entrevistas co dirige~ 

tes de associações locais. runcionérios das escolas e profissio

nais liberais. 

~ poss!vel que moitas das observações contidas neste e•

todo sejam prÓprias das condições particulares vividas em UJDa v! 

la paulistana, cuja formação teve in{cio há cerca de cinco déca

das. Por outro lado. as caracter!sticas da evolução d• •etrÓpo

le podem estar refletidas em outras UTl'idades urbanas semelhantes, · 

cujas particularidades também sejam representativas do chamado 

"ethos" metropolitano. 

Entretanto , co ponto de vista •etodolÓgico e de •corda cc:m 

as justiricativas acima enunciadas, o estudo de uma unidade arba

~a constitui uma estratégia para a apreensão de uma parcela da 

realidade urbana. D'o ponto de vista prático e em fun~ão dos obj!!, 

tivos de uma dissertação de mestrado• oferece Maiores facilidades 

ao trabalhá de campo. 



~s,_ 

----~º' 
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Vile Palmeira, a área escolhida para este estudo, é um doa k 

trinta e um núcleos que se integraram à antiga f reguesie de Nossa 

Senhora do Õ e que, hoje, constituem o 41 Subdistrito da Cidade 

de São Paulo. (l) 

Portanto, torna-se necessário inicialmente descrever,de m~ 

do sumário, como essa porção da cidade de São Paulo foi incorpo-

rada ao espaço urbano da Capital. 

l. A Expansão Urbana da Cidade de São Paulo e a Integração da f re-

guesia de Nossa Senhora do Õ. 

O núcleo da freguesia do Õ tem suas origens em antigo · po -

voado do século XVII, que ae desensolveu em torno à capela dedic~ 

- (2) da a Nossa Senhora da Esperança, ou Nossa Senhora da Expectaçao, 

erguida por Manuel Preto em terras de sua sesmaria. A incorpor~ 

~ão do atual 4! Subdistrito da Cidade de São Paulo ao processo de 

expansão urbana da Capital iniciou-se na década de 1920, com o ap~ 

recimento dos primeiros loteamentos correspondentes às áreas das 

antigas ch~caras dessa ·parte dos arredo~& paulistanos. Portanto, 

até o in{cio da expansão urbana além-Tietê, a freguesia do Õ perm~ 

neceu territorialmente isolada; a Única via de acesso existente era 

a "Estrada da freguesia•, ligação co• a Ãgua Branca e extensão do 

antigo "Caminho de Manuel Preto" da época colonial. 

O ritmo da expansão urbana nesse porção setentrional da e! 

dede, foi muito mais lento devido às dificuldades de contato colo-

{l) Planta Visiográfica da Região da freguesia do õ. 
(2) ~osterio:rmente, Nossa Senhora do Õ, pela invocação da .Antífona 

a Virge• (O, Virgo ••• ), Arquivo da Cúria Metropolitana. 
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cades peles constantes inundações de várzea do Tietê. ~ solução de - , , , 
continuidade existente na urbenizaçeo dessa ares, tal como e pose~ 

vel observar pelo estudo evolutivo de São Paulo através de mapas e 

plantas, indica seu isolamento_ não s~ em relação à cidade propria-

mente dita, como também entre os p~prios núcleos formados a par-

tir das pequenas propriedades rurais das quais vieram a se origi-

nar as novas vilas periféricas. 

As várzeas dos afluentes setentrionais do Tietê sempre su-

- , 1 '· ' 1 .. " deitas a inundaçoes, os terraços e exiguas p anicies a uv1a1s gro~ 

so modo oscilando entre 725/730m, e falta de níveis intermediários, 

os perfis abruptos e dissimétricos de colinas, outeiros e morros 

baixos, (em relação) às baixadas, terraços e ~atamares" (Ab'Saber, 

1957: 103 e 109), colocavam-se como obstáculos naturais do 
, 

pro-

prio sítio, dificultando a implafttação de vias de acesso. Assim, as -

ferrovias - fator de reorganização e expansão do espaço urbano -nãJ 

beneficiaram diret~mente a região da Freguesia do Õ ( 

1971: 99), o que de certa forma também retardou sua 

ao processo de crescimento da cidade. 
~. 

Langenbuch, 

. ,.. 
1ncorporaçao 

Conforme se observa na "Planta Geral da Cidade de São Pau-

lo", de 1897 (organizada por Gomes Cardim), ao final do século XIX 

as ferrovias já se estendem ao longo da margem esquerda do Tietê, 

onde se estabelecem as primeiras indústrias. Na Ãgua Branca, jun-

to aos trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana, encontra-se a Fábr! 

ce de Cerveja Antarctica. Fúturamente, o estabelecimento de indÚ~ 

trias n• Lapa e Ãgua Branca, áreas através das quais seria feito 

o acesso à Freguesia do ~. viria a favorecer de forma indireta o 

desenvolvimento de certos núcleos localizados além-Tietê. ~ essa 
, . , 
epoca registra-se o aparecimento dos nucleos isolados de Santa -

na, ao Norte do Tietê, e da Freguesia do 6, a Nordeste - o Último 
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com proporções sensivelmente menos expressivas que o primeiro. A 

presença desses arruamentos separados entre si e da cidade pro

priamente dita constitui a manifestação de um a nova tendência Q.Je 

se esboçava e que caracterizaria as décadas seguintes: o deedo -

bramente do espaço urbano, expandindo-se de forma difusa e inte~ 

b , . t, lt d d rompida so re as areas rurais con iguas, como resu a o a eape-

culação imobiliária (Lengenbuch, 1971: 82 e 84). 

Ao in{cio do século, a Freguesia do 6 caracterize-se por 

atividades rurais, onde se destaca e cultura de cana-de-açúcar e 

a produção da conhecida "Ceninha-do-Õ". ~ indicada a ex is 

tência de vários alambiques co o a queles das chácaras de João 

e Francisco Brito, Alfredo de Siqueira e Benedito Guedes de 

01 . . (l) . . d d iveira cuJas proprie a es dariam origem, respecti vemente ,aos 

loteamentos de Vila Brito , Vila Siqueira e Vila Palmeira. Os po~ 

tos de areia constituem outra das atividades encontradas, regia-

trando-se ainda aquelas ligadas à produção de couro. Na Água 

Branca, próximo aos trilhos da São Paulo Railway, encontram-se O · 

• Curtume da Ãgua Branca e fábrica de Vidros Santa Marina, de onde 

parte a via de acesso ao núcleo da Freguesia, segundo mostra e 

"Planta Geral da Cidade de São Paulo", de 1905 (organizada por 

Alexandre Marianno Coccoci e Luiz fructt.Jaso F. Costa). 

a segunda década do século, de acordo co a "Planta da 

Cidade de São Paulo", de 1914 (Comissão Geog ráfica e Geológica), 

Lapa e ~gua Branca encontram-se quase conurbadas. Na freguesia 

(l) Segundo Máximo Barro ("O Bairro da freguesia do Ó", p.65), as 
pr~priedades da Freguesia do 6, das quais se originarem as 
inumeras vilas atueis, integravam as terras dos irmãos Antô-
nio e Franciec~ Rodrigues de Siqueira, divididas a partir 
de meados do seculo XIX entre os oito herdeiros de Francisco 
e os seis herdeiros de Antônio (ligados às fam{lias Guedes, 
Oliveira, Simões, Brito, Penteado e Siqueira). 
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do Õ aparecem edificações esparsas ao longo da "Estrada para a 

Freguesia" (antigo "Caminho do Limão"), em direção ao Bairro do 

Limão onde se apresentam os primeiros sinais de ocupação. No li

mite leste da Freguesia, junto à várzea do Cabuçu de Baixo em sua 

porção quase próxima à foz no Tietê, destacam-se alguns pontos edi 

ficados na área possivelmente correspondente à Chácara doa Brito. 

Partindo da "Olaria", estende··-oe para Oeste o caminho que 

às proximidades das oficinas da São Paulo Rajlway, na Lapa. 

leva 

As porções integrantes de Freguesia do Õ permanecem como 

núcleos territorialmente isolados e separados do resto da cidade 

até o começo da década de 1920, apresentando-se como um vasto es

paço não afetado pela expansão propriamente urbana de cepital,mal 

provida de vias de acesso e com reduzido número de habitações 

- entre as quais se contam algumas remanescentes do "cinturão cai 

pira". A "Planta Geral da Cidade de São Paulo", de 1922 (Prefei

tura Municipal de São Paulo), mostre a Freguesia do Õ enquadrada 

no perímetro suburbano da cidade. O antigo núcleo · paroquial a-

:presente pequeno traçado de ruas a partir do Largo de Matriz, e 

a "Estrada para a Freguesia do Ó" é uma das linhas limítrofes da 

zona suburbana de São Paulo}!) ~ nessa época que aí principiam 

inúmeros loteamentos, formando-se as noves vilas periféricas ca

racterizadas pela função residencial. 

A concentração do capital, em São Paulo, e e consequente 

expansão da economia urbana aceler&a11.ocrescimento demográfico,e~ 

timulando as migrações internas e impondo a necessidade de ocupa

ção de novas áreas, que se encontravam "disponf veis na periferia 

do espaço já povoado" (Azevedo, 1945). A absorção desses novos 

espaços é acionada pela "valorização fundiária, provocada de uma 

(1) Segundo a Lei Municipal nl 2652, de 21 de setembro de 1923. 



parte pela pressão exercida pela cidade sobre a periferia, e de 

outra parte grandemente ampliada pela especulação imobiliária " 
(Langenbuch, 1971: 137). Interferindo no crescimento da cidade, 

através da modificação das funções das áreas antigas, e provocan-

do o deslocamento de sua população, a valorização artificial dos 

terrenos coloca as áreas periféricas como a Única opção d
• , 
ispon~ 

vel a uma determinada camada da população que ai se fixa, fugindo 

aos altos aluguéis e buscando satisfazer a necessidade de habitar 

em casa própria. Portanto, a lÓgica do processo de expansão urb~ 

na da Capital, fora do âmbito propriamente urbano, está expressa 

na forma especulativa de ocupação do solo, com o aparecimento de 

um número exagerado de loteamentos, muitas vezes localizados em 

sítios não propícios, como encostas e baixadas, além de despro-

vidas de quaisquer serviços ou equipamento urbano. O crescimen-

to da cidade constitui, assim, o reflexo dos processos de cresci-

menta econômico, acumulação de capital e desenvolvimento das for-

ças produtivas, que transparecem "na forma de ocupação do solo 

.urbano e nas condições de vida da população" (Cardoso, 1975: 45). 

Cabe, aqui, acrescentar a observação sobre o fato de a 

especulação· imobiliária representar não só a expressividade do s~ 

tor privado da economia, como também a on'l'issão do Poder PÚblico 

no processo de desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo. A 

iniciativa particular participou da expansão urbana ~egundo seus 

inte~esses, sendo a responsável pelos desníveis entre a demanda e 

• oferta de serviços públicos, e pelo retardamento da ocupação e-

fetiva através da compactação das áreas edificadas. Este Último 
, 

aspecto e bastante mencionado por diferentes autores, nos estu-

dos sobre a urbanização da cid~de de São Paulo, em relação ao 

procedimento comum de não se lotear áreas em co~tinuidade, deixau 
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do-se vazios entre o~ loteamentos, a fim de que a implantação de 

vias de acesso. o estabelecimento da meios de transporte e • in~ 

talação de outros serviços públicos nas áreas jé loteadas aciona~ 

sem e valorização dos espaços intermediários. "Assim, transferi~ 

-6e para o valor da terra, de modo direto e geralmente antecipado. 

a benfeitoria pÚblic~' (Cerdoso, 1975, p. 9). 
, , 

Tambem e a especu -

lação imobiliária o fator a estimular "a proliferação desordenada 

e exagerada de loteamentos" (Langenbuch, PP• 132/135), tornando • 

oferta de terrenos maior que a demande dos habitantes e assim di-

ficultendo a integração dos espaços ocupados. 

-A falta de planejamento do processo de expansao da Capitel 

expresse, por sua vez, a ineficácia das leis municipais que regu• 

lamentavam os loteamentos, favorecendo a ocupação desordenada do 

solo urbano e e projeção da cidade em espaço de proporções superi~ 

res ~ demanda de seu crescimento. A Lei Municipal nJ .2611, de 20 

de junho de 1923• por exemplo. dispunha apenes sobre e necessida -

de de licença prévia pera a abertura de vias de comunicação no pe-

r!metro oficial, estabelecendo as porcentagens de espaços livres 

de dom!nio pÚblico.(l) O Decreto-Lei Federal nl 58, de 10 de de -

zembro de 1937, transferia ao Poder Municipal a responsabilidade 

de regula~entação de loteementos.< 2 > A proibição de loteamentos 

não supridos por serviço público de água, que expressa maior preo 

cupação do Poder PÚblico quanto ao uso do solo, corresponderia a 

outro momento do processo de urbanização da Cidade .de são Paulo~J) 

(1) Pare vias públicas, em terreno de superf!cie igual ou maior 
que 40.000 m2, 5~ da área total em zona urbana; 11. da área 
total em zona suburbana; e l~ da área total em· zona rural. 

(2) "Estão obrigatoriamente sujeitos à prévia aprovação munici
pal todos os planos que não se refiram a aproveitamento in
dustrial ou agrícola da tprra." 

(3) Lei Municipal n! 4965, de 20 de abril de 1956. 
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Também na freguesia do 6 ocorreu a forme especulativa_ de 

ocupação do solo urbano. Em 1923, (l) surge o loteamento de Vila 

Albertina, cont!guo ao antigo nÚ~l~o paroquial, realizado pela 

. <2 ) . d d d .. d ... Companhia Predial em proprie a e a qu1r1 a a f am:Ília Prado. 

Apesar da irregularidade do terreno, nota-se a preocupação -rara 

entre os !ateadores de ~reas periféricas - de que a~ ruas acomp~ 

, ( 3) 
nhassem as curvas de nivel. Os lotes eram de 600 m2, enquan-

to em loteamentos vizinhos apresentavam, em geral, menores dimeu 

sões. Os nomes das ruas inspiravam-se nos bandeirantes,como por 

exemplo, Rua Ant~nio de Couros, "povoador seiscentisia", ligação 

com a"Estrada para a freguesia do Õ", e posteriormente limite eu _ 

tre as Vilas Albertina e Palmeira. A "Planta da Cidade de São 

Paulo, Arrabaldes de Terrenos Arruados", de 1924 (Comissão Geo-

gráfica e Geológica) não indica outros arruamentos além daquele 

ao redor do antigo núcleo paroquial de freguesia; registra-se,no 

entanto, o aparecimento de outra via de acesso, ligando Nossa S~ 

nhora do 6 a Pirituba, a "Estrada para Pirituba". 

Ao final da década de 1920, a freguesia do Õ ainda perm~ 

nece relativamente isolada. Persiste a solução de continuidade 

entre os p:Jcos nov:s núcleos e as áreas urbanizadas aquém-Tietê, onde 

é evidente a conurbação. Na "Planta da Cl>Çade de são Paulo", de 

1929 (Repartição de Ãguas e Esgotos de São Paul~, observa-se a 

ausência de compactação entre o núcleo da freguesia e Vila Albe~ 

tina;entre esta Última e Vila Siqueira, arruamento que se inicia 

no Bairro do Limão,nota-se o vazio correspondente à propriedade 

de Benedito Guedes de Oliveira, que logo mais seria loteada dan-

(1) "Planta da Companhia Predial", 1923. 
(2) No mapa "Chácaras e Arredores, fazendas e S!tios de São Pau

lo" (Arquivo Aguirra, in "A Cidade de São Paulo", vol. I), a 
área da freguesia do Õ, ou . parte dela, é apresentada como pro 
priedade da Companhia Predial, que também esteve presente em
loteamentos na região de Santo Amaro. 

(3) Barro, 1978. 
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do origem à Vila Pal;eira; vê-se,ainda, ao norte do núcleo arigi 

nal, o arruamento de Vila Itaberaba, comunicando-se através da Rua 

Itaberaba (atual Avenida Itaberaba) com a "Estrada da fregueai• do 

Ó", e por meio desta com a Avenid• Santa Marina.• · a Ãgu• Branc•. 

A 11aioria dos lotea•entos da região da íreguesi• do 6 can1 

tituiu-se no inicio da década de 1930, como as Vilas B•ncária Mu-

nhoz, Brito, Carolina, Ramos e Soares, loteadas pelo Banco Munhoz, 

e as Vilas do Moinho Velho, Nova Cachoeirinha, Palmeira, Primava -

ra, São Vicente e Jardim Russinho, entre outros. Conforme se · ot:.e~ 

va no •Mapa Topográfico do Municfpio de São Paulo•, de 1930 (S•-

, -ra-Brasil), apresentam-se como areas onde os lotes demarc•dos aao 

esparsos, a densidade de edificações é reduzid•, e as ruas ainda 

não receberam denominação oficial. (l) Diga-se de passagem que nem 

todos os loteamentos eram registrados junto ao Poder Mu~icipal, c2 

mo foi o caso de Vila Palmeira. O aparecimento desses núcleos 
, 
e 

represe~tativo do processo de integração de áreas rurais contígua~ 

determinado pela expansão urbana da Capital, característica doa 

per!odos 30/40 (Langenbuch, 1971: 131). 

Segundo o •Guia Practico da Cidade de Sio Paula•, de 1930, 

o acesso ao núcleo da freguesia do Ó era feito por duas linhas de 

bonde. Para Itaberaba, por exemplo, era necessário •to•ar aula na 

~gua Branca•. A compactação entre os núcleos dessa área e a fren-

te de urbanização cont!nua da margem esquerda do Tietê ainda se iU 

terrompia. Em 1935, partindo da Lapa e Ãgua Rranca, as pri•~i-

(1) Os loteamentos de Vila Albertina e Vila São Vicente, par exe11-
plo, tiveram arruamento oficializado ainda na década de 1930 , 
respectivamente através doa Atos Municipais nl 9, de 5 de no -
vembro de 1930, e nl 321, de 5 de março de 1932, enquanto em 
Vila Palm~ira a ofiLialização das denominações de ruaa dar-se
-ia nas décadas de 50/60/70. 



25 

d 
... ºb (1) ras linhas n oni us vêm assegurar a ocupação urbana desses ar-

redo res im eui atos da ci dade, fazendo a ligação, respectivamente , 

com o Moinho Velho (então Piqueri) e Itaberaba (Langenbuch, 

1971 : 159). 
(2) 

A a tividade industria l também começa a se esboçar, a 

de~peito de se manter o caráter semi-rural com a cultura de horta

liças, legumes e frutas, e a pequena criação. Datam tamb~m desse 

, d . . . 'bl. ( 3 ) pº . t t . perio o os prJmeiros serviços pu ices. or an o, a ocupaçao e-

f etiva de trechos intermediários deu-se após a implantação da cir-

culação rodoviária. 

A "Pl an ta de São Paulo e Arredores", de 1944 (Castiglione) 

~o s tra certas porções integrantes da Freguesia do 6, coma Vila 

Albertina, Chácara do Rosário e Vila Palmeira, localizadas fora da 

muncha urbana contfnua. Apesar de persistir certa solução de con-

tjnuidade entre loteamen tos cont{guos, como Vila Palmeira e Vilas 

Carolin a e Siqueira (Bairro do Limão ) , devido às constantes inunda 

çÕes do Rio Cabuçu de Baixo, as linhas de Ôni hus haviam integrado 

os loteamentos ào Moinho Velho, Vila Itaberaba e Nova Cachoeirinha. 

Também foram assim incorporados pela expansão urbana os lateamen -

tos de Jardim do Russinho, Vila Palmeira e Vila Primavera. f, pais, 

a partir da década de 1940 que se intensifi ca a ocupação efetiva 

das áreas interme diárias entre os núcleos dessa porção setentrio -

nal de São Paulo, até então reletivamente isolada, e a cidade pro-

priamente dita. Através da circulação rodoviária multiplicam - se 

as relações entre os núcleos da Freguesia e o Bairro da Lapa, que 

(1) Entre as primeiras empresus de Ônibus destaca-se a "Carrari" , 
qu e permaneceu fazendo a linha Lapa-Fregue sia até 1947, quando 
foi encampada pela Cia. Metropolitana de Transpor tes Coletivos 
( Barro , 1 9 7 8 ) • 

(2) Ainda em meados da década anterior, estabelecie-se a Fábriceti3 
Meias lopes; -em 1935, Laboratório Ida, e em 1938, Bucka Spiero 
( Barro , 19 7 6 ) • 

( 3) A caixa d'agua do Largo da Matriz Velha foi inaugurada em 1936. 
A iluminação pú blica iniciou-se na década de 1940 (Barra,1978). 
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já se estrutura como subcentro. A retificação do Rio Tietê foi o~ 

tro fator que contribuiu para a compactação dessa área, pois cond! 

cionou a ocupação industrial da várzea à margem direita, facilitan 

do seu acesso às linhas de Ônibus. A "Planta do Município de S9o 

Paulo e Munic{pios Circunvizinhos", de 1949 (Belucci), registra a 

- d T . t... . ' t . f . d ( l ) t B . d L . - f porçao o ie e Jª re i ica a, en re o airro o imao e a re-

guesia do ô. Observa-se também a presença de ligações entre os 

diferentes núcleos: Vila Itaberaba, Vila Ãurea, Vila Portuguesa,V! 

la Amélia, Vila Primavera, Vila São Vicente, Vila Albertina e Ca-

choerinha, entre outros. 

De acordo com o Censo de 1920 (Recenseamentos Gerais do Br~ 

·sil), a população do Subdistrito de Nossa Senhora do · 6 totalizava 

4.702 habitantes. Em 1934, a população era de 7.866 habitantes. <
2

> 

Em 1940, o Censo do IBGE indica uma população de 13.322 habitantes 

e densidade demográfica de 383 h/km2. Em relação à cidade de São 

Paulo, o crescimento do Subdistrito de Nossa Senhora do Õ é signi-

ficativo, demograficamente, apenas entre os setores dos arredores 

p~ulistanos não servidos pela ferrovia radial (Lcmgenbuch,1971:174~ 

No entanto, entre 40/60,< 3
> a taxa de crescimento demográfico de 

Nossa Senhora do Õ, 904~, situa-a entre as oito unidades territori 

ais comparáveis da cidade de São Paulo que registraram crescimen

to superior a 55~,< 4 >, enquanto as menores taxas foram registra-

das em subdistritos de menor densidade (Wilheim, 1965: 15 e 16). 

(1) Trecho com extensão de 2.300 m, executado entre 1943/1944 pela 
"Comissão de Melhoramentos do Rio Tietê. 

(2) ln "A Cidade de São Paulo, " vol. III, p. 209. 
(3) Segundo o Censo Demográfico de 1950 (IBGE) a população total cb 

Subdistrito de Nossa Senhora do Õ era de 51.012 habitantes. No 
Censo de 1960 (IBGE), a população total registrada era de 
133.712 habitantes. 

(4) As. outras unidades territoriais comparáveis são: Vila Maria 
(55~), Tucuruvi ( 56~), Vila Prudente (571~), Vila Matilde 
(576~), Santo Amaro (62~~), Pirituba (711~) e Ibirapuera(l.2~~ 
(Langebuch, 1971: 253). 



Na d~cada de 50 a criação de loteamentos industriais 

na margem direita do Tietê, entre a linha de transmissão de 

Light e a futura avenida marginal, vem conferir nova função a:>s 

espaços ainda não preenchidos da várzea, ocorrendo consequent~ 

mente a valorização das áreas residenciais já existentes e 

maior densidade de edificações. A "Planta da Cidade de s;o 

Paulo", de 1952 (Companhia Melhoramentos), mostra a integração 

dos vários loteamentos e maior ocupação nas proximidades da 

Avenida Nossa Senhora do 6. Em meados da d~cada, segundo o 

Levantamento Aerofotogramétrico da Cidade de São Paulo (1954, 

Vasp-Cruzeiro do Sul), nota-se a compactação entre os vários 

n~cleos e a presença das várzeas inundáveis do Rio Cabuçu de 

Baixo dificultando a conurbação entre Vila Palmeira, à sua ma~ 

gem direita, e Vila Carolina, à margem esquerda. 

Na década de 1960 desenvolvem-se efetivamente os 
, 

nu-

cleos residenciais da Região da freguesia do 6, que se inte -

gra definitivamente à metrópole superadas as condições de iso-
. 

lamento presentes em seu processo de 
... 

expansao e que, em 

certo sentido, conferiam-lhe um caráter de área perifÍ 

rica. 

No infcio dos anos 70, a presença de grandes indÚa 

trias na Avenida Marginal (Avenida Otaviano Alves de Lima} e 

as obras de retificação, canalização e urbanização das Ba-

ciao do Rio das Pedraa e Rio Cabuçu de Baixo, para implanta -

ção de rade de esgotes e ligação de áaua com a rede geral.con~ 

tituem os grandes elementos de modificação de paisagem urbana. 

Por outro lado, a compactação da área edificada na freguesia 

do Ó e seu crescimento em direção aos _primeiros contrafortes da 

21 
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Serra da Cantareira1 anteriormente zona rural, expressam um 

adensamento de população(!) indicativo de maior demanda de 

serviços de infra-estrutura e de equipamento urbano, que se 

registra não apenas em Nossa Senhora do 6, mas também naque-

, , , . (7) - ' d. -las areas da metropole comparaveis em relaçao as r.on 1çoes 

de expansão urbana, crescimento demográfico e integração ao 

espaço metropolitano. 

No processo de expansão urbana da cidade de São Pau -

lo, a estruturação da região da freguesia de Nossa Senhora do 

Õ apresenta diferentes momentos. De pequeno povoAdo (ou fre-

guesia) surgido no século XVII, caracterizar-se-ia em meados 

do século XIX pelos s!tios e fazendas do "cintu~ão caipira" , 

onde se praticava o cultivo de subsistência mencionados nos r~ 

lates dos viajantes (Langenbuch, 1971). Na década de 1920,No~ 

sa Senhora do 6 integra a área suburbana da cidade, conforme 

anteriormente mencionado. ~quando se iniciamo desmembràmen-

to das propriedades, que compunham o "cinturão de chácaras"de~ 

ses arredores paulistanos imediatos, e a formação das novas 

vilas periféricao. 

Segundo as leis referentes ' a fixação do 
, 

per1me 

tro urbano do Munic!pio de São Paulo, os núcleos isola-

dos da freguesia do d constitu!am nos anos 30 par_te integra!!. 

te da "terceira zona de área urbana", enquadrando-se alguns 

(1) Segundo o Censo de 1970 (IBGE), o Subdistrito de Nossa Se 
nhora do Õ registra uma população total de 141.109 habi -
tantes, densidade demográfica de 119/h/km2 e taxa de ur
banização de 9B,4B~. 

(2) Por exemplo, Pirituba e Brasilândia. 
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, .. ., (1) 
deles tambem a zona rural. Na década de 1940, parte da Fregue-

~ . b (2) sia do u integra a zona ur ana, e parte a zona b 
( 3) . 

subur ana, i:xns 

, , 
à maioria dos núcleos faltavam os melhoramentos publicas necessa -

rios para que se equiparassem à "terceira subdivisão de zona urba

( 4) 
na do município". 

Em 1940, a freguesia de Nossa Senhora do Õ constitui o 29! 

Distrito de Paz da Cidade de São Paulo. Em 1956, é institu!da a 

Subprefeitura de Nossa Senhora do õ! 5 ) Em 1966, cria-se a Adminis-

tração Regional de Nossa Senhora do ô, com a incorporação ao Su~ 

( 1) 

( 2) 

(3) 

( 4) 

:5) 

De acordo com o Acto n2 1057, de 7 de abril de 1936, que fixa 
os limites do Munic{pio de São Paulo " ••• Artigo 22, letra c -, , , 
- 3a. zona - ••• desce ••• pelo Correge Mandaqu1 ate a rua Zil-
da (n.o.), (alto da Casa Verde), rua Stella (n.o.), em toda e 
extensão desembocando na estrada de Cachoeira e qual segue na 
direcção Sul até a estrada do Piquery de Baixo (ou . da Balsa) , 
seguindo por esta até encontrar a rua Bartholomeu do Canto,rue 
Antonio de Couros (na Freguesia do Õ - arruamento da Ville 
Albertina), segue por este até encontrar e rua Paschoel da Co~ 
ta, por esta até defrontar com a rua Francisco Pedro Xavier , 
rua Manuel de Horaes Novarro, rua J avorahu (n.o.), etrav-essan
do a rua Itaberaba, segue pelo caminho · que liga esta rua à rua 
Professor Machado, e pelo caminho que constitue um prolongeme~ 
to dessa rua numa extensão approximade de BOO metros onde att!:! 
ge um caminho, pelo qual vae até a linha de transmissão da 
Light, seguindo por este linha de transmissão em direccção Oes 

, - '"7 te ate a estrada de Ferro S.P.R., por esta na direcçeo Sul,ate 
a margem do rio Tietê ••• § 12 - A area comprehendida entre os 
limites da terceira zona e os do Munic{pio constitue e zona ru , , -
ral. § 2! - Pertencem tambem a terceira zona do perimetro urb~ 
no, para effeitos fiscaes e de policia~ os immoveis situadas· 
nas povoações do Munic{pio não abrangidas pelas linhas perim~ 
tricas deste artigo, desde que s~jam servidos por algum dos s~ 
guintes melhoramentos: illuminação publica, bondes, exgottos , 
abastecimento de agua, calçamento e guias para passeio." 
Decreto-Lei n! . 25, de 30 de março de 1940, cf. Tr·anscri to no 
artigo segundo, letra c do Acto n! 1057 de 1936. 
Idem: " ••• Rio Guaraú, até a ~oz no Cabuçu de Baixo, desce por 
este et' estreda em direcção Oeste, até outra estrada junto a 
Capelle de Itaberaba,e dahi em linha reta, 140m, até córrego 
sem nome affluente do Rio Verde". 
Decreto n! 78,de 16 de fevereiro de 194l:"fica equiparada à 
terceira subdivisão da zona urbana do Munic{pio, a que se refe 
re o artigo 22, letra c, do Acto 1057,de 7 de abril de 1936". 
Decreto Municipal n! 3270, de 29 de janeiro de 1956. 
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distrito do Õ(l)dos subdistritos de Vila Nova Cachoeirinha, Brasi

lândia, Limão e Casa Verde. Em 1972, (
2

) estabelecem-se os limi -

tes da área administrativa da Região da freguesia do Õ. 

A região da freguesia do Õ é integrada por mais de 150 
, 

nu-

(3) " ·1 " cleos - vi as , "parques", "jardins" são as denominações cor -

respondentes às áreas dos antigos loteamentos; e apresenta uma po-

pulação de aproximadamente 500 mil habitantes, distribufda em uma 

área de 65 km2, com densidade de B.230 h/km2.l
4

) 

2. A formação de Vila Palmeira 

O processo de formação de Vila Palmeira faz parte do 
, 

pro-

prio processo de ocupação das áreas periféricas disponfveis 

como resultado da expansão urbana da cidade de São Paulo, incorpo-

(1) "O 4! Subdistrito de Nossa Senhora do Õ começa na foz do CÓrr~ 
go da Cachoeirinha, no Rio Cabuçu de Baixo, pelo oual desce 
até sua foz no Rio Tietê, seu limite ao Sul. Suas divises l~ 
calizam-se entre o 31! Subdistrito de Pirituba; o 401 Subdis
trito de Vila Brasil;ndia; o 481 Subdistrito de Vila Nova Ce
choeirinha; o 44! Subdistrito do Limão; e o 14! Subdistrito da 
Lapa. f integrado por vários núcleos, vilas e jardins: fre -
guesia do Õ, Jardim Cachoeira, Jardim Marflia, Jardim Monjolo, 
Jardim São Marcos, Parque Monteiro Soares, Parque São Lu{s , 
Vila Albertina, Vila Amélia, Vila América, Vila Arcádia, Vila 
Bancária Munhoz, Vila Bracaia, Vila Brito, Vila Cavatton,Vila 
Cruz das ~lmas, Vila Domilice, Vila E~sabete, Vila Hebe, Vi
la IÓrio, Vila Itaberaba, Vila JÚlio César, Vila linderlân -
dia, Vila Moinho Velho, Vila· Nossa Senhora Aparecida,Vila Ma
ri~a, Vila Palmeira, Vila Primavera, Vila Ramos, Vila S~o Vi
cente e Vila TimÓte~ (Estudo Monográfico da Ãrea Administra
tiva da Região da freguesia do Õ, Unidade de Desenvolvimento 
Comunitário, Administração Regional do Õ, Prefeitu~a do Muni
c!pio de São Paulo, 1976). 

(2) Decreto Municipal nl 10.137, de 15 de setembro de 1972: "ao 
Norte, os municfpios de Caieiras e Mairiporã; ao Sul, a Admi 
nistração Regional da Lapa; a Leste, a Administração Regia: 
nal de Santana; e a Oeste, a Administração Regional de Piri
tuba". 

(3) Gazeta de Itaberaba, Ano II, n! 59, 1976. 
(4) Estudo Monográfico da Ãrea Administrativa da Região da 

Freguesia do 6, 1976. 
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=ou áreas rurais cont!guas. Na região da freguesia do 6, onde se 

.. 
inscreve Vila Palmeira, o loteamento de terras correspondentes as 

propriedades do "cinturão de chácaras" iniciou-se em 1920, carac~ 

, ' . , 
rizando principalmente os periodos de 30/40 e dando origem as iny 

meras vilas que hoje integrem essa porção setentrional da metrÕpo 

le. As vilas que circundam Vila Palmeira e hoje constituem seus 

limites - Vila Carolina, Vila Brito, Chácara do Rosário, Vila Al-

bertina, Jardim São Marcos, Parque Monteiro Soares, Jardim do Ru~ 

· h v·1 J f · {l) · · ' d sin o e i a ose ine - originaram-se no mesmo perio o. 

O loteamento de Vila Palmeira iniciou-se em meados de dé-

r.ada de 1920, e o ano de 1929 é mencionado pelos primeiros morad~ 

res como ~ data em que para lá se mudaram. foi realizado por An-

tonio Moraes Pinto, descrito como "um vendedor de terrenos que 

tinha escritório no centro, na rua 'f lorêncio de /\breu", C'Ue adC'u.i 

rira grande parte da propriedade de Benedito Gued.es de Oliveira~2) 

"um sitiante que trabalhava na enxada". Na "Chácara dos Guedes" 

as atividades existentes eram a ho~ticultura, a "fruticultura",ou 

melhor pomares de caquis, laranjas e peras, e pequena criação e o 

cultivo da cana-de-açúcar; indica-se ainda a presença de um alam-

... , 
bique, cujo produto era vendido ao começo da ocupaçao da area no 

' -- , . "Armazem dos IX'!'laos Jaca", situado no la-ego a entrada de Vila Pa! 

meira (que hoje cedeu lugar à nova avenida)°~ Diz-se, também, Que 

Benedito Guedes de Oliveira reservou-se parte de sua propriedade, 

que posteriormente veio e lotear, na porção próxima ao Rio Cebuçu, 

hoje Rua Benedito Guedes . de Oliveira. 

Como o loteamento não teve registro à época, junto e Pre-

feitura de São Paulo, foi impossível a obtenção de sua planta ori 

(1) Ver PlaRta Visiográfica n2 1. 
(2) Ver note sobre a origem das propriedades na freguesia do Õ. 
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ginal, bem como de outros dados - valor pelo qual foi adquirida o 

área, superfície e limites da propriedade de Benedito Guedes de ~ 

liveira, superfície da área adquirida por Antônio Moraes Pinto,d~ 

ta da compra, etc. Segundo a "Planta da Companhia Predial", de 

1923, relativa ao loteamento vizinho de Vila Albertina, a propri~ 

dade deste Último era lindeira à propriedade de João e francisco 

Brito ("Chácara dos Brito") e a Vila Albertina. 

A primeira vez que Vila Palmeira está presente em plantas 

da cidade de São Paulo é em 1930, no "Mapa Topográfico do ~unic!-

pio de São Paulo". Apresenta-se como um loteamento estruturado en 

xadrez, limitado a leste pelo Rio Cabuçu de Baixo(l)e com reduzi 

da densidade de edificações - caracter!stica aliás já citada para 

esse período em relação a toda a área da freguesia do Õ. Nenhuma 

de suas ruas recebeu denominação oficial. Ainda é esparsa a de- · 

-marcaçao de lotes, que mediam lOm de frente por 30m de fundo. No 

entanto, em relação aos núcleos vizinhos, como Itaberaba, Vila sã:, 

Vicente e Vila Portuguesa, Vila Palmeira mostra maior ocupação • 

Outro aspecto observado é aquele da existência de edificações re-

c~adas, muitas delas possivelmente origem de residências coleti -

. " , , 
vas - CUJO numero e, hoje,bastante significativo, como sera de-

monstrado em outra parte deste trabalho; os primeiros moradoresiQ. 

formam, tamb~m, sobre a compra de lotes cont!guos por membros de 

uma mesma família, e muitas vezes indicaram como vizinhos,irmãos, 

filhos ou sobrinhos. 

No processo de formação de Vila Palmeira duas ouestÕes se 

- ' -propoem: a primeira relaciona-se as razoes que levaram ao lotes-

(1) A presença do Rio Cabuçu, sujeito a constantes inundações foi 
marca~te na evolução de Vila Palmeira, como se verá. Segun
do Joao ~endes de Almeida (Diccionario Geographico da Provin 
cia,de São Paulo, 1902), Cabuçu é corruptela do nome tupi ; 
Guaa-buçu, significando "enseada larga" ou "alagadiyo". 
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•ento da Chácara dos Guedes; e segunda =efere-se aos motivos que 

conduziram uma determinada população a escolher Vila Palmeira co-

o local de moradia. 

A primeira questão implica razões de caráter mais genéri-

co, ao nlvel da estruturação da cidade de São Paulo. A -expenseo 

demográfica da capital, que no princfpio dos anos 30 já caminhava 

para um milhão de habitantes, e as migrações campo-cidade, condi-

cionadas pela crise econômica, constituem os principais feto -

1·es ( 1 ) a provocar o deslocamento de populações pare as áreas per! 

, . ( 2 ) , . - . , 1 f .. l . - t•f• . 1 fericas - unice opçao disponive ace a ve orizaçao ar 1 1c1e 

das áreas já urbanizadas. 
, 

O crescimento demografico expresse, s2 

bretudo, o aumento de um mercado potencial: aquele do consumidor 

dos ~ovos espaços loteados pelo setor privado de economia. A esp~ 

culação imobiliária é, portanto, a grande rezão que determinou a 

formação de Vila Palmeira. Observe-se, ademais, que à época e• 

que se iniciaram os loteamentos na região de Freguesia do 6, a P2 

pulação a! registrada era pouco significativa; o crescimento dem2 

gráfico nas décadas posteriores decorreu da formação dos novos ny 

cleos. Por outro lado, a baixe densidade de edificações e • dem2 

( l) 

(2) 

Outros fatores apontados como causas do desenvolvimento de á
rea suburbana, como o aumento de impostos territoriais (A.R. 
Penteado, "A Cidade de São Paulo", vol.~, pp. 8/9), não se 
colocam pal'a Vila Pal1neira ou para região ·..cte Nossa Senhora do 
Õ. No perfodo de 1916-1940 não existe• posturas 1nunicipeis 
relativas a aumento de i1npdstos territoriais na área; outras 
informações buscadas não indicam a existência de leis esta 
duais ou federais que pudessem ter onerado tributari .. ente es 
pequenas propriedades do •cinturão de chácaras• desses arre -
dore• imediatos da cidade. - , , 
"~ explosao dewtogrefica correspondeu u•a especie de entiexpl2 
sao territorial, com a cidade forçando se abrigassem sob o 
seu comando aQUElea focos de população de formação tradi -
cional e áreas respectivas. Sob tão forte influência , 
mesmo aquela parte da serra da Cantareira prejudicada 
por barreiras difíceis ia topografia severa e a inun-

, I A 

davel varzea do Tiete). foi aproveitada". (Saia, 1972: 
243). 
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ra na compactação entré as diferentes vilas que integram a fregu~ 

sia do 6 são representativas de outro aspecto manifesto na especy 

lação imobiliária - a oferta de lotes superior à demanda de habi 

( l) , 
tantes que ja se mencionou ant.eriormente. 

A segunda questão - os motivos que conduziram à escolha de 

Vila Palmeira como local de moradia - ~elaciona-se à sua posição 

como área periférica, _o_nde se fixa uma determinada população de 

(2) '• d , . t• baixa renda, que foge aos altos alugueis es areas mais an i -

, . 
gas, buscando a possibilidade de habitar em case propria - estra-

tégia de sobreviv~ncia que confere à vila função nitidamente resi 

dencial. A proximidade do núcleo da Freguesia do Õ, de certa foL 

ma já estruturado, e da Avenida Santa Marina, via de acesso dire-

to à Ãgua Branca, são razões imediatas que combinadas ao baixo 

preço dos terrenos levaram à escolha de Vila Palmeira como local 

de fixação. 

O baixo preço dos terrenos era caracterf stica de toda a 

região da freguesia do 6. O Decreto Municipal n! 129, de 2 de oy 

tubro de 1918, registra a compra pela Prefeitura do Municfpio de 

São Paulo de uma área de 9. 591 m 2, no "SÍ tio do Ao sério" (ou Chá-

cara do Rosário, limite de Vila Palmeira a sudeste), por 9 5911000, 

ou 1 0001 o m2. A Lei Municipal n! 3350, ~e 24 de julho de 1929, 

refere-se à compra, também pela Prefeitura, de terreno em Vila 

Albertina, com área de 70. 270 m2, por 460 0001000, ou cerca de 

6 5001 o m2. A valorização registrada no perfodo intermediário 

das duas posturas municipais citadas é reveladora da especulação 

imobiliária que já atingia os núcleos que se fornaavam em Nossa 

(1) Bastante comentauo e presente em inúmeras impressões de -via -
jantes é o fato de ter a cidade de São Paulo se estendido des 
mesuradamente além do espaço necessário e "funcionalmente co; 
veniente~ (~angenbuch, 1971: 83), aspecto de seu crescimento
que tambem e abordado por urbanistas (Wilheim, 1965; Saia,1972). 

(2) Conforme mencionem Lang·enbuch (1971), Azevedo (1945), Cardo
so (1975) e Penteado (1954). 
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Senhora do 6. A escritura de doação de terreno, para a constru -

ção da Igreja de Vila Palmeira, feita por Antonio Moraes Pinto 

e sua mulher, Isabel Cerquinho de Moraes Pinto, e datada de 15 de 
, 

dezembro de 1932, menciona o valor de 5000 000$000 para uma a~ea 

de 1. 788 m2 correspondente à quadra n !! 9 (lotes 15, 29, 30, 31 e 34, 

o que equivale a aproximadamente 2 800$ o preço do m2. Todos es-

ses valores correspondem ao valor venal do&-t~rrenos. Note-se , 

ainda, que o terreno doado para a edificação da capela que deu 

origem à Igreja de São José de Vila Palmeira situava-se em local 

alagadiço, onde existia um pequeno curso d 1 água afluente do Cabu-

çu . Portanto, a situação de Vila Palmeira, perto do Rio Cabuçu 

de Baixo e enquadrada na porção da Freguesia do Õ à época locali-

zada no perfmetro rural do munic{pio, é responsável pelo menor va 

- ' lor dos lotes em relaçao a Vila Albertina, por exemplo . 

Segundo as informeçÕes dos primeiros moradores, os lotes 

em Vila Palmeira ao inf cio dos anos 30 custavam entre 2 000$000 e 

2 800SOOO (respectivamente cerca de 6 000$ e 9 OOOS o m2), de acor 

do com a localização dos terrenos, próximos à várzea do Cabuçu,st 

tuados mais distantes do rio, ou TlOS p<>nto!t mal~ elevados. Cita-se o 

fato de certos lotes terem custado 1 500$000, pois, "durante e cri, 

se muitos prestamistas deixaram de pagar eus terrenos", oue fo -

ram resgatados por pessoas já residentes em Vila Palmeira. Tem-

bém se conta sobre a possibilidade de troca de lotes pelos compr~ 

dores, através da própria companhia imobiliária: certos lotes lo-

calizados prÓxímoe à várzea do Cebuçu foram trocados por outros 

melhor localizados, apesar de os proprietários já terem iniciado a 

onstrução de suas casas. Isto constitui indicação bastante ela-

ra de oferta de lotes superior à demanda de habitantes, dentro da 

, . 
propria Vila. 

O Cadastro Imobiliário de São Paulo, de 1937/1938, indica 
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0 preço de B DOOS o m2, como o menor valor imobiliário registra-

(1) 
do para terrenos na cidade de São Paulo. Através do Cadastro 

Imobiliário é poss!vel comprovar-se o valor bastante superior dos 

imciveis aquém-Tietê, permitindo a conclusão de que Vila Palmeira 

foi escolhida como local de moradia por uma população de baixa 

renda procedente de áreas valorizadas pela especulação imobiliá

ria. Lapa, Pompeia, Ãgua Branca, Barra Funda, Bom Retiro e Brás -

- as áreas da cidade mencionadas como procedência dos primeiros 

moradores - são bairros onde o menor valor imobiliário registra-

2 do, 15 DOOS o m , era bastante superior àquele encontrado em Vila 
• 

Pal~eira; e onde o maior valor registrado, 50 DOOS o m2, corres 

pendia a certos trechos d~ ruas caracterizadas pelas funções in 

dustrial, comercial ou de serviços. 

Ao in!cio de sua formação Vila Palmeira caracterizava- se, 

, . , . , 
pois, como area per1fer1ca, onde o preço dos terrenos era acessi-

vel a uma população de baixa renda, traços peculiares a tantos 

outros loteamentos da região da freguesia do ó. A proximidade da 

Lapa, cuja estruturação como subcentro se esboçava, e da Ãgua 

Branca, onde desde o in!cio do século já se definia uma funçã.o 

industrial, oferece condições que a privilegiam, em certo sentido, 

em relação a outros núcleos que também se formavam como result~ 

do da expansão urbana da cidade de São Paulo. 

(1) No caso, terrenos localizados em Vila Maria e Vila Uberabi
nha (hoje integrada ao Bairro de Moema.) Os maiores valores 
imobiliários encontra~-se no Centro, Vila Buarque Consola-

- A , f' 
çao, Santa Ifigenia e Bras. 



II - A ESTRUTURAÇÃO DE VILA PALMEIRA 

COMO UNIDADE COLETIVA 
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, -1. As Caractcristicas da Populaçeo 

No pruct:sso de formação e ocupação de Vila Palmeira, foi 

uma constante o deslocamento de populações procedent~s não só de 

~reas ~ais antigas e valorizadas da cidade de São Paulo, como 

também do pr~prio interior do Estado de São Paulo, registrando -

~e ainda alguns imigrante~ europeus, principalmente portugueses. 

Esse pri11eiro contingente populacional fixou-se nessa vila peri fÍ 

rica buscando melhores condições de vida, _ r~presentada P,ela pos-:. 

si.bilidade de residiram _cas;i prÓpria, e hoje . constitui um grupo 

de certa forma homogêneo e diferenciado daquele formado por ind! 

vfduos chegados posteriormente. 

Analisando os dados relativos ao local de nascimento da 

população que compôs a amostra (conforme demonstra a Tabele l) , 

apresenta-se significativa a freqUência de 47,6~ dos nascidos na 

cidade de São Paulo. Em geral, os indiv!duos dessa categoria ~ 

provenientes dos bairros da Lapa, Pompéia, Ãgua Branca, Barra 

funda, Brás, Bom Retiro, de outras vilas integrantes da fregue 

sia do Õ e de bairros vizinhos, como Casa Verde e Limão. 

També~ é expressiva a porcentage,rn dos nascidos no interiar 

do Estado de São Paulo, 27,7~, em relação ao conjunto dos nasci 

dos em estados das regiões Nordeste, Sudeste e Sul. Quanto aos 

nascidos em área rural, a freqDência relativa ao interior do Es -

tado de São Paulo é significativa~ente maior do que aquelas pa=a 

os estados das regiões Nordeste e Sudeste. 

Esses dadoc enfatizam e situação da cidade de são Paulo , 

, d d 30/6 , -no perio o e O, como polo de atraçao dos deslocamentos inte~ 

nos de população, e adquirem maior significação quando se anali -



li>CAL. DE NASCllIBNTO 
., DA POPULAÇÃO 

Local de Zona Zona 
Nascimento Urbana Rural 

Cidade de 238 8 
são Paulo 
!Interior do 
Estado de 60 83 
São Paulo 

Nordeste 35 17 

Sudeste 24 12 

Sul 4 4 

Outros Países 26 l 

Não Declara 5 -
Total N 392 125 

"' 75.8 24·.2 

Observações: 

Cidade de são Paulo: 96,7% 
;, 3% 

Interior do Estado . 
de Sao Paulo : 42,0% 

58,~ 

Nordeste • 67,3% • 
32,7% 

TR8E.LR tH 1 

Total 
N '1> 

246 47,6 

143 27,7 

52 10,0 

36 6,9 

8 1,6 

27 5,2 

5 1,0 

~ io .e 

nascidos em zona urbana 
nascidos em zona rural 

nascidos em zona urbana 
nascidos em zona rural 

nascidos em zona urbana 
nascidos em zona rural 

Sudeste • 66, 7'1> na'àQidos em zona urbana • 
33,~ nascldos em zona rural 

Sul . 50,~ nascidos em zona urbana • 
50,~ nascidos em zona rural 

Outros Países • 96,~ nascidos em zona urbana • 
3,7"'3 nascidos em zona rural 



IDCAL DE NASCU1ENTO E IDADE DA POPULA.ÇÃO 

LOCAL DE CIDADE DE VILA INTERIOR DO ESTAro OUTROS 
NASCIMENTO SÃO PAULO PAINEIRA DE SÃO PAULO ESTAiúS 

1 . 
IDADE 

Gl G2 Total Gl G2 Total Gl G2 Total Gl G2 Total 

. 

o - 5 - 16 16 - 19 19 - 3 3 - 2 2 

5 - 10 - 16 16 - 29 29 - 4 4 - 8 8 

10 - 15 - 24 24 - 17 17 - 7 7 - 7 7 

15 - 20 1 21 22 - 12 12 1 21 22 2 9 11 

20 - 25 5 19 24 1 5 6 2 18 20 8 5 13 

25 - 30 5 7 12 - 2 2 4 5 o 7 2 9 ./ 

30 - 35 8 1 9 4 2 6 8 1 9 16 1 17 

35 - 40 6 1 7 - 2 2 10 4 14 7 - 7 

40 - 45 6 - 6 2 - 2 15 1 16 4 - 4 

45 - 50 5 1 6 - - - 12 - 12 4 - 4 

50 - 55 
( 3 1 4 

' 
- - - t 8 - 8 3 - 3 

' 
55 - 60 1 1 2 - - - 9 - 9 4 - 4 

60 - 65 1 - 1 
1 

- - - 8 - 8 2 - 2 

65 - 70 1 - 1 - - - - - -
1 

2 - 2 
1 

75 - 80 - - - - - - 1. 
- - - - - -

80 - 85 - - - - - - - - - - - -

N 43 108 151 7 88 95 79 64 143 62 34 96 
TOTAIS % e.·) 28,5 71,5 100,0 7,3 92,7 100,0 55,2 44,8 100,0 64,6 35,4 100,0 

TOTAL % (• •) 29,5 18,5 28,0 18,7 

Observações: 
G1 Considerados os menbros mais velhos da familia nuclear e da fanÍlia ampliada 
G2 - Considerados os menbros mai s novos da familia nuclear e da familia ampliada 

A fam~lia nuclear repre sentou 77,6~ dos casos. 
A familia ampliada represer$u 22,4% dos casos. 

· (i) % em relação à frequência no grupo 
(.~) ~ em relação ao total da frequência na classe 

5 pessoas não declararam local de nascimento. 

OUTROS 

PAÍSES TOTAL 
. 

N 

Gl G2 Total 

- - - 40 

- - - 57 

- - - 55 

- - - 67 

- - - 63 

1 2 3 35 

3 - 3 44 

2 - 2 32 

- - - 28 

5 - 5 27 

3 - 3 18 • 
1 

2 - 2 17 

1 - 1 12 
1 

4 - 4 7 

- - - -

1 - - 1 

25 2 27 512 

92,6 7,4 100,0 

5,3 00,0 
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sa ao mesmo tempo a i-dade da população e o local de nascimento, 02 

de se inclui Vila Palmeira como uma das categorias. 

Analisando a Tab~la 2, verifica-se em relaçio aos nascidos 

em Vila Palmeira, a grande expressividade do grupo formado pelos 

membros mais novos, na faixa etária até 20 anos, cuja frequência ~ 

de 92,7~, característica que também se repete para os nascidos na 

cidade de São Paulo, 71,5%, e que não se observa para o "Interior 

c..lo Estado de São Paulo" e "Outros Estados." Em rP.lação a estas duas 

~ltimas categorias, as maiores frequências são relativas ao g~upo 

formado pelos membros mais velhos, representando o contingente po-

pulacianal integrado a partir da década de 60, quando ocorrem os 

grandes movimentos de migração para a capital. 

, 
A categoria dos nascidos em outros paises apresenta pouca 

significação (5,2%) ,. em relação ao conjunto das demais categorias 

-que compoem a Tabela 2. Entretanto, a frcqllência de 92,6~ para o 

grupo formado pelos membros mais velhos, com idade acima de 45 

anos, é bastante expressiva. Como os grandes fluxos de imigr~ 

ção estrangeira para a cidade de São Paulo são anteriores ao pro 

cesso rle formação de Vila Palmeira, a presença de imigrantes es 

trangeiros a! fixados é resultado não só do deslocamento rural-ur-

bano que se seguiu à crise econômica de 1930, como também dos mo -

vimentos intra-urbanos de população. 

..... ,, 
Alem"-· .~isso, -nao se registrou 

na pcipulação da amostra qualquer evento onde o Último local de mo-

radia se referisse a outros países. 

Con~iderando a variável referente ao tempo de fixação em 

Vila Palmeira (Gráfico 1), percebe-se inicialmente que a menor fr~ 

qilência situa-se no intervalo onde se encontra o tempo médio de fi 

xação, 12,5 anos. Em relação aos intervalos de tempo, verifica 

-ee a predominância daqueles fixados mais recentemente pela maior 

freqilência nos intervalos de O a 9 anos, destacando-se a.que.les. es 
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ÚLTIMO LOCAL e I D A D E D E s1to PAULO MUNICf- INTERIOR 
DE LAPA PIOS DA DO 

TEMPO MORADIA VILA VILAS BAIRROS BARRA OUTROS GRANDE ESTADO OUTROS TOTAL 
DE PRÔXIMAS PCJr1P~IA FUNDA s1to DE ESTADOS 

FIXAÇ1tO NA PALMEIRA VIZINHOS 
ÃGUA BOM RETIRC BAIRROS PAULO s~o 

VILA (ANOS) BRANCA SRAS PAULO 

o ,_ 
3 3 4 2 3 1 - 4 3 - 20 

3 1- 6 1 4 2 1 1 - - 2 1 12 

6 1- 9 e 1 - 1 - 1 - 2 1 14 

9 ,_ 12 7 - - 1 1 - 1 - - to 

12 l-15 2 1 - - - - - - . 1 4 

15 l-16 2 2 1 1 - 1 - - - 7 

18 1- 21 2 1 2 - - - - - 1 5 

21 1-25 10 - - 2 2 1 - 3 1 19 

+ de 25 5 J - 2 - 1 - - - 9 

NAO OF'CLARA 3 ./ 1 - 2 - - - - - 6 

N 43 15 7 13 5 4 5 10 4 106 
T O T A L 

% 40,6 14,2 6,6 12,3 4,7 3,7 4,7 9,5 3,7 100,0 

Observações: % significa porcentagem em relação à freqOência na clasge. 
· .Registraram-se 10 eventos, onde o ~ltima local de moradia coincidia com o local de nasci~ento da chefe da 

famllia, na categoria "Interior do Estado de sã9 Paulo"; 2 eventos, na categoria "Outros Estadas"; 2 even-
tos, em "Vila Palmeira"; 2 eventgs,,em"Vilas Proximas"; e 1 e~ento, ~m "Bair~os Vizinhos". _ 
Registrou-s~ um(l) eve~to,ande nao e declarado tempo de fixaçao,nem ultimo loca! de morad!a;da1,N=106(e nao 107) 
E~"Vilas Proximas" estaç inclu!dos:Vila Nova Cachoeirinha,Bonilha,Carolina,Bancaria,Seminario,Itaberaba e o 
nucleo da Freguesia do O. . 
Em "Outro~ Bairros" estão inclu!dos: Tatuap~, Vila Mariana, Cidade Outra e Santana. . 
Em "Municlpios da Grande §ão Paul9" estão ihclu dos:_Embu, Taboão, Osasco, Itapevi, Jandlra. 
Em "Bairros Vizinhos• estao incluldos: Pirituba. Limao. Case Verde. 
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tabelecidos há menos de três anos. Conforme indicado pelos morad~ 

res mais antigos, esses indiv!duos compõem a "gente nova", repre 

sentando o contingente fixedo a partir de meados dosanos 60. A 

significação das freqüências dos dois Últimos intervalos sugere por 

sua vez, a estabilidade da população fixada antes da integração d~ 

finitiva de Vila Palmeira à cidade de São Paulo. 

A T3bela 3, relativa ao tempo de fixação em Vila Palmeira 

e~ relo~ão ao Último local de moradia, é indicativa da estabilida

de da população. Vila Palmeira foi apontada em 40,6~ dos casos 

como Último local de moradia, o que sugere mudanças de domic{lio 

~ntro da própria vila. A categoria "Vilas Próximas" refere-se a 

vilas que integram os subdistritos do Limão e da freguesia do Õ, 

compreendidos em "Bairros Vizinhos". A soma das freqüências des

S3S duas categorias, 20,~, expressa o significado dos deslocame~ 

tos dentro da própria região da freguesia. Verifica-se em rel• -

ção ao interior do Estado de São Paulo, que o Último local de mor~ 

dia coincide com o local de nascimento do chefe da femflia, em to

dos os casos registrados-. Comparada às freqüências encontradas p~ 

ra os deslocamentos intra-urbanos, está Última cAtegoria é, em si , 

expressiva quando se excluem da comparação as freq6ências relati -

vas a Vila Palmeira, Vilas Próximas e Bairros Vizinhos. 

A análise dessas três primeiras tabe-las demonstra a exis 

tência de dois grupos diferenciados, estebelecidos em diferentes~ 

mentas do processo de ocupação de Vila Palmeira: a "gente nova" e 

oa "moradores antigos". 

A história do Sr. Pedro (73 anos) ilustra bem a existência 

de um grupo homogêneo e diferenciado formado pelos moradores anti

gos, que se fixou em Vila Palmeira à época de sua formação. filho 

de imigrantes portugueses, sua família estabeleceu-se em Vila Pal-
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~eirn em 1929, vinda do interior do Estado de São Paulo onde tra -

balhavam como colonos em fazenda de café. Moraram inicialmente na 

Lapa, "onde os aluguéis eram muito altos". Quando sua família mu-

dou-se para Vila Palmeira, seus vizinhos da Lapa disseram que "iam 

morar no igterior outra vez". O Sr. Pedro trabalhava em uma casa 

come r cial na Lapa. Por ocasião de seu casamento - com uma morado-

ra de Vila Pal~eira - comprou vários lotes cpnt!guos; hoje seus vi-

zinhos são os filhos e sobrinhos já casados. Excetuando-se aque -

les moradores que classifica como "gente antiga, aqui na Vila",diz 

quase não conhecer mais ninguém, "gente que chegou do Nordeste 

quando nós já tfnhamos conseguido muita coisa aqui". Participou 

da s inúmeras iniciativas da população de Vila Palmeira para a pbtcn 

ção de serviços tiás1cos. As linhas de Ônibus que partiam da Lapa 

e Ãgu~ Branca para os núcleos da Freguesia do 6 chegaram até Vila 

Palmeira pela açao conjugada de seus moradores, que se compram e-

t e ram junto às empresas a evitar que os Ônibus encalhassem nos mui-

t os trechos alagad~s existentes. Para isso, carregavam grandes pe-

d r as que eram colocadas no leito do trajeto dos Ônibus, "um servi -

çu muito duro". A extensão das linhas de Ônibus para Vila P~lmeira 

benRficiou, logo depois, algumas . vilas próximas, como Vila Primave-

ra e Jardim do Russinho. Como presidente do diretório local do Pa~ 

t ido Social Progressista, aue funcio nava n~ garagem de sua casa , 

Pedro diz ter sido "intermediário para co~seguir melhorias, como o 

telefone público instalado em 1951", além de ter "solicitado ' a 

Light a iluMinaç;o das ruas". Participou também dos movimentos pa-

ra a oficialização das denominações das ruas~ A esse respeito,con-

ta que um dos moradores colocou o próprio nome na rua em oue morav~ 

c hegando a pregar1.11Bplaca, imediatamente retirada pelos outros mor!! 

dor2s. Diz, ain~a, que os moradores de Vila Palmeir~, em geral."não 

parecem reconhecer o quanto eu trabalhei po~ esta Vila". 
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A reivindicação de serviços básicos pelos primeiros mo -

radares é uma constante nas histórias de vida coletadas. A his-

tÓria do Sr. Rino (52 anos} assemelha-se à antHrior. Morador da 

Lapa, lembra-se que quando criança ia de carroça a Vila Palmeira, 

com o pai, comprar frutas e pescar no Rio Cabuçu, "aue há 20 anos 

ainda era piscoso". Mudou-se para Vila Palmeira por volta de 

. , . 
1940, onde seu pai comprara varies lotes. O Sr. Rino, hoje, resi 

de de novo na Lapa, mas considera-se ainda um morador de Vila Pa! 

meira onde possui uma escola de datilografia, um escritório imobi 

. , . , . 
liario e varias casas de aluguel. Como morador participou de vá-

rias comissões para obtenção de "melhorias". ~ época da adminis-

tração do Prefeito Prestes Maia, conseguiram que o Cabuçu fosse 

dragado, evitando-se enchentes durante 2 anos, "depois, Vila Pal-

meira continuou isolada de Vila Carolina nas enchentes; as profe~ 

... 
saras que vinham dar aula aqui nao conseguiam passar, e os alunos 

que estudavam em Vila Carolina, não podiam ir à escola", pois " a 

administração pÚblica não se preocupava em limpar mais o rio, di-

-ziam que nao resolvia". Quando da administração do Prefe\to . Jânio 

, 
Qua~ros, angariou junto com · o paroco de Vila Palmeira 5.000 assi-

naturas pedindo- colocação de guias. Con~a ter explicado ao pre -

feito que queria "gulas definitivas", e não que "fossem s~ alinh~ 

das, para depois das eleições serem retiredas e servir para con 

seguir votos com o povo de outras vilas", como já acontecera em 

Vila Palmeira. Também trabalhou para a oficialização da primei 

ra rua de Vil~ Palmeira, a Rua Santa Ãngela, "nome escolhido por 

mim que li a biografia da Santa", e guarda uma cópia do decreto 

municipal de oficialização, ~ue data de 1954. Juoto a uma empresa 

do Sumaré, empenhou-se para que os n;~ibus c~ngaceiros" fizessem 

a linha de Vila Palmeira, porque eram "os Únicos que não 

nas valetas". 

' CB1a'Tl 
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Segundo o Sr. Rino, a valorização imobiliária ocorreu em 

Vila Palmeira com a ab e rtura de nova avenida (Avenida Inajer de 

Sou~a) e a cnnalização do Rio Cahuçu. Diz que algumas das famf-

lias que alugavam a baixo preço as casas próximas ao rio não con 

seguiam pagar o aluguel de uma casa melhor situada. Por outro 

lado, "foi muito grnnde a alta dos aluguéis; um c;modo-cozinha q~ 

era alugado por crS 200,00 dgora custa crS 800,00".(l) A valo-

rização dos imóveis também impediu que pessoas desapropriadas con 

tinuassem a morar em Vila . Palmeira: "a Prefeitura pagou muito po~ 

c~ pelas desapropriações: Al~m disso, "j~ não h~ muitas casas p~ 

ra alugar, aqui na Vila, porque antes as famflias costumavam con~ 

truir um quarto-e-cozinha nos fundos para os filhos que casavam • 

Mns agora com a planta de conservação ninguém mais faz isso. Por 

isso qualquer imóvel está valari~ada e apareceu esse favela, no 

terreno J a Prefeitura." 

A hi5tÓria do Sr. Silvano (71 anos) exemplifica bem as di 

ficuldades encontradas pelos primeiros moradores, que intensi -

# 

ficaram a coesao entre eles. Trabalhador manual,o Sr. Silvano 

veio da Barra funda para Vila Palmeira, em 1929, quando a casa 

que construfa ofereceu condições mfnimas de habitação. A locali-

zação de seu lote prÓxiwo ao rio tornou impossfvel sua permanên -

eia na moradia, invadida pelas águas do Cab~çu "aue subiam com q~ 

quer chuva mais f o rte" . Junto ~ companhia imobiliária 
, 

r~sponsa-

v e l pelo loteamento, o Sr Silvano procedeu à troca do terreno por 

outro melhor situado, na mesma rua da Igreja. "Apesar de tudo i~ 

so, Vila Palme ira era o lugar onde eu podia morar. Antes dos Ôni 

bus chegarem aqui, eu ia e pé até a Avenida Santa Marina, onde 

tomav a o bon de para a Praça do Correio. Esse trecho est.ava sem -

(1) Entrevista realizada em agosto de 1976. 
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pre alagado; era um charco. Quando os filhos eram pequenos e fi-

cavam doentes, eu chegava em casa à noite, punha o doente nas co~ 

tas e batia para a Lapa onde morava o medico. Os problemas de 

condução existem até hoje, mas no começo era muito pior. Mesmo d~ 

pois que puxaram as linhas de ~nibus para cá, nem sempre a condu-

ção funcionava. Os Ônibus atravessavam uma ponte de madeira,che-

gavam desse lado e encalhavam. Quando fizeram uma ponte nova,ti-

nha um ponto de caminhões na Santa Marina; a gente vinha na car -

roceria,e a passagem custava pouco, mas era perigoso." Foram as 

dificuldades presentes ao início da ocupação de Vila Palmeira que 

levaram o Sr. Silvano a participar das comissões para obtenção de 

serviços básicos, conseguidos gradualmente "através de política". 

Entretanto, 
. - , . , 

"hoje isso nao e mais possivel, porque as coisas muda 

- -ram, as pessoas da Vila nao sao mais unidas e essa Sociedade de 

Amigos da Vila também nao funciona". 

A história do Sr. Fernandes (72 anos) apre~enta cer -

tas aspectos não abordados nas . histórias anteriores. Imigrante 

portugu~s, mudou-se do Bairro de Pompéia em meados da década de 

30, mas já trabalhava em Vila Palmeira coma vendedor de terrenos . 
do escritório imobiliária de Antonio Moraes Pinto, o !ateador de 

Vila Palmeira. O seu relato prende-se principalmente aos fatos 

que levaram ~ constituição da parÓqüia local, a Paróquia de São 

José de Vila Palmeira, onde exerce a função de zelador. 

Em 1932, moradores de Vila Palmeira e pessoas que ali 
. , 
Ja 

haviam adquirido terrenos formaram uma comissão de cinco memtros 

auxiliadris pelos padres do "Seminário de Vila Albertina" e da Pa-

rÓquia da freguesia do 6, com o propósito de anga~ier fundos pa

ra a construção de uma igreja em te!reno doado por Ant~nio ~oraes 

Pinto. "A construção d~ uma igreja, aqui em Vila Palmeira, ia va-

lorizar os terrenos; por isso, foi doado o lote". As ob~as para 
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a edificação da igreja iniciaram-se com a construção de um aterro, 

"orçado em 600 mil r~is", e a abertura de valas de escoamento,"or

çada em 50 mil r~is, e muito necessárias porque o terreno era mui-

to al~gado, e nele passava um córrego que foi aterrado". A contri 

buição mensal dos membros da comissão era de "3 mil réis", sendo 

também seu encargo a arrecadação de contribuiç;es entre os morado-

res de Vila Palmeira e vilas vizinhas, mais tarde pertencentes 

Paróquia de São José - que abrangia os n~cleos a leste e a norte ~ 

Vila Palmeira até VilA Nova Cachoeirinha, além de parte da Vila 

Brito e Chácara do Rosário. Também era atribuição dos membros de~ 

sa comissão a organização de quermesses e rifas • . No primeiro li -

vro de atas da comissão está registrada a doação de um terreno por 

Benedito Guedes de Oliveira1 o antigo proprietário da~Chácera dos 

Guedes~que deu origem a Vila Palmeira; esse lote, que deveria ser 

rifado em beneffcio das obras da igreja, teve que ser trocado por 

outro melhor situad~ "porque ninguém queri~ comprar rifa de terre-

no alagado". 

Em 1933, foi constitufda a irmandade de São José e Sa~ 

ta Isabel de Vila Palmeira. Em 1937, erguia-se a capela, um bar -

racão levantado pelos próprios moradores ao redor do qual mais ta~ 

de foi construfda a igreja. 
, 

"No centro d~ capela, que e o centro 

da igreja, está enterrada uma panela de ferro, com os documentos 

da fundação da igreja e os nomes dos moradores que ajudaram". A 

planta definitiva da igreja só foi aprovada em 1941, e no ano se-

guinte o edifício foi coberto. O primeiro registro de batismo da-

ta de 1951, ocasião em que foi designado o primeiro paroco de Vila 

Palmeira, o Padre Francisco Corner, que iniciou a primeira escola 

de Vila Palmeira. A escola funcionava na igreja, e foi dirigida i 

nicialmente por freiras alemãs. Depois, a "Obra Cura D'Ars", da 

Liga da Senhoras Católicas, encarregou-se da escola, onde funcio-
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nau o curso prim~rio •té aparecerem as escolas oficiais da Vila.Ho-

je, no salão contru!do quando a igreja foi ampliada,funcionam uma 

e s cola maternal e cursos diversos (artesanato, cursos de noivos , 

etc.), "também as festas e bailes são nesse salão, poraue o 

Ant~nio deixa os jovens or~anizarem divers~es". 

Padre 

Constata-se,. assim, a existência do grupo 'de"moradores anti 

gos", constitu!do por indiv!duos que se estabeleceram em Vila Pal -

meira ao in!cio de sua ocupação, e que se organizaram em torno de 

necessidades comuns para a obtenÇão de serviços básicos. 

A constituição da Paróquia de São José de Vila Palmeira e 

a comrução da igreja também expressam a ação conjugada dos primei 

ros moradores. 

Analisando os dados sobre renda familiar mensal, escolari-

dade e ocupação verificam-se determinados aspectos que, aliados ao 

conjunto das circunstâncias relativas aos motivos de fixação de 

monstram a .existência de certos caracteres estruturais homogêneos 

na população de Vila Pal~eira. 

A Tabela 4 e o Gráfico 2 apresentam os dados relativos ' a 

renda familiar mensal. ~ época da aplicação dos formulários, novenbnJ 

de 1976, o salário m!nimo vigente era de cr$ 768,00. Rec;istrou- se 

1 
, . , 

na amostra apenas um evento de renda mensal inferior ao se ar10 mi-

nimo, no caso, um chefe de fam{lia aposentado. Observa-se que a 

renda média, crS 4 819,44, corresponde a 6,2· salários mfnimos. (l) 

o desvio padrão, crS J 489,76, equjvalente a quatro salários m!ni, 

mos, revela pouca distorção de n!vel de vida ertre os indivfduos 

que compuseram a amostra. 

As tabelas 5 e 6 apresentam os dados de escolaridarle e 

(1) Par.a o ano de 1975, quando o salário mfnimo vigente era de 
cri 5~2,00 (abril), segundo o IBGE a renda média rla fam{lia 
paulistana para a Freguesia do 6, ~rasilândia e Jaguaxa, era 
de crS 2 164,80, e para o limão, Casa Verde e Santana, variava 
de cri 2 173,00 a crS 2 706,00. 
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TABELA N~ 4 

. RENDA FAl'ÜLIAR MENSAL 

CLASSES Fi Xi Xi Fi 

500 1- 2000 13 --- --- 1250 16250 

2000 t- 3500 24 2750 66000 

3500 1- 5000 16 4250 68000 

5000 t- 6500 22 5750 126500 

6500 l- 8000 4 7250 29000 

8 000 i- 9500 6 8750 52500 

9500 l-- 11000 1 10250 10250 

11000 r- 12500 1 11750 -11750 · 

12500 l-- 14000 1 13250 13250 

14000 r- 15500 1 14750 14750 

+ 15500 1- 35500 1 25500 25500 
- ·-

TOTAL 90 433750 

Observações: 
, 

J'.! edia 

X= 43~50 = Cr$ 4.819,44 

ll esvio Pad rão = 
S = Cr$ 3.489, 76 

Rer:ístrou-Re apenaa um evento de renda f amiliar mensal 
ataixo ~o sal~rio mÍnirn~ vigente, Cr$ 768,00 (novembro 
de 1 976). 

El'Y'I G\et.ei:isete evtl'ILO~ nao se de tlaT'OV r eY1d õ. . 
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trabalho da população por sexo e idade~ Considerando-se a po -

pulação com mais de 20 anos, observa-se que a educação modal p~ 

ra ambos os sexos é o primário completo - 28,3% para a popula -

ção feminina, . e 26,2% para a população masculina. A freqflência 

da população masculina com ginásio completo,11,6~,é significat! 

' vamente maior em relação à população feminina,5,4~. O equilfbrio 

entre os sexos de novo se apresenta quando se considera a porce2 

tagem da população que nunca frequentou a escola - 13,61, da pop~ 

lação feminina, e il,0% da população masculina. Por outro lado , 

a não-freqflência à escola é caracterfstica das faixas etárias su-

periores a 40 anos. 

Em relação à escolarização superior, não se registrou qua.!, 

quer caso de frequência à universidade na população feminina. N~ 

população masculina apenas 1,3~ possufam curso universitário, não 

se registrando casos de curso superior inçompleto. 

Nas faixas etárias onde a frequência à escola é compulsÓ-

ria, ambos os sexos apresentaram o mesmo número de eventos. Entr~ 

tanto, a freqllência de mulheres na categoria "SÓ Estud~~" é duas 

vçzes maior que aquela para a população masculina. 

Evidenciam-se, assim certas diferenças entre os sexos em 

relação ao acesso à escolarização, manifestas principalmente pela 

maior ocorrência de mulheres que não freqUentaram a escola e pe -

los maiores nf veis de evasão no curso ginasial, para a população 

feminina. Por outro lado, a freqOência superior de mulheres oue 

"SÓ Estudam" é antes a :indicação de maior valorização do trabalho 

masculino, fator que se evidencia a seguir. 

A freqflência das mulheres que estudam e trabalham, 2,7% , 

em relação à população masculina dessa mesma categoria, 13,3%, 
, 
e 

expressiva sobretudo quando se considera a faixa etária entre 15 



TABELA 5 

tSCOLRRlDADE E/OU TRABALHO DA POPULAÇÃO FEMININA SEGUNDO A IDADE 

IDADE 

ESCOLA RI DR OE 7-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-

E/OU 
TRABALHO 

PRIMÃRIO 14 11 - - - - - - -
GINÃSIO -

SÕ ESTUDAM 
12 7 1 - - - - -

COLfoIO - - 1 1 - - - - -
SUPERIOR - - - - - - - - -
SUB-TOTAL 14 23 8 2 - - - - -

ESTUDAM PRIMÃRIO - - 1 - - - - - -
E GINÃSIO - - 3 -

. 
- - - - -

TRABALHAM COLfoIO - - 1 1 - - - - -
SUPERIOR - - - - - - - - -
SUB-TOTAL - - 5 1 - - - - -
NAO fRE~TOU.ESCOLA - - - - - 1 - - -
PRIMÃRIO INCOMPL. - - - 3 1 5 3 1 -

sõ PRIMÃRIO COMPLETO - - 4 7 3 5 5 1 -
TRABALHAM GINÃSIO INCOMPL. - - 3 2 2 2 - - -

GINÃSIO COMPLETO - - 2 1 2 1 - - -
' COLEG. INCOMPL. " 1 - - - - - - - -

COLEG. COMPLETO - - - 2 1 - - - -
SUPERIOR - - - - - 1 - - -
SUB-TOTAL - - 9 16 9 15 8 2 -
NAOfRE.QTOU. ESCOLA 2 - - 1 1 1 4 6 11 

NAO ESTUDAM PRIMÃRIO INCOMPL. - - 1 - 2 4 7 6 2 

PRIMÃRIO COMPLETO - 1 1 1 4 9 15 3 3 

GINÃSIO INCOMPL. - - 1 3 1 1 - - -
NEM TRABALHAM 

GINÃSIO COMPLETO - - 1 5 2 4 - - -
COLEG. INCOMPLETO - - - - 1 - - - -
COLEG. COMPLETO - - - - - - - - -
SUPERIOR - - - - - - - - -
SUB-TOTAL 1 2 1 4 10 11 19 26 15 16 

1 

N 16 24 26 29 20 34 34 17 16 

TOTAL 

% 7,2 10,8 11,7 13,l 9,0 15,3 15,3 7,7 7,2 

OBSERVAÇ~ES: 
Considerada toda população feminina de 7 anos e mais. 

Em "sÓ trabalham" e •não estudam nem trabalhamª foi considerado a ~ltimo grau de instrução. 

Em •não estudem nem trabalham" estão incluidas donas de case. 
, , 

Ponta Media da ultima classe: 75 anos. 

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 

l 

1 1 

-
-
-
-
-
5 

5 

'• 2 .. 2 . 

NÃO 
DECLARA N % 

- 25 11,'J 

- 20 9,0 

- 2 0,9 

- - -
.. 47 21,2 

- 1 0,5 

- 3 1,3 

- 2 0,9 

- - -
- 6 2,7 

- 1 0,5 

1 14 6,3 

- 25 11,3 

- 9 4,1 

- 6 2,7 

- 1 0,5 

- 3 1,3 

- 1 0,5 

1 60 27,0 

- 29 13,1 

-.. 23 10,4 

- 38 17,1 

- 6 2,7 

- 12 5,4 

- 1 0,5 

- - -
- - -
- 109 49,1 

1 222 

0,5 100% 



ESCDLRRIORDE E/OU TRABALHO DA POPULAÇAO MASCULINA SEGUNDO IDADE 

SÕ ESTUDAM 

ESTUDAM 
E 

TRABALHAM 

afl TRAB~LHAM 

-NRO E5TUI>~M 

PRIMÃRIO 

GINÃSIO 

COLfGIO 

SUPERIOR 

SUB-TOTAL 

PRIMÃRIO 

GINÃSIO 

COLfGIO 

SUPERIOR 

SUB-TOTAL 

NÃO ff.UlTcxt ESCOLA 

PRIMÃRIO INCOMPL. 

PRIMÃRIO COMPLETO 

GINÃSIO INCOMPL. 

GINÃSIO .CCJ1PLETO 

COLEG. INCOMPLETO 

COLEG. CCJ1PLETO 

SUPERIOR 

SUB-TOTAL 

NAO FREQTO\l.ESCOLA 

PRIMÃRIO INCOMPL. 

P~IMÃRIO COMPLETO 

NEM TRRBRLHAM GINÃSIO INCCJ1PLETO 

GINÃSIO COMPLETO 

COLEG. INCCJ1PLETO 

s.{J TRAB~LHAM 

-NRO E5TUDRM 

COLEG. COMPLETO 

SUPERIOR 

SUB-TOTAL 

Nno 'FREQToq, ESCOLA 

PRIMÃRIO INCOMPL. 

PRIMÃRIO COMPLETO 

GINÃSIO INCOMPL. 

GINÃSIO .COMPLETO 

COLEG. INCOMPLETO 

COLEG. COMPLETO 

SUPERIOR 

SUB-TOTAL 

N1tO FRECITOILESCOLA 

PRIMÃRIO INCOMPL. 

P~IMÃRIO COMPLETO 

NEM TRRBRLHAM GINÃSIO INCOMPLETO 

GINÃSIO COMPLETO 

COLEG. INCOMPLETO 

COLEG. COMPLETO 

SUPERIOR 

SUB-TOTAL 

N 

TOTAL 

" 
OBSERVAÇtlES: 

7-9 

12 

12 . 

' 

12 

10-14 

11 

14 

25 

3 

-. 

5 

1 

5 

./l 

1 

31 

15-19 

1 

4 

5 

1 

11 

4 

16 

1 

5 

5 

4 

15 

16 

1 

5 

5 

4 

15 

36 

20-24 

3 

4 

2 

9 

1 

1 

10 

8 

7 

27 

1 

1 

9 

1 

1 

10 

a 

7 

27 

1 

1 

2 
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Considerada toda popu~ação masculina de 7 anos e mais. 

25-29 

1 

1 

5 

2 

1 

1 

11 

1 

1 

1 

5 

2 

1 

1 

11 

1 

1 

12 

Em "não estudam nem trabalham" estão inclu{dos os aposentados. 

30-39 

1 

1 

5 

11 -

12 

1 

2 

1 

32 

1 

1 

1 

1 

5 

11 . 

12 

1 

2 

1 

32 

1 

1 

1 

3 

36 

40-49 

1 

8 

15 

2 

1 

27 

1 

a 

15 

2 

1 

27 

27 

50-59 

4 

1 

7 

12 

3 

2 

1 

4 

1 

7 

12 

3 

2 

1 

6 

18 

60-69 

2 

2 

1 

5 

4 

2 

2 

1 

5 

4 

a 

13 

Em "sÓ trabalham" e "não estudam . nem trabalham"• rol considerado o - ~ltimo grau de instrução. 
, , 

Ponto Media da ultima classe - 77 0 5 anos. 

TABELA 6 

70-

7 

7 

7 

7 

NAO 
DECLARA 

-. 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

3 

N " 

,. - -

42 18,0 

3-/ 1, 3 

17 

8 

3 1.3 

31 13,3 

9 3,7 

19 8,1 

: 55 23,6 

14 

.27 11,6 

2 D,9 

1,3 

2 0.9 

131 56,2 

17 7,3 

6 

2 

l 

2,6 

0,9 

0,4 

1 0,4 

9 3.7 

19 a.1 

55 23.6 

14 

· 27 

2 

3 

2 0.9 

6 

2 

1 

1 

29 12.5 
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e 19 anos, onde a predominância da população feminina concentra-se 

na categoria "56 Estudam". A predominância da popu~Ação masculina, 

56,2~ para a categoria "56 trabalham" - em relação à população fe-

minina, 27,0% - e a predominância de mulheres que "Não estudam nem 

-trabalham", 49,1~ - em relação .à população mesculina, 12.5~ - sao 

a clara indicação de que o trabalho masculino é mais valorizado que 

o trabalho da mulher. 

Esta observação ganha maior realce quando se verifica oue 

na população feminina não se registrou o trabalho do menor, enqua~ 

to que na população masculina a freqtlência de indivfduos que trab~ 

lham, na classe de idade entre 10 e 14 anos é de 20,0~. Além dis-

so, na categoria "Não estuda nem trabalha", a população masculina 

concentra-se nitidamente nas faixas etárias correspondentes à ida-

de não-ativa, enquanto a taxa de ocupação feminina decresce à medi 

da em que aumentam as classes de idade, mesmo naqueles intervalos 

que correspondem à idade ativa. 

Registraram-se apenas cinco casos de desemprego na popula -
-çao masculina: 

2 na classe de idade de 20 a 24 anos; 

1 na classe de idade de 25 a 29 anos; 

2 na classe de idade de 
.... 

30 '-l 39 anos. 

Em relação à ocupação (Tabela 7), verifica-se o alto per-

c e ntual da população feminina que não trabalha, 65,5~. A freqUên-

eia mais Eignificativa para a ocupação feminina é a de "white-col-

lars", 14,0~ , aqui compreendida como a categoria ligada à presta -

ção de serviços em geral: balconistas, auxiliares de escritÓrio,d~ 

til~grafas, auxiliares de cabelereiro, vendedoras. Esta categoria 

representa 40% das mulheres que trabalham. As freqDências das ca-

t egarias "empregada doméstica", "operária qualificada '! e "serviço 
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por conta própria" apresentam-se iguais, 4,3%, representando 12,5% 

da s 64 mulheres da a mostra que trabalham. A segunda -maior freq~êu 

eia é da categoria "oper~ria não-qualificada", 7,6% em refação ' e 

populaçã~ feminina da amostre, ou 22,5% em relação ~s mulheres que 

trabalh am. 

\ 

Para a ocupação masculina, também predomina e categoria dos 

"white-collars", 26,6%, que incorpora auxiliares de escritÓrio,che-

fes de escritório, balconistas, motoristas, entregadores, "office-

-boys", vendedores, subgerentes. Por outro lado, é significativa 

a freqüência dos aposentados, 17%, categoria inexistente na populÊ 

ção feminina. As categorias dos que"trabelham por conta própria", 

15,1%1 de "oper~rios qualificados", 17,6%, e de "oper~rios não-qu~ 

lificados", 14,6~. apresentam-se em equilfbrio, o que torna mais 

significativa a categoria dos "white-collors". 

Vila Palmeira constitui, pois. local de residência da for-

ça de trabalho, e sua população apresenta determinadas caracteris-

ticas reveladoras de certa homogeneidade social. 

2. A Unidade Residencial 

A. expansão propriamente dita da cidade de São Paulo, ou i-

nicio de sua metropolização, veio conferir a Vila Palmeira a situÊ 

-çao de "destino residencial" de uma determinada população que pro-
, 

vem principalmente da Capital(Camargo e outros, 1975). Portanto 
' 

a unidade residencial está à base de seu processo de estruturação, 

conforme demonstra a Tabela 8 - condiçãó de uso da habitação, ou 

seja, própria, alugada ou cedida. 

A casa própria apresenta-se como a condição de uso mais ex 



VILA 'PALMEIRA 

TRBELR Ni8 

., 
CONDIÇAO DE vso E TIPO DE u~o DA MORADIA 

TIPO DE 

! uso SIMPLES COLETIVA MISTA TOTAL 

COI'i :;::. 
% B~çü~o N N % N % N % 

------------ ...... ·-
, 

PROFRIA 
1 

i 
r 
' 

' ALUGADA 

- ----

C© I DA 

N 
TOTAL 

at 
/ " 

Observação: 

44 73,3 13 21,7 3 5,0 60 

-
22 52,4 19 45,2 1 2,4 42 

4 80,0 1 20,0 - - 5 

70 33 4 107 

ó5,4 30, 9 3, 7 

-

% significa a porcentagem em relação à frequência 
na classe. 

56,l 

39,2 

4,7 

1001o 



COND IÇÃO DE USO DA MORA1H A, SSGU.~~1 0 A 
RENDA FAMILIAR llíENSAL DA POPULAÇAO.-

VILR 'PALMEl~R 

TR&ELA , .. 9 

~ 
ALUGADA PRÓPRIA CEDIDA TOTAL 

o 
' N. ~ N. ~ N ~ N fo 

. -.N . .., J\T, ( C!r ~) ) 

500 t- 2000 4 30,8 9 69,2 - - 13 12,1 

200() t- 3500 8 33,3 13 54,2 3 12, 5 24 22,4 

------· 
3500 l-- 5000 8 50,0 T 43, T 1 6,3 16 15,0 

500() t- 6500 12 54,5 10 45,5 - - 22 20, 6 

6500 t- 8000 1 25,0 3 75,0 - - 4 3,7 

8000 \-- 9500 2 33,3 4 66,7 - - 6 5,6 

9500 \-- 3 60,0 2 40,0 - - 5 4,7 

Não f; e clara Renda 4 23,5 12 70,6 1 . 5,9 17 15,9 

N 42 60 5 101· 
TOTAI, 

% 39,2 56,1 4, T 100,C 

Observações: 
, , 

Pont o media da ultima classe de renda: Cr$ 16.300,00 
F. end a média farailiar: CrS 4.819,44 Desvio Patlrão:Cr$ 3.489,76. , , 
Salario r:iinimo vigente: Cr S 768,00 (Novembro de 1976) 
'fo ~ a porcentagem em relação ao total na cla.sse (frequência na classe-)1 



5001- 2000 

2000~ '-500 

,5001- 5000 

50001- 6500 

65001- 8000 

80001- 9500 

95001-

NÃO DECLARA 

N 
ioTAL 

.... 
Observaçoes: 

ALUGUÉL DA MORADIA SEGUNDO A RENDA FAMILIAR MENSAL 

:i:ota.L aa .l:'op. Total. da 

Até 400 400~800 8001-1200 12001-1600 16001-2000 20001-2400 24001-2100 
que paga alugue] Ibp.de reroa 

N N 'fo 

2 2 4 9,5 13 12,1 

3 2 8 19,0 24 22,4 

5 3 8 19 'o •, 16 15 'o 1 

8 1 12 28,6 22 20,6 

1 1 2,4 4 3,7 

1 1 2 4,8 6 5,6 

1 1 1 3 7,2 5 4,7 

1 2 1 4 9,5 17 15,9 

7 22 6 4 l 1 1 42 

16,6 52,4 14,3 9,5 2,4 2,4 2,4 100% 

- 42 famÍ~ias que pagam aluguel representam 39 ~ da população. 
- Ponto m~dio da ~1 classe de aluguel: Cr$31~ . 
- :Ponto m~dio da ultima classe de renda: Cr$ 16.300,00 
- R~nda media familiar mensal: Cr$ 4.819,94 
- Media de aluguel: Cr$ 798,93 

Desvio Padrão: Cr$ 3.489,76 
Desvio Padrão: Cr$ 499,49 



vu.~ 'PALMEIRR 

TABELA N~!i 

TIPO DE USO DA MORADIA SEGUN:OO RENDA FAMILIAR MENSAL DA FOPULAÇ~O 

~ DE SIMPLES COLETIVA MISTA TOTAL 
so N 'fo N 

"' 
N 

"' 
N ~ 

. 

500~2000 10 76,9 3 23,l - - 13 12,l 

2000 l-3~00 18 75,0 5 20,8 1 4,2 24 22,4 

3500~5000 8 50,0 8 50,0 - - 16 15,0 

5000 ~6500 14 63,6 7 31,9 1 4,5 22 20,6 

6500~8000 4 100,0 - - - - 4 3,7 

· aooo~9500 5 83,3 1 16,7 - - 6 5,6 

9500~ 3 60,0 2 40,0 - - 5 4,7 

Não Declara 8 47,0 7 41,2 2 1,8 17 15,9 

N 70 33 4 107 
TOTAL 

'fo 65,4 30,9 3,7 100,C 

Observações: 

- % significa porcentagem em relação à frequência na classe. 
- Em "MISTA" . considera-se uaidade domiciliar de uso residen 

cial combi~do a outros usos (por exemplo, residência com 
oficina,mecanic~). · 

- Ponto M~dio da ultima classe de renda: Cr$ 16.300,00 
- Renda media familiar: Cri 4.819.44 - Desvio padrão = 

Cr$ 3.489,76 • . 
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fica-se o equilfb=io entr e as fréqUências do8 residências simples 

(50,0~ ) e das habitações coletivas (50,0~) ; ~também nessa elas 

se de renda que se regis tra a freqflência de 503 para as habita -

çÕes alug a dao (conforme Tabela 9). rJa classP. de rP.nda de ••...•• 

crS 5 000,00 a 6 500,00, onde as mora~iAs alugadas .apresentam o 

percentual mais alto ~54,5~ - conforme Tab e la 9), para as residêrr 

cias coletivas registra-se a freqüência de 31,9~. 

A eqOivnlência de percentuais entre as moradias simples 

e coletivas também se verifica na Tabela 12, onde se analisam os 

dados para tipo de uso da moradia e preço de aluguéis. A classe 

de aluguel de crS (00,00 a 800,00 que apresen ta a maior freqUê~ -

e ia (52,4~ - c onfJrme Tabelo 6), corresponde~ classe onde se en

co n1 ra a jgual freqBência das mor~dias simples e coletivas. 

A presença das habitações coletivas em todas as classes de 

aluguel (Tabela 12) e sua expressividad'e em relação às residên 

cias simpleo,nessa condição de uso, mostram oue o valor do aluguel 

prevalece . sobre o tipo de uso. 

De acordo com a Tabela 13, Número de Pessoas na Casa por 

CÔmo do Habitável, observa-se que as categoria:> com maiores f reql)êrr 

cias, 25j 23 e 23, 43, correspondem respectivamente aos números de 

4 e 5 cômodos habitáveis. Não são significativas as freq~ências 

r egi s tradas para as habitações com um, sete e oito c~modos - res

pectivamente, 2,B~, l,~ e 1,93 . Dentre as 1J7 famflias de amoo

tra, 69,~ tinham entre 3 a 6 membros, ou seja, um tamanho médio 

correspondente a 5 indiv{duos por unidade familiar. 

O número de pessoas nf3 unidade domiciliar não apresenta va 

::iar;Ões significativas em 'relação ao tipo de uso {Tabela 14). O 

número de moradores paru residências coletivas em relação às mora 

dias simples indica as mesmas freq~ências registradas na Tabela 9, 
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~ MÉDIO DE N2 DE PESSOAS .NA 
s;sSOAS TA . . UNlDAD( DOMlCl L!Af, 
Nl1>A 'OE 
OMlClL!Ai\ 

N2 DE 
CÔI· OOOS 

6,3. l 

4,9 2 

4,5 3 

5,4 4 

4,9 5 

4,2 6 

· 5,5 7 

6,5 8 

4,5 NÃO D~CLARA 

N 
5,0 TOTAL 

" . 

NUMERO DE PESSOAS NA UNIDADE DOMICILIAR 
POR C MODO HABIT VEL 

2 3-4 5-6 7-8 9-10 

- 2 - - -
2 6 4 1 2 

- 10 3 1 l . 

4 4 12 4 3 

5 7 8 3 l 

1 8 4 1 -
,· - 1 2 l -

/ · . 
, 

- - l 1 -

- 1 1 - -
12 39 35 12 7 

11,2 36,5 32,7 11,2 6,6 

TABELA Nº 13 

11-13 TOTAL 

N 1' 

1 3 2,8 

- 15 14,0 
' - 15 14,0 

- 27 25,2 

1 25 23,4 

- 14 13,1 

- 4 3,7 

- 2 1,9 

- 2 1,9 

2 

~ 1,8 0% 



J ÚMERO DE PE SS OAS NA UNIDADE D0111C! ~1AR 
S ~Gl.J tf :>J O 

T ?Q E U$0 DA MO~ADlA 

TIPO DE 
uso Sil-tPLES COLETIVA MI STA 

l º DE 
PESSOAS 
! F. UNIDA S 
DOM 1.C! 1.. . .1 . .n.R 

2 8 3 1 

3-4 28 11 -

5-6 23 9 3 

7- 8 7 5 -

9-10 3 4 -

11-13 l 1 -
N 70 33 4 

TOTAL 
% 65,4 30,9 ., 3,7 

~--

VILA 'PALMEIR.R 

TRBELR N ~ i't 

TOTAL 

N % 

12 11,~ 

39 36,5 

35 32, í 

12 11, 2 

7 6,6 

2 1,8 

107 

10~ 
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0 que sugere maior concentração de moradores por cômodo habitável 

para aquele tipo de uso. Em relação àsl07 habitações que compuse

ram a amostra, não se apresentaram em geral condições de habita-

çao indicativas de prec ariedade ou carência: apenas 3,7~ dos in -

, 
fermentes declararam não estarem servidos pela rede de ague e es-

goto, utilizando água de poço e fossa séptica. 

A residência coletiva corresponde e um "modo urbano de mg 

rar" e, na caso de Vila Palmeira não implica necessariamente con-

diçÕes precárias de habitação. Sua presença está diretatemente 1J; 

gada ao infcia da formação da vila, quando os primeiros compre-

darP.s de lates edificavam, eles prÓprios,nos fundos de seus terr~ 

nas dais pequenos cômodos - o "quarto-cozinha". Prontas essas 

prime i ras instalações, mudavam-Ee e davan in{cia à construção da 

casa definitiva, na medida cm que o permitiam suas posses e e dis 

ponibilidade de te.mpo. Esses cômodos do quintal eram mais tarde 

ncupadas pelos filhos casados, pelos pais idosos, pelos parentes 

que•vinham morar na capital". Quando os elugu~is se elevaram em 

-Vila Palm~ira, coffieçaram a ser alugadas a pessoas nao pertencen -

t c s à familia. Alguns dos primeiros moradores que se mudRrem de 

Vila Palmeira transformaram mesmo suas residências em habitações 

coletiv3s para aluguel. 

As residências coletivas obedeceram, portanto, à lÓgica 

da especulação que provocou maior demanda de habitaç~es em dois 

mo mentos distintos da perfodo mais r~cente do processo de estru -

t urnção de Vila Palmeira: o primeiro corresponde à chegada de no-

vos moradore H; o segun d3, às modificações na paisagem urbana 

- abertura da avenida e canalização do Cabuçu que m~tivaram as de 

sa propriac;Ões. Constituem, em geral, a "moradia da gente nova" e 

a "propriedade do morndor antigo". 

A existência d~sses dois grupos diferenciados, estabele -



TEMPO DE FIXA O NA VILA E TEMPO DE PERMAN NCIA NA MORADIA 

. . . 
1 TEITPO l:'A 

M.ORADP NÃO TOTAL (.A1!0 s) , 
3. ~-l6 6-l9 9-ll2 12-115 15-l 18 18-l 21 21-\25 25-l DECLARA N 1o ate 

TEHFO NA 
VILA (A.NOS) 

ATÉ 3 20 - - - - - - - - - 20 18,7 

3-l 6 3 9 - - - - - - - - 12 11,2 

6-l 9 1 2 11 - - - - - - - 14 13,1 

9 -t12 1 4 - 5 - - - - - - 10 9,4 

12 -115 - - - - 3 - - - - 1 ' 4 3,7 

15~ 18 - - - - 1 6 - - - - 7 6,5 

18~ 21 - - - 1 - - 4 - - - 5 4,7 

21--l 25 2 - 1 2 1 - - 13 - . - 19 17,8 

25- l - - - - - - - 8 - 9 8,4 

NÃO DECLARA 3 1 - - - l - - - 2 7 6,5 
.1· 

N . / 31 16 12 8 5 7 4 13 8 3 % TOTAL 
% 29,0 14,9 11,2 7,5 4,7 6,5 3,7 12,2 7,5 2,8 ' - , , 

OBSERVAÇAO P t di d lt• 1 28 . on o me o au ima e asse: anos . 
N % 

rempo de 
.. 

na in~<:\ia igual permanencia ao tempo de fixação 
na vila . ........................ · ...................... 79 73.8 
Tem"Oo na l'Clor..\.ti:a menor aue tempo na vila •••••••••••••• . .• 20 18.7 
Nao dec·lara ........... ........................... . .... 8 7,5 

TOTAL ••• ~ •• 107 100.0 
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cidos e~ diferentes momentos do processo de estruturação de Vila 

Palmeira, manifesta-sP. ainda quando se considera a relação entre 

te rr. po de fixação em Vila Palmeira e tempo de permanência na mor~ 

dia (Tab e la 15). O alta percentual de igualdade entre o tempo 

de fixação na vila e o tempo de ocupação da casa - 73,8~ 
, 
e 

significativa da estabilidade do segmento formado pel~s " morado 

res antigos", que também está e~presse quando se leva em conta 

a porcentagem do conjunto das freqfi~ncias das ~ltimos interva -

las de tempo - 33,4% para a perfodo acima de 18 anos. Por sua 

vez, a percentual correspondente a tempo de fixação na . vila me-

no r que tempo de permanência nét moradia - 18, 7-=J, - refjistra a pr~ 

sença da ~gente nava", além de indicar os deslocumentos internos 

, . 
d e ntro da prapria Vila. 

A unidade residencial apresenta-se como um bem difere!!. 

ciado. A condição de proprietária define principalmente os "mo-

radares antigos" em relação à "gente nova", seus inquilinos. 

3. O Espaço 

A estruturação de Vila Palmeira CQma unidade coletiva r~ 

prec e•1ta medida de integração 
... 

cidade de S?io Paulo. Seu a sua a 

caráter de 
, 

periférica, -are a denotando sohretudo sua ~osiçao de 

isa lamento face obstéculos naturais 
... 

precariedade das aos e a 

viee de acesso, perde gradualmente a significação conforme ocorre 

a me tropolizaçâo de São Paulo. 

Nas plantas da Cidade de São Paulo da d~cada de 1940, Vi 

la Pal~eira aparece fora da mancha urbana contfnua, conforme mo~ 

tram a Planta da Cidade de São Paulo e Arredores de 1944 (Casti-

glione), e a Planta de São Paulo e Municípios Circunvizinhos, de 
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1949 (Belucci). 

Na d~cada de 50, de acordo com a "Planta da Cidade de 
, 

S2o Paulo" de 1954, observa-se que em Vila Palmeira a area edif! 

cad <1 concentra-se principalmente ao redor da igreja, mostrando -

~e mais rarefeita nas proximidades do Rio Cabuçu e na porção co~ 

respondente ao limite norte. Esse disposição espacial das habi-

taçÕes fundamenta-se, por sua vez, nas caracterfsticas do s!tio 

urbano de Vila Palmeira: bai~o terraço fluvial, com altitud~ mé-

dia entre 725 a 730 m; planfcie áluvial, com 720 a 7~2 m de slt! 

tude média, sujeita a cheias periódicas; e colinas, com altitude 

mé d i~ entre 790 a 795 m (Ab'Saber, 1954). 

Ao in!cio da década de 60, Vila Palmeira apresenta sen 

s!vel aumento de ocupação. Conforme os dados do Quadro I, os 

baix~s percentuais de terrenos vagos (4,~) e de construçÕes(l,5~) 

em relaç;o ao n~mero das unidades domiciliare~ cadastradas ·de-

rnonstram o densidade da área edificad_a e a predominância da uni-

dade residencial (85,6~). 

A Planta da Cidade de s;o Paulo de 1975 ·(Gegran),por sua 

vez, mostra que em Vila Palmeira ~ densidade de edificações com-

tina-se o alto n!vel de aproveitamento dos terrenos. Os lotes 

, 
retangulares, estreitos e alongados, apresentam grande numero de 

Lonstruç~es que se estendem até os fundos dos terrenos; os re-

- , , cuos fronteiros sao pequenos; o numero de quintais e bastante r.!! 

duzid? e, cons~qOentemente, ~ reduzida a área verde interna; 

inúmeras as casas contíguas. 

... 
sao 

Conforme a legislação referente ao zoneamento da cidade 

rle São Paulo,(l) a maior parte da área ocupada por Vila Palmeira 

(1) Leis nl 7805, de l!/11/72; 
n! 8001, de 24 /12/73; 
n! 8326, de 21/12/75; e Decreto n! 11.106, de 28/6/74 • 
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constitui "zona de uso predominantemente residencial, de médiél 

densidade demogr~fica", pois nio se registra a ~onstruçio verti 

cal. 

Nas leis que definiam o perímetro ur~ano de Sio Paulo , 
, 

Vila Palm~ira apresenta-se primeiro co~o integrante da are a 

rural}l) onde a vizinha Vila Albertina constitui um dos limites 

da área suburbana. Em 1940, ( 2 ) faz parte da área suburbana e 

,.. . .. ( 3) .., . 1 
n a n pode ser equiparada a zona urbana por nao possuir qua 

• 

quer dos melhoramentos públicos indicados como condição necessá-

ria. Da{, não constar dos cadastros imobiliários da década de 

40 e do 
. ,. . 
inici::i 

(4) 
dos anos 50. 

A pa rtir de 1953, passa a constar das plantas genéricas 

de valores,constantes da legislação municipal da tributação imo-

b . 1. , . ( 5 ) d . d .. . t l ,.. d l . 'bl. i iar1a, ev1 o a ins a açao e a guns serviços pu icos - CQ 

locação de guias, iluminação. Até e ssa data nenhuma de suas vi<E 

t . d . - f .. 1. d ( 6 ) ivera enominaçao o 1c1a iza a. 

O Quadro II indica os val3res mé dios dos terrenos (metro 

(1) Acto n2 1057 de 1936 (conforme citado anteriormente). 
(2) Decreto-Lei n2 25 de 1940 (conforme citada · anteriormente). 
(3) Decre to n2 78 de 1941 (conforme citado anteriormente). • 
( 4 ) Segundo o "Almanaque dos Contribuin\es" de 1950, Vila Palmei-

ra enquadrava-se no CÓdigo 7: "Não pa~am impostos ruas e prC:
ças não oficiais, sem pavimentação, estradas revestidas de m~ 
terial sflico-argiloso, macadam simples. pedras não aparelha
das ou simplesmente apedregulhadas, e estradas pavimentadas na 
zona rural". · 

(5) Lei Municipal n2 4160, de 27 de dezembro de 1951, que estabe
l P. ce as plantas gen~ricas de valores conforme a legislação de 
1946. 

( 6) A primeira via a ser oficializada foi a Rua Santa Ãngela, em 
1954, seguida da Rua São Slivestre, ta~bém no mesmo ano. As 
demais foram oficializadas em 1962, exceto as ruas AbaÍbas , 
Bento ferraz e Visconde de Jaguari, oficializadas em 1974.Es
se descompasso entre as diferentes datas de oficialização explá 
ca as diversas designações das ruas de Vila Palmeira em dife : 
rentes plantas da cidade de São Paulo. 



-v~~ ~"""'-~tA:,~ .(/yyV ~~ ~t~W\..a.... - 'Úo..~ 11-\~ o\,(n ~~~ 
-P~ i '3 5 3 / i g 1 i 

~~'W\.C.'~ -V~ltL -fa.eWttÂ/t4., L~te.~ ele. ~:~ 
d.-p~ S.aLru ~ 5~ -{..;~ o.ewu.o. ·~"~ 
l~/~) . ~ <9' 

":B .. "C" 
~~ck ( tAA.~ ......,JA&. 

UM.d ~ "R" ~.&. o,,,.c,-·ü. S1A. .~ .. --
~ ~&~ 

~c,..f'.t--
~~ d.N~lo') 

i9S3 40 ~o 'º 80 gs-
(,_.,,...) 

f <353 50 60 80 100 ioo 
cc:t-- l - ) ,. 

i 955 . RO go ioo/130 1;?.0 300 
C~bw) 

i <j 5~ . 1 zo i~O i40/f 80 1.80 500 
<~e,t-w) 

; 
/ 

35"0/4oo C,30 19'º ts.o lOO Lloo cct~~) 

i9bíl 2bO t'º 3f.0/5ZD L4 o·o 'too 
e~- ... w) 

a 

191-f. io ~o 30/1.to 50 {,o 
(d&~) 

-~O'\,,~~~ 

5..ú:d{f\" t.O'\>"&~ ..... ~~ 
~ "~~ ~~ .u. ~1.o.. ~e...w 

SJ.<ti.he·~i>.~~ 
44 ~ CA~ d&. -f5o.;.jd. 

S.J'.d\."C." ~·~ ~~ 
d.d 4..'t.C:O-~ cb, {4~ ~~. 

(Q,.. ~ de. {4~ a.~~ 
~~c;l..n ~ .t.~IY ~O'; 
~~"'~~r~~ 
~ -V..:'4., 'f~. 
1'.~ ~ 0..0., ~ 
~ 5"411.~ ~c9',t~4--~ 

~"'4·~~~~ 
~~"'t A-~~. 

5cnJÃ.:"-P~ ~~(;4,o ~"v~"- "9~ae. ~ 1~·-1.t~ 
. S~ ~ :t~ iM ~:e.e.'~ k sJM :P~ 



51 

quadrado por quadra) em Vila Palmeira, no período de 1953 a 1971, 

de ~sordo com as plantas genéricas de valores. Para efeitos de 

comparação levou-se em conta as características do sítio urbano : 

a) as ruas situadas na porção elevada, onde algumas casas foram 

construídas abaixo do nÍyel da rua e onde os tetos dos terraços 

às vezes servem de abrigo para carros; b) as ruas localizadas pm 

ximo à várzea do Cabuçu; c} as ruas que compõem o que poderia ser 

denominado o "core" de Vila Palmeira, na porção plana onde se l~ 

calizam: a Igreja de São Jos~,os estabelecimentos comerciais 

- pequenas lojas, dois supermercados, a padaria, alguns bares e 

tr~s fuEmácias - as casas mais -antigas e a sede do "Sport Club C~ 

rinthiansde Vila Palmeira". Ademais, foram incluídos os valores 

correspondentes às ruas Antônio de Couros, limite com Vila Albe~ 

tina, e Bartolomeu do Canto, da qual a primeira é continuação e 

que começa na Avenida Nossa Senhora do Ó, também considerada no 

t recho entre a Avenida Santa Marina e Rua Bartolomeu do Canto. 

O valor médio dos terrenos em Vila Palmeira, para o pe 

rÍodo indicado, apresentou elevação correspondente ao processo 

inflacionário, registrando-se discreta valorização. Os maiores 

valores médios encontram-se nas ruas Santa Ãngela, Ribeirão das 

Almas, e Talhado, que se enquadram na terceira categoria,e onde 

predominanas residências dos primeiros ~oradores. Os valores mé 

dias decrescem nitidamente em direção à várzea do Cabuçu e a po~ -

ção mais elevada do sitio de Vila Palmeira, onde predominam as 

moradias alugadas. 

A elevação do valor médio dos terrenos verificou-se após 

as abras de retificação, canalização e urbanização do Cabuçu de 

B . (l} -
aixo, com a abertura da Avenida lnajar de Souza, extensao da 

(1) Projetadas em 1975 e concluídas em 1978, pela Companhia de Sa 
neamento Básico~E~~São Paulo (SABESP). 
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Avenida Com. HartineÍli e ligação direta com a Lapa~ 1 )Nessa por-

ção de Vila Palmeira o valor médio do terreno é cri l 600,00 o 

metro quadrado e, segundo a legislação referente ao zoneamento da 

cidade de São Paulo, af caracteriza-se a categoria de uso Z6(005~ 

ou seja, zona de uso predominantemente industrial. 

As obras realizadas para a implantação do "Coletor-Tron-

co Cabuçu de Baixo" e urbanização desse fundo de vale refletiram-

-se significativamente em Vila Palmeira. As desapropr~açÕes ef~ 

tuadas para sua realização não só concorreram pare a elevação do 

valor dos aluguéis, como também provocaram a perda da Única área 

de lazer,o campo de futebol do "Sport Club Corinthians de Vila 

Palmeira", que se localizava próximo ao largo à entrada da vila. 

Segundo a opinião de moradores contribufram, ainda, para a for -

mação da favela situada no limite norte, em terreno pertencente 

ao patrimônio municipal. 

Como unidade de consumo de bens, valores e serviços, Vi-

la Palmeira depende da centralidade do Bairro da Lapa, que pala-

riza os deslocamentos da população quanto a compras e utilização 

de certos serviços. 

Conforme demonstra o Gráfico 3, verifica-se que em rela-
, 

çao a compras o essencial e, obvia~ent~, adquirido na vila, ou 
' 

seja, alimentos. Existem em Vila Palmeira dois supermercados 
' 

inúmeras vendas, uma panificadora e aos domingos funciona a f ei 

~a-livre. A aqui~içio de ~limentos ~ efetuada fora da vila no 

caso daqueles filiados a coopHrativas ou, em restrito número de 

eventos, pela atração dos grandes supermercados. 

Também a compra de remédios se faz em Vila Palmeira, on-

(1) Ver Planta da Cidade de São Paulo, 1978/1979. CADLOG, Depar
tamento de Rendas Imobiliárias, Prefeitura de São Paulo. 
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,,. ,.,, 'd. t . t li de ex istem tres farmacias que vendem a cre :i. o, no s:i.s ema con-

ta por mês" . Assim, excepcional~ente são comprados medicamentos 

fora da vila. 

A aquisição de vestuário e eletro-domésticos é feita no 

Centro e principalmente na Lapa, bairro tradicionalmente caract~ 

rizado pela função comercial. Em Vila Palmeira, existem apenas 

pequenos bazares que vendem artigos diversos: roupas, brinquedos, 

calçados, armarinhos, artigos de papelaria podem ser encontrados 

em uma mesma loja. Quase todos os proprietários de estabeleci -

mentas comerciais e de ~erviços de Vila Palmeira residem na pró-

pria vila ou em núcleos próximos - Itaberaba, Vila Carolina, Vi 

la Penteado, freguesia ao passo que os proprietários de estab~ 

lecimentos industriais e depósitos procedem indiferenciadamente 

de várias pontos de Grande São Paulo. 

Os serviços de saúde utilizadas - quanto a atendimento mí 

-dica - sao principalmente aqueles institucionalizados e oue , por-

tanto, localizam-se fora da vila: em primeiro lugar, os serviços 

de saúde da Previdência Social · (41,11o); a s~guir, as serviços 
, 

me-

dicas municipais (21,5%); e os convênios efetuadas com as empreg~ 

doras. (11,2%). Aqu e les que utilizam ~tendimento médico particu -

lar, 18, 73 , dirigem-se principalmente 1\ ) taberaba e Lapa, pois, 

em Vila Palmeira trabalha um Único médico pediatra estabelecido r~ 

centem ente. Os serviços odonto.LÓgícos utilizados -fora da vila 

25,2~, rP.ferem-se em geral a convênios. Em Vila Palmeira funcio-

nam quatro clfnicae dentárias. 

Os deslocamentos em função de lazer apresentam-se muito 

restritos, acorren do principalmente em fins-de-semana. Apenas 

3,53 declararam frequentar cinemas,no centro e na Lapa. A freq~n 

eia a estádios de futebal,também é reduzida, 5,0~. Dessa forma Pr'!:. 

velecem as formas de convivência local: o "bate-papo" na ~izinhan-



LOCAL DE TRABALHO E CONDUÇÃO UTILIZADA 

. 

~ 
EM OUTRA FORA DA VILA T O T A l 

CIDADE VILA N % 

N1tO UTILIZA 20 35 55 26,6 (VAI A P~) -

.. 
ONIBUS - 103 - 103 49,8 

OUTROS 
COLETIVOS 1 3 - 4 1,9 

(PERUA) 

CONDUÇÃO 
DOS OUTROS - 5 - 5 2,5 

(CARONA) 

CARRO - 34 2 36 17,4 

.. 
TREM E ONIBUS 2 2 0,9 (AMBOS) - ' -... 

OUTROS 1 1 2 0,9 

N 3 166 38 207 

T O T A L 
1,4 80,2 18,4 100% 

Observação: 
- De toda a população re~ietrada (517), somente 207 forem 

tabelados, pois, 289 nao trabalham (aposentados, donas
de-casa e crianças), e 21 não declarem • . 

- Em •OUTROS•, estão inclu1dos: caminhão e bicicleta. 
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ça, o jogo de bola na rua, os "pontos- de-encontro" representados 

p:los ares e vendas situados próximo s à igreja. 

Os deslocamentos para o local de trabalho (T abela 16) in-

clicam que a relação entre o local de residência e o local de tra-

balho não é estreita. Cerca de três quartos da população recor -

rem aos meios de transporte para trababalhar. 

Os que utilizam condução própria, 17,4%, (l} mencionaram c~ 

mo local de trabalho: Lapa, Pompéia, Ãgua Branca, Perdizes, Suma -

ré, Pacaembu, Pinheiros; e, ainda, Avenida Paulista, Vila Mariana 

e Santo Amaro . Incluem-se, em geral, nas seguintes categorias o-

cupacionais: "vendedo res", "motoristas" e "serviço por conta pró -

pria". 

Os que utilizam Ônibus, 49,B~ , representam o maior perceri 

tual dos indivfduos fixados em Vila Palmeira e oue trabalhem na 

Lapa, Pompéia, Ãgua Branca, Barra funda e Centro; ou, em alguns e~ 

sos , em Pirituba, Casa Verde e Santana. 

A freqOência daqueles que não utilizam condução, 26,6( , 
, 
e 

expressiva quando se leva em conta que representam a força de tra-

balho absorvida no mercado local: Vila Palmeira e vilas próximas 

- Carolina, Siqueira, Itaberaba; o núcleo da freguesi a e Avenida 

Marginal. 

Aqueles que declararam trabalhar em Vila Palmeira(lB,3~ em 

relação a N•207) incluem-se nas seguintes categorias ocupacionais: 

"serviço por conta própria", 47,~; "white-collers" (prestação de 

serviços em geral}, 21,3~; "operários qualificados", 15,~; e "ope 

rários não-qualificados, 15,~. 

A existência de um mercado de trabalho local, em Vila Pal-

(1) O percentual daqueles que possuem automóvel, em relação a 
N•l07, é 39,~. 
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meira, representa antes um aspecto de sua integração ao espaço m~ 

trapolitano, pois, a relação entre morar na vila e trabalhar na 

vila apresenta pesa relativa. Vila Palmeira é sobretudo lo~al de 

fixação. A maior significação dos deslocamentos para o local de 

trabalha demonstra que a fixação ao domicflio prevalece (Wilheim, 

1965). 

Vila Palmeira apresenta-se, portanto, como um espaço cri~ 

da em diferentes momentos. Como resultado da expansão urbana da 

cidade de São Paulo constitui área periférica de função estritame~ 

te residencial, onde a princfpio persitem traÇos semi-rurais, e 

que recebe uma população expulsa de áreas mais antigas de povoa 

menta. 

Esses primeiros moradores passam a constituir um grupo 

homogênea na unidade coletiva que se estrutura, e na qual condi 

çÕes conjunturais possibilitaram que se tornassem proprietários • 

Por outro lado, as necessidades comuns quanto a equipamento urba-

no essencial também contribuem para que se organizem em um gru -

po diferenciado. Ademais, sua posição de "moradores antigos"lhes 

confere prestígio na comunidade local. A distribuição espacial da 

população em Vila Palmeira acompanha, de certa forma, a condição 

' social de seus habitantes determinada principalmente em função 

da tempo de fixação: as residências das "moradores antigas" estão 

~elhor localizadas em relação ao sftia urbano. 

~ medida em que Vila Palmeira se estrutura como unidade 

coletiva, acorre sua integração espacial à cidade. Conforme se 

processa a ocupação paulatina de seu espaço, participa diferente-

mente da espaço maior que a contém: primeiro, integra~do a zona 

rural do Município de São Paulo; depois, enquadrando-se à zona s~ 

burbana; e, par Último, incorporando-se à zona urbana. 
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~ medida em que se processa a metropolização de São Paulo, 

Vila Palmeira como expressão de algo no conjunto maior sempre re-

nevado, também se renova. Apresenta-se como um espaço da metrÓ -

pele para o grupo formado pelos novos moradores e também como 

mercado de trabalho local. Entretanto, revela simultaneamentece~ 

tos traços que a assemelham às cidades interioranas, alguns deles 

também presentes em décadas posteriores nas áreas de povoamento 

mais antigas da cidade de são Paulo: "os pontos-de-encontro" si 

tuados ao redor da igreja, uma vez que nao existem praças, muito 

frequentados em fins-de-semana e feriados; a frequência às festas 

e quermesses promovidas no pátio da igreja; a existência de vende 

dores ambulantes de frangos vivos; a presença da "carrocinha" pu

xada a burro que vende carne a domicflio, anunciando sua cheg~da 

com a buzina "fon-fon"~ o hábito de se comprar verduras nas hor

tas, diretamente de quem as cultiva. 



VILA PALMEIRA: A COMUNIDADE RESIDENCIAL 
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l.~RelaçÕes Sociais. 

Como unidade urbana Vila Palmeira apresenta limites nitid~ 

mente delineados e certa auto-sufici;ncia; - ~demais, sua populaç~o 

mostra algumas caracter!sticas de horr.ogeneidade. Esses aspectos l.t-e 

conferem certa especifidade e levam à consideraç;o da exist~ncia de 

um sistema de comportamentos inerentP.s à vida social local, isto 
, 
e, 

o sistema de vizinhança, compreendendo os contatos à base da proxi-

midade local, e as relações sociais propriamente ditas, compreende~ 

do as manifestações de partici~aç;o na vida coletiva local. 

O alto percentua~ daque~es que declararam manter estreites 

relações com vizinhos, 87,9~, opõe-se àquele dos que declararam que 

as relações de vizinhança est;o fundamentadas apenas em meras rele-

çÕes de coexistência exigidas pel.a proximidade local, 12,1~. Este 

Último grupo inclui os indivíduos com tempo de fixação em Vila Pal

meira inferior a três anos,e que representam 18,B~ do total da amll!. 

tra. 

A intensidade dos contatos entre vizinhos expressou-se,ta~ 

, (1) . 
bem, entre as m;es que trabalhavam for~ e declararam deixar os fi 

lhos pequenos com vizinhos (60,0~), ou sob a responsabilidade dos 
·, . 

irm;os mais velhos (40,0"), qu1e deveriam', eventualmente recorrer aos 

vizinhos. 

Analisando os motivos secund~i·io s de fixaç ;o, verifica-se ,q.e 

a escolha de Vila Palmeira como local de moradia também ocorre devi 

do à proximjdade de parentes residindo na pr~pria vila ou em vilas 

próximas. As relações de vizinhança intensificam-se, portanto, me~ 

cladas às relações familiares - o que se observe em geral. nas resi-

(1) N• 20, representando 31,2~ das mulheres que trabalham fora(N•6~. 
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dênciaE coletivas, prÓ~rias ou alusadas, e entre os "moradores an -

- . tigos". Por outro lado, a existência de parentes nas vilas proxi -

mas amplia a unidade de vizinhança a limites imprecisos. O fato de 

20.s~ da população apontar as vilas próximas e bairros vizinhos co

mo Úl timo local de moradia (Tabela 3) expressa a extensão da unida-

dP. de vizinhança que. como v!nculo, transcede a ter~itorialidade. 

Considerando as formas de lazer aprer.entadas, vê-se que a 

freq6ência aos "pontos-de-encon~ro", os jogos de cartas e a "sinu -

éa" nas salas dos fundos dos bares. e as "peladas" nas ruas também 

contribuem para definir culturalmente a dimensão do papel do vizi-

nho. 

Como já se mencionou, o tempo médio de fixação correspon 

dente a 12,5 anos. a expressividade do grupo formado pelos indiv{ 

duos fixados há mais de 20 anos (Gráfico I). a existência de deelo-

camentos dentro da prÓpria vila (Tabela 3) constituem caracter!sti-

cas da estabilidade da população de Vila Palmeira. a que se acres -

centa o fato de mais da metade. dos moradores residirem em casa prÓ-

pria. A intensidade de contatos entre vizinhos fundamenta-se.assim, 

na existência de um grupo local estruturado em função do tempo de 

fixação, or.de as formas de convivência estão se~imentadas pelo co -

nhecimento e pela cooperação a ajuda rec!proca. os empréstimos m.Y 

tuos, as visitas e ~uniões. 

Dessa forma,Vila Palmeira caracteriza-se co!"O grupo local , 

no que diz respeito à vida quotidiana, pela interpenetração das re-

lações familiares e atividades relativas à vizinhança. Como unida-

de c~letiva sua ligação com o espaço é imediata e fundamental; toda 

via, como grupo local extravasa sua territorialidade. 

Os dados sobre participação em associações e opinião dos 

moradores sobre quem consideram trabalhar pela vila apresentam el-
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guns aspectos relacion~dos à participação na vida coletiva local. 

Em relação à participação em associações (Gráfico 4), forem 

consideradas aquelas encontradas em Vila Pelmeira: "Sociedade de 

Amigos de Vila Palmeira", "SporlClub Corinthia~de Vila Palmeira", 

as associações de pais e mestres da Es~ola Municipal de Prlmeiro 
, , 

Grau "Dr. Elias de Souza Cavalcanti" e da Escola Estadual de Primei 

ro Grau "Regente Feijó~, e as associações religiosas representadas 

pela "Assembléia de Deus", "Igreja Evangélica" e "Igreja de São Jo-

sé de Vila Palmeira". 

A frequência da participação nas associações de pais e mes-

tres das escolas municipal e estadual é b~stante retrita, 6,9~,prin 

cipalmente quando se leva em conta que 21,6~(l) da população total 

da a~ostra sittiavam-se nas faixas etárias de 5 a 15 anos, correspon 

dentes à idace escolar. As informações coletadas diretamente nas 

escolas indicaram que as convocações para reuniões obtêm compareci~ 
~~rt~' 

mtnto e.;vf'estas cf vicas e de encerramento do ano escolar. Na esco-

la municipal a participação das mães é mais significativa, no que 

diz respeito à convocação para trabalharem em rodÍsio colaborando na 

limpeza e preparo da merenda escolar, e ~ frequência ao "clube de 

mães". 

A participação na ~nica associação esportiva de Vila Palmei 

ra- o "Corintinha" - é ·de 4,2~. A perda qo campo de futebol, desa-

' propriado para a abertura da nova avenid~~otivou a diminuição da 

participação, como se depreende da transcrição da entrevista efetu~ 

da com o presidente do"Sport Club Corinthiansde Vila Palmeird~ tam

bém antigo morador da vila: 

. "Este nosso clube foi fundado em l~/5/1933. 
. , 
Ja fomos'cam 

peão do setor e vice-campeão amador do estado'._ Antes, havia tam-

(1) Cento e doze indivíduos, em relação a N~ 517. 
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bém o quadro juvenil e õ dente-de-leite. Hoje, só temos um quadro. 

Com as desapropriações perdemos o nosso campo, que virou avenida. 

fomos falar com o Secretário de Esportes da Prefeitura para cone~ 

guir um outro campo, no Jardim Tobias ou no Jardim Pximavera, mas 

dois clubes mais novos já tinham passado à nossa frente. Acho que 

houve a mão de alguém nisso tudo, porque nós temos tradição. Nossa 

sede é este salãozinho, e além desses troféus oue estão aoui. mui-

tos outros estão em exposição no bar da esquina para todo mundo ver. 

Hoje, temos uns duzentos sócios, todos gente antiga daqui. Temos 

problemas de lugar para treino e gastos de condução para ir jogar 

fora. Se~ que vão fazer vários centros recreativos em Itaberaba 

masoCorintinha, aqui, agora só é lembrado em época de eleição. Da~ 

nandam cabos eleitorais para cá. 
, 

A rapaziada daqui preçisa de area 

de lazer. Na vila não há praça e o nosso campo era muito freqOent~ 

~ 

do. 

O maior percentual de participação na vida coletiva local en, 

contra-se relacionado à freqDência à Igreja de São José. A f reqOên 

eia às duas outras associações religiosas, consideradas em conjunto, 

representa 6,7~. ~m comparação à igreja católica - a primeira ass~ 

ciação e~istente em Vila Palmeira - a "Assembléia de Deus" e a "l -

greja Evangélica" estabeleceram-•c recentemente e são freqOe~tadas 

principalmente por pessoas procedentes d~,~odo in~iferenciado de 

Santana, Casa Verde, Itaberaba, Moinho Velho, Pirituba e Lapa. Por 

outra lado, a Paróquia êe São José incorpora, além de Vila Palmei-
, 

ra, ne núcleos de Jardim São Marcos, Jardim do Russinho, Jardim M~ 

ria Lu!se, Vilas Olga, Aguiar, Carbone e parte de Vila Carolina. 

Portanto, as associações religiosas de Vila Palmeira não constituem 

associações locais "stricto sensu". 

A participação na~Sociedade de Amigos de Vila Palmeira:s,6~, 

é muito pouco significativa, estatfsticamente. Todavia, esse bai 
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xo nivel de participaç-ão é expressivo quando se consideram certos 

aspectos relativos à fundação desse associação. 

A ·sociedade de Vila Palmeira. foi fun-

dada em 1970. através de iniciativa dos primeiros moradores, re -

presentando . principalmente a necessidade de se organizarem formal 

mente para propor junto aos representantes do Poder PÚblico as rei 

vindicações de necessidades comuns relecionadas em geral a equip~ 

mente urbano prioritário. 

Os primeiros moradores de Vila Palmeira sempre reivindic~ 

ram serviços b~sicos aos representantes do Poder PÚblico. Exem -

plos disso são as "listas de assinaturas" angariadas para demona-

trar a real car~ncia de determinados serviços básicos, e os "bilh~ 

tinhas" conseguidos junto a politicos influentes que visavam a ·~ 

segurar a rápida implantação das melhorias pretendidas. 

A extensão das linhas de Ônibus, e rede de iluminação ?-! 
blica, e instalação do Único telefone público existente, e coloca . -
ção de guies. a dragagem periódica do Rio C&buçu representam os 

serviços básicos obtidos através de iniciativa local desde o inI-

cio da ocupação de Vila Palmeira, caracterizando principalmente o 

per!odo de 30/60. Essas manifestações de ação coletiva expressam, 

té'mbém, a articulação em torno de lfde,es polfticos e, noc~!»O~t. Vi 

la Palmeira, as comissões de moradores organizados pare a obten -

ção de serviços básicos e melhoramentos do equipamento urbano con~ 

tituem o prolongamento do diretório local do Partido Social Progr!!> 

sista (PSP). Lembre-se que as Sociedades de Amigos dos Bairros a-

pareceram sobretudo ne década de 50, "um per!odo de intensa mobi

lizaç âo política. em que tanto os partidos como as lideranças po -

pulistas disputavam as preferências da população" (Camargo e outms, 

1976: 117). 

A partir de meados da d~cada de 60• as reivindicações como 
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forma de expressão da iniciativa local diluem-se à medida em que 

se torn&m mais complcx~s os organismos de planificação urbana. As 

instituições municipais passam a considerar as reivindicações l~ 

cais como problemas técnicos relacionados a implantação e melho -

ria do equipamento urbano. Em Vila Palmeira,o asfaltamento e ce! 

çamento das ruas, a instalação definitiva da rede de águas e esg~ 

tos e as recentes modificações da paisagem urbana, com as obres 

de urbanizeção do Cabuçu, constituem exemplos de serviços urbanos 

que não foram implantados à base de reiviradicac;Ões locais, mas em 

virtude de decisões de Órgãos técnicos governamentais. 

A história do Sr. ~ngelo (48 anos, funcionário da Campa -

nhia Metropolitana de Transportes Coletivos - CMTC} exprime, de 

certa forma , as transformações que afetaram as manifestações da 

iniciativa local. Nascido no Brás, fixou-se em Vila Palmeira há 

26 anos, após seu casamento com uma moradora da Ãgua Brance."Qua~ 

, . , 
do eu vim para ca, Vila Palmeira era un Jugar onde JB existiam cer-

tas melhorias, e o pessoal trabalhava pelo lugar. Aqui, quase t~ 

do mundo tem casa própria e inquilinos. Eu mesmo tenho três ce -

sas de aluguel. Quando era motorista de CMTC, fiz as linhas V.Ca

rolina/Cidade, Pompéia/Vile Palmeira, ~ . Vila Palmeira/Cidade.Quau 

do as linhas de ~nibüs não funcionavam direito, todo mundo racle-

mava lá na companhia. Hoje, sou ins?et~ r. de CMTC e não vejo nin-

guém reclamar lá, ~ue a condução . não fun c iona. Todo l!'lundo se 

qu e ixa e fica assim esmo . Quando eu trabalhava na· linha Pom 

péie/Palmejra , fecharem as porteiras da linha de tre • Tinha que 

dar a volte pela Lapa, ~u pela Barra funda e sair na Casa Verde, 

depois no Limão, para chegar aqui. Um trajeto de poucos minutos 

d~morava mais de uma hora. E as pessoas reclamavam para canse 

guir alguma coisa. Hoje, como ninguém votou na Últimas eleições é 

esse oportunismo. A ·~ociedade de Amigos' daqui não funcione. foi 
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fundada por nós mesm~;moradores antigos; e não participamoE mais. 

O presidente também é morador velho daqui, mas está afastado de 

, 
nos. Vila Palmeira cresceu e tem muitos problemas, porque a cida-

d e cresceu demais. Hoje, · h~ muita gente nove morando aqui; tem e~ 

sa favela que não é formada por maus elementos, ma~ peles famílias 

que foram desapropria das quando o governo reEolveu fazer as obras 

da avenida • A 'Sociedade de Amigos' não consegue rt:!solver o probl!:, 

ma da favela. Nem o problema da creche, porque as mães da Vila que 

trabalham fora preci3sm de uma creche onde deixar os filhos. Outro 

problema é o perigo dos assaltos. Os jovens daqui estudam à noite 

em Vila Siqueira; voltam depois das 11 horas, a pé, e há muitos a~ 

saltos pelo caminho. O governo ajuda aqueles que precisam traba -

-lhar e querem continuar estudando, e faz a escola noturna, mas nao 

cuida de policiamento para a segurança dos alunos e dos moradores 

dos bairros. Aqui, também não se cuida do asfaltamento~ Fizeram o 

a sfalto e arrEbentaram não sei quantas vezes. E a 'sociedade de A-

migas de Vila Palmeira' não toma providências". 

Verifica-se, assim, que os "more àores antigos" gredualmen-

te passaram a não aceitar a atuação de uma organização que, apesar 

de por eles próprios instituída com o propósito de expressar as rei 

vindicações locais, absorve as iniciativas pessoais e funciona co-

mo agente de mediação entre os moradores e a Administraç~o Pegio -

na l da freguesia do 6, Órgão que representa a desrentralização da 

uryanização municipal. 

Analisando os dados relativos a opinião sobre pessoas que 

t rabalham por Vila Palmeira (Tabela 17), observa-se que as freq5êu 

c ias mais significativas são aquelas das catego r ias "ninguém tra-

balha pela vila" (30.9~) expressiva principalmente nos interva 

los correspondentes a menor tempo de fixação em Vila Palmeira - e 

"não sabe" (48,6~) - expressiva em quase todas as classes relati 
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vas a tempo de fixéf'ção. A maioria dessas respostas corresponde 

a opini~es que refletem,principalment~ a pequena participação ~s 

moradores mais antigos no que se refere à mouilização quanto a 

reinvindicaç;es locai~ e o pequeno interesRe manifesto ao nível 

formal da vida coletiva pelos moradores fixados mais recentemen-

te. 

As respostas relativae às catego_r_i~~ "~!l~-i~dade de Ami-

gos de Vila Palmeira" (2,8~) e "Prefeitura" (3,7~) 5presentam-se 

quuse equivalentes. A primeira mostra-se mais expressiva nas 

respostas dos · individuos fixados há mais de 18 anos, e a segun-

da, naquelas onde o tempo de fixação é menor. Diga-se que tais 

categorias representam, ainda, que quem se considera trabalhar 

pela vila não são pessoas, mas instituiç;es. 

As respostas onde foram nomeados moradores de Vila Pa! 

meira - o padre. o farmacêutico, o senhorio ou o próprio infor 

mante são pouco significativas, totalizando 5,6% das re~pos-

tas. Aquelas que mencionaram o presidente da Sociedade de Ami 

gos de Vila Palmeira (8,9~) exp~essam, de um lado, a pouca par-

ticipação dos moradores mais antigos nessa associaçãq, e de ou-

tro, a maior identificaç;o com a pessoa do presidente - tamh~m 

antigo morador e sempre designado pe1o nome - do que com a ess~ 
.... , 

ciação em si, mencionada em apenas 2,8~ das respostas. 

Quanto ã participação nos meios de comunicação de mas-

sa, verifica-se que Vila Palmeira encontra-se plenamente inte 

grada à vida da metrópole, · ou à vida mais ampla ·· da cidade i 

O lt t . d . . - ( 1) s a os percen uais os que assistem televisao 
' 

ouvem rádio 
( 2) 

( 78, 5%) , lêem jornais ( 62, 6~), revis e 

tas 56, 1%), expressam formas de participação QUO -
( 1) 91,6% da população da amostra possuem aparelhos de televisão 
( 2) 86,.6% da população da amost:r-a possuem rádio. 



TEMPO DE FIXAÇ1tO NA VILA E OPINino SOBRE PESSOAS QUE CO~SIDERAM TRABALHAR POR VILA PALMEIRA 

~ 
N1tO DECLA 

AT~ 3 3 -l6 6-19 9-112 12-115· 15-llB 18-121 21-125 25- RA OU N1tÕ TOTAL 
SABE N % 

NINGU~M 9 5 4 5 - 1 1 6 1 1 33 30,9 

•EU MESMO" - - - - - - - 1 - - 1 0,9 

N1'0 SABE 9 6 B 2 3 3 2 6 B 5 52 \ 48,6 

S.A.V.P. - - - - - - 2 1 - - 3 2,8 

A PREF'EITURA 1 1 - 2 - - - - - - 4 3,7 

O PRESIDENTE DA 1 1 1 2 4 9 8,9 S.A.V.P. - - - - -
ALGU~M EM 

.)' 1 2 1,9 PARTICULAR - - - - - - - -, 

O PADRE - - - - - 1 - 1 - 1 3 2,8 

N 20 12 14 10 4 7 5 19 9 7 

~ TOTAL 
% 18,7 11,2 13,1 9,4 3,7 6,5 4,7 17,8 8,4 6,5 

.. 
:ieervaçoes: , , 

Ponto media da ultima classe: 28 anos. 

S.A.V.P • (Sociedade de Amigos de Vila Palme1r~). .. 
• O farmaceutico e o senhorio. 
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tidiana na vida urbana-(Gráfico 5). 

A predominância de contatos sociais informais, intensifica-

dos pela interpenetração de relações familiares e de vizinhança, a 

reduzida participação em aesociaçÕes locais e o alto n!vel de par-

ticipação nos meios de comunicação de massa indicam que em Vila Pa! 

meira - área perif~rica integrada à metrópole - o grupo local enco~ 

tra-se fragmentado em grupos de vizinhança e prevale_cem as formas 

de sociabilidade fundamEntadas na proximidade residencial. 

2. As Aspirações dos Moradores 

No processo de estruturação de Vila Palmeira como unidade 

coletiva, as reivindicações locais fundamentavam-se essencialmente 

nas carências de equipamento urbano básico, cuja implantação ocor-

reu gradualmente - primeiro, como resultado da ação conjugada dos 

moradores e, no presente, através dos organismos de planificação u~ 

bana. Dessa forma, as aspirações da população de Vila Palmeira r~ 

ferem-se primodialmente a necessidades relacionadas a equipamento 

urbano, na medida em que para seus moradores e vila apresenta-se cg, 

mo local de residência e unidade de consumo de bens, valores e ser-

viços, ao mesmo tempo que constitui uma,representação territorial 
' -

consciente. 

Analisando os dados referentes ~s opiniões dos moradores de 

Vila Palmeira sobre os serviços urbanos que consideram faltar (Tab~ 

la 18), verifica-se que o tempo de fixação na vila e a posse da e~ 

sa rrÓpria constituem as variáveis determinantes da manifestação de 

w.aior interesse local. 

Em relação aos que possuem casa própria, as opiniões regis-

tram-se em todas as classes correspondentes a tempo de fixação, e 
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O PlrH~C DOS ;v\ORF\DORES lJ(VlLR PRLMEIKA soeRE SERv'lÇOS URBfH<OS QU€ CONS1DERIH'1 'f'RL!A~, StGUNDO TEMPO DETlXAÇ~O E CONOIÇAO :it VSO l>R MDRADlA 

. 
Servi- 1 , , 

" ços Serviços Servi1os Pe'!'que Comercio Onibus Semaf oro Diversões Policia- Bancos Remoção da Escolas Assisten- Nenhum 
• P~blicos de Saude Infantil em geral menta Favela te Social 

Tempo 
na Vila 

, 1 1 Ate 3 1 1 - 2 1 3 - - - 1 1 - 1 

3-16- - 1 1 2 2 1 1 - - - - - -

&-19 1 2 - 1 3 - 2 2 1 - - - 1 

9-112 1 - - - l - l - - - - 1 -

12-1 ~s 2 - - - 1 - 1 - - - - - 1 

15-118 3 1 l - 1 - 1 2 - - - - -

J e-- 1 2~ 1 - 2 - - - - , - l - -
1 

-.l 

·- >-

21-12;; ~ 2 2 1 7 - 3 - 2 - - - l - l -
_, 

------
2c:- 2 l - 1 3 - - - - - - , 

2 J. 

--
Não , . , l , , 1 

J. ... - ... - - - J. - - - J. Declara 

SU9- 17 8 9 5 22 1 9 5 5 2 1 2 7 
TOTAL 28,3 13,3 15,0 10,0 36,7 1, 7 15,0 8,3 8,3 3,3 1, 7 3,3 11, 7 

.. ~ . . -- - ~- - - - -- -, 
2 ;\te "t 3 l - -_, 1 2 - - - - - 7 

3-16 5 1 - 1 3 - 2 - - - - - 2 

ó-19 2 1 - - 2 - - 2 - - - - l 

9-1 12 4 1 1 - - 1 1 2 l . . - - - 2 
1 

12-115 - - - - - - - - - - - - l · 
' 

15-l 18 l - - - l -. - - - - 1 - 1 

18-l 21 - - - - - - - ·- - - - - -

21-125 1 1 - - 2 - - - ,_ . l · - - - - - -
25- - - - - - - - - - - - - -

Não 1 1 1 
Decl~ra - - - - - - - - - -

SUB- 17 5 1 1 10 2 6 5 1 - 1 - 15 
TJTAL 36,2 10,6 2,1 2,2 -· 21,3 2,5 12,8 10,6 2, 1 . . 

2,1 31,9 - -
N 34 13 10 7 32 3 15 10 6 2 2 2 22 

TOTAL 
% 31,8 12,l 9,3 6,5 29,9 2,8 14,0 9,3 5,6 1,9 l, 9 1,9 20,6 

OBSERVAÇÕES: 1) Sub-totais: % em relação aos 60, que pos sue~ cas a pr~pria. 
% em relação aos 47, que não rn or2m em cas a pr~pria. 

2) % em relação a N = 107, em cada c l asse re f erente a serviços que c.ons\der~m fa1tar em Vila Palmeira, desde que houve 
mais de uma resposta por informant e . , _ , , 

3) Em "Serviços P~blicos" est;o i ncluÍdos s e rviços de: esgotos, pavimentaç;o, tel efone pub l ico, iluminaçao publica, agua 
encanada. 

4) Em "Serviços de Sa~de" estão inclu{dos: hospital, rn~d i co e dentista. 
5) Ponto m~dio da ~l t ima classe: 28 anos . 

.J 

1 
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as aspirações em relai;"lo à vila acentuam-~e como manifestação de i~ 

teresse entre aquelés fixados há mais de 20 anos. Para aoueles que 

não possuem casa própria, as opiniões registradEs concentram-se nas 

classes correspondentes a menor tempo de fixação. 

As respo s tas q~e expressam as freqOências mais significati

vas são aquelas das categorias referentes e "~nibus" e "Serviços P~ 
, 

blicos" - aqui correspondendo a serviços de infra-estrutura: agua e 
. 

esgoto, pavimentação, telefone público e iluminação pÚblica. Cons 

tituem opini~es que exprimem . sobretudo o desejo de maior eficiência 

e produtividade de serviços urbanos já implantados. Em relação ao 

total de respostas, essas categorias apresentarem respectivamenteoe 

percentuais de 29,9% e 31,B~. 

As demais opiniões referem-se a categorias que expressem as 

aspirações da população em relação à qualidade de vida, valorizando 

determinados aspectos peculiares à vida metropolitana, e o nfvel de 

satisfação quanto ao equipamento urbano existente. 

Considerando as aspirações relativas a lazer, serviços de 

saúde e policiamento, observa-se sua significação tanto para os ~e 

5ão"proprietários" - categoria onde as percentuais são, respecti-

vamente, 15,01,, 13,3% e B,~~ - como para aqueles que compõem o gru-

po ?os "inGuilinos" - onde as freqllênci.fHl registradas são, 1·especti 

va~ente,12,B~, 10,6~ e 10,6%. 

Por sua vez, para os que possuem casa prÓp~ia a instalação 

de parque infantil (15,0%), a extensão do equipamento comercial oua~ 

to a variedade e qualidade (10,0'fe) e o estabel'ecimento de agências 

banc~rias(l)(B,3%) constituem · a~pir~ç~es relacionadas~ ampliaç~o do • 

equipamento urbano local, que apresentam m&ior grau de expressivi-

(1) Em Vila Pal~eira n;o exist~m estabelecimentos banc~rios, 
o recente encerramento das atividades de uma ag;ncia da 
Econômica Federal. 

desde 
Caixa 
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dade em relaç ão àquc1'es q ue re sidem em casas alugada s - onde as 

frequências regis tradas n a s mesma~ ca t egorias foram, respectiva-

mente, 2,l Í , 2,21, e 2,11.. 

As demais categorias, "Semáforo","hssistente Social" 

(1) - (2) d .d . • "Escolas" e "Remoçao da favela" represe ntarem re uzi e sign!. 

ficação, e foram inclu{das como expressão de opiniões diversifi-

cedas . 

As respostas que evidenciaram satisfaç·~o quanto ao eoui-

µamento urbano existente correspondem àquelas onde se declarou 

não faltar à vila quaisquer serviços urbanos (20,6~). Verifica-

se, nessa categoria, o maior expressividade das respostas daqu~ 

- ,. . les que nao possuem casa propria e fixarem-se mais recentemente 

(31 , 9%), em oposição ao i; ::- u~o dos "proprietários" (11, 71. ) , onde o 

maior n!vel de satisfação encontra-se entre aqueles fixados há 

mais d e 20 anos. 

As aspirações dos moradores de Vila Palmeira em relação 

às condições materiais de vida expressam atitudes que revelam e~ 

pectativas de comportamento "modernas", caracterizando-se como 

aspirações dos habitantes de una metrópole. A existência de se~ 

viços de infra-estrutura que preenchem os requisitos m!nimos de 

satisfação demonstra que as necessidades dos moradores de Vila 

Palrr.eí ra relacionam-se mais ao conjunto da organização urbana do 

... ,. . 
qu e a propria unidade urbana defin ida pela vila. 

O n!vPl de sa t isfação dos moradores também encontra Exµr~ 

a~o quEndo se consideram as aspireçÕes rela c ionadas a mudança ou 

permanência em Vila Palmeira (Tabela 1 9 • 

Considerando a categori a dos que têm casa própria, obser-

(1) Existem, em Vila Palmeira, duas escolas oficiais de primeirp 
grau - municipal e estadual. 

(.2) A remoção da favela correspondeu a apenas dois eventos,na ca
tegoria "Casa Própria". 



ASPIRAçnEs: ONDE GOSTARIA DE MORAR, SEGUNDO CONDIÇÃO DE M~ADIA E TEMPO DE FIXAÇAO 

LUGAR 1 1 
NO E.M EM EM ' 
MESMO OUTRO ' OUTRA OUTRO Nno 

' TEMP 
LUGA~· BAIRRO l CIDADE ESTADO SABE TOTAL 

NA 
i VIL/\ 1 1 

(ANOS) l 

/ l 
ltn 

ATf 3 2 3 - - 1 6 
' 5" i 

3 -16 1 1 ' 2 - - - 3 
15'1 

a: 6 -19 4 3 .... 1 - 1 9 
a: 

9-h2 t 
3,3'1 a. 

'° 1 1 - - - 2 a: 
a. 1 r 5~ 

12 -115 2 1 3 ; - 1 - -
ex r 1 6,~ 
U1 . 15 -118 1 1 3 4 q - - -u 8,3~ 

18 -121 ! 2 2 1 - - 5 
2:: 25,; w 

21 -125 6 5 4 15 .... - -
15% 

25- 5 2 1 1 - 9 

NJ\O DECLARA 
6,7% 

2 1 1 - - 4 

" 
60 ···--

SUB-TOTAL 21. 24 5 1 6 
40% 40% 8,3% l, 7% 10% 100% --

ATf 3 
29,8'1 

q 7 4 1 - 2 14 .... 
cr 19,1" a. 

'° 3 -16 1 6 1 - 1 9 
a: 1 10,6" [L i 

6 -19 - 4 ~ - 1 - 5 
q 2 4 2 17,1'1 
U'l 9 -112 - - 8 q 
u 2, 1'1 

12 -l 15 - - - - 1 1 
2:: 6,4'1 
hJ 15 -118 2 1 - 3 .... - - -

18 _,21 - ' - - - - o ... 
o 

ll:t 8,5'Ki 2 
21 -125 1 1 1 - 1 4 

25 - - - - - - o 
- 6, 4%. 

N~O DECLARA 1 1 1 - - 3 

" SUB-TOTAL 12 21 7 1 6 47 
25.5% 44,7% 14,9% 2.1% 12,8% 100% 

N 36 45 12 2 12 107 
T O T A L 

% 33,6 42,1 11,2 1,9 11,2 100% 
- . 

OBSERVAÇftES: 
1) Em •nutra Cidade•, estão lnclufdas apenas cidades do Estado de são Paula. , , 
2) Ponto Medlo da ul tlma classe de temfo: 28 anos. 
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va-se o equilfbrio errtre os que desejam permanecer na vila (40,0~), 

E os que gostariam de morar em outros bairros (40,0~), equil!brio 

que se mantém em quase todas as clesses correspondentes a tempo 

de fixação. A mudança de cidade apresenta-~e pouco expressiva(B,3'), 

bem como a mudünça de estado (1,7~), o que reforça a Gignifica -

ção de permanecer na cidade de São Paulo. 

-Para a categoria integrada por aqueles ~ue nao possuem e~ 

sa própria, não só é desejada a mudança de bairro (44,7~), como 

também é mais expressiva a aspiração a mudança de cidade (14,9~). 

A permanência na própria vila (25,5~) é representativa nas elas-

ses correspondentes a menor tempo de fixação - menos de 3 anos. 

A aspiração a mudança de estado (2,1~) também é pouco expressiva, 

e em ambas as categorias correspondeu sempre à aspiração de reto~ 

no ao lugar de origem. 

Considerando ambas as categorias, verifica-se que a mu -

dança para outro bairro (44,7~) é mais desejada do oue a perman-

nência na v5la (33,6~). 

Entre aqueles que possuem casa própria e desejam mudar 

para outro bairro, a mudança corresponde também à aspiração de 

mobilidade vertical. Os bairros da cidade de São Paulo aponte 

dos como local de moradia ideal foram, em ordem decrescente de 

importância: Lapa,Pompéia, Pinheiros, P~rdizes, núcleo da fregu~ 

sia do 6 e Itaberaba. 

- , 
A mudança de bairro para aqueles que; nao possuem case prg_ 

pria corresponde, geral, desejo de 
, ... 

fam!lia em ao n1orar proximo a 

ou em locais onde as condições de equipamento urbano - consid~ SBO 
-

rQdas superiores à Vila Palmeira. íl s bairros indicados foram,em 

ordem decrescente de importância: núcleo da freguesia, Lapa, Jt~ 

bereba, Limão, Pirituba e Barra funda. 

Registrou-se, ainda,a aspireção de mudança dentro da pr~ 
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pria vila, ~entre aqu~les residentes na porção elevada de Vila Pa! 

meira - onde predominam as casas alugadas e onde os serviços urba

nos são mais def i cientes - que expressaram o desejo de "mudar l~ 

para baixo". 

A predominância das aspirações de mudança indica que Vila 

Palmeira constitui local de residência por se apresentar como uni 

dane_ do espaço metropolitano. Sua escolb_a__ca[ll.Q local de fixação 

prende-se a uma situação conjuntural, e representa uma realidade 

mais forte para aqueles que possuem casa própria e estão fixaàoa 

ná mais tempo. 
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e o ~ e L u s Ã o 

A proposta deste trabalho foi o estudo de uma unidade do e~ 

paço metropolitano como expressão de vida urbana, forme de orga-

ni zação social do espaço e unidade coletiva territorial que confi-

yura relações sociais determinadas ou integra formas de sociebili-

dade, constituindo n!vel intermediário entre o indiv{duo e e cole-

ti vidade urbana. 

Para a apreens~o do problema em n!vel Amp!rico foi escolhi 

do um núcleo da cidade de são Paulo, Vila PalmeirA, que ourl)iU do 

processo de expansão urbana da capital, e hoje integra o Subdjstri 

to da freguesia de Nossa Senh~ra do 6. 

Com a concentração do capital na cidade de Seo Paulo e o 

crescimento da economia urLana acelerou-se o crescimento de cidade 

que constitui, assim, o reflex~ dos processos de crescimento econQ. 

mico, acumulação de capital e desenvolvimento das forças produtillaa. 

A valorização artificial dos terrenos nas áreas de povoeme~ 

to mais antigas de cidade provocou o deslccernento de populeç~es pa-

ra as áreas dispon!veis da periferia. A especulação imobiliária,r~ 

presentando a expressividade do setor privado da economia e a omis-

são do poder pÚblico, levou à ocupação desordenada do solo, oferta 

ne terrenos superior à demande dos habitantes e, ainda, aos desn! -

veis entre a demande e oferta de serviçns pÚblicos de infra-estrutum. 

Vila Palm e ira ~ um dos inúmeros n~cleos que surgiram do lo-

teamento de antigas cháceras ,resultedo de process':l de expansão urb,!!. 

n~ da capital e da forme espec~lativa de ocupação do solo urbano. A 

. - de' . , , incorporaçao aJ:eeB rurais cont1gu13s carac"terizou sobretudo o perio-

do de 30/40,dando origem a novas formas de agregação da populaçãour 

bana -"vilas", "parques" e "jardina" - si tua das nas áreas periféricas 
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disponíveis B gradualmente incorporadas ~ cidade de são Paulo. 

O processo de formação e ocupação de Vila Palmeira é, ~ºL 

tanto, pa=te do próprio processo de desdobramento do espaço urba

no. Do loteamento da antiga "Chácara dos Guedes" surgiu o núcleo 

de Vila Palmeira ocupado por uma população de baixa renda, que a! 

se fixou buscando melhores condições de vida, ou seja,a possibili 

, . 
dade de residir em casa propria. 

Analisando as caracter!sticas da população de Vila Palmei 

ra, verifica-se a existência de um grupo homogêneo e diferenciado 

... , 
formado pelos moradores antigos e procedente, em geral, nao so da 

cidade de São Paulo como também do próprio interior do Estado de 

são Paulo. De sua mobilidade espacial, como um contingente popu-

!acional expulso de áreas de povoamento mais antigas e valoriza -

das, decorre sua mobilidade social à medida que se integram ao n~ 

vo meio onde se fixaram. 

O grupo dos primeiros moradores, estabelecidos em Vila Pa! 

meira desde o início de sua ocupação, o~ganizou-se em torno de n~ 

cessidades comuns representadas pela carência de equipamento urb~ 

no, ~om o propósito de obtenção de serviços básicos. Sua estrutu-

ração como "grupo local" corresponde à própria estruturação de Vi· 

la Palmeira como unidade coletiva. O nov~- contingente populacio-

nal que se fixou a partir de 1960 - outro momento do processo de 

metropolização de São Paulo - representa a "gente no·va", indiv{ -

duoe que chegaxam após e integração de Vila Palmeira à cidade de 

São Paulo. 

Em ambos os grupos encontram-se certas caracter!sticaa de 

homogeneidade quanto a n!vel de renda, escolaridade e ocupação.As 

uiferenças entre os moradores antigos e os novos moràdores resi -
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dem principalmente na maior participação dos primeiros no processo 

de estruturação de Vila Palmeira como unidade coletiva e na posse 

, . ,.. 1 . t' da casa propria. Os moradores antigos sao, em gera , proprio a 

~ias; e os novos moradores. seus inquilinos. Como principal moti -

vo de fixação foi a oferta de terrenos a baixo preço, a casa própria 

apresenta-se como um bem diferenciauo; os moradores antigos torna -

ram-s~ ainda propriet~rios de casas de aluguel em virtude de condi-

çÕes conjunturais encontradas no processo de ocupação de Vila Palmei 

ra. 

Analisando as caracter!sticas da unidade domociliar, a resi-

dência coletiva aparece como um tipo de uso da moradia que correspou 

de a um "modo urbano de morar" e, no caso de Vila Palmeira, 
,.. . 

nao im-

plica necessariamente em condições precárias de habitação. A maior 

demanda de habitações ocorre com a chegada dos novos moradores e com 

as desapropriações para a execução de obras pÚblicas. A valorização 

imobiliária e a alta dos aluguéis conduzem à especulação local, ao 

que respondem as residências coletivas. 

Por outro lado, o grupo dos antigos moradores detém prest! -

gio local. f significativo que os novos moradores expressem a aspi-

raç;o de "mudar para baixo", ou seja, para a porç~o do s!tio urbano 

de Vila Palmeira onde as condições são consideradas melhores e pre-

dominam as residências dos moradores antigos. Portanto, a disposi -

ç;o espacial das habitaç;es também reflete a condição social dos ha-

bi tantes em Vila Palmeira, reproduzindo um padrão engendrado· pelo pr.Q 

cesso de crescimento da metrópole e representando uma particularid~ 

de que remete à situação das condições mais gerais da formação eco -

nômico-social. 

A estruturação de Vila Palmeira como unidade coletiva corre~ 

ponde a seu processo de integração ~ cidade de S~o Paulo. ~ medida 
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que passa a participar do espaço maior,perde gradualmente sua signi 

ficação co~o área perif~rica, ainda que como carecterÍstic~ este 

traço possa continuar a persistir dependendo da Ótica sob a qual 
, 
e 

considerada. 

Para os novos moradores constitui área integrante do espaço 

metropolitano. ~ essencialmente um meio (mi]jeu)urbana, e caracteri 

za-se principalmente como local de residência da força de trabalho 

e unidade de consu~o de bens, valores e serviços. 

Para os antigos moradores representa, em certo sentido, uma 

comunidade local, onde persistem certos traços tradicionais: os Pºll 

tos de encontro, as festas da igreja, as formas de conviv~ncia quo-

ti diana. 

Vila Pal~eira revela-se, outrossim, como um espaço criadoen 

diferentes momentos. Caracterizou-se, inicialmente, coma local de 

fixação, ou seja, sua função era basicamente residencial. Hoje, c~ 

mo espaço integrante da metrópole apresenta-se como área de uso pr~ 

dominantemente resid2ncial onde se encontram zonas de uoo predomi -

nantemente "industrial. 
N 

Ademais, como unidade urbana nao pode pol~ 

rizar todos os aspectos da existência urbana, dependendo dos cen 

tros tradicionais de domin;ncie da cidade. 

Como unidade urbana, Vila Palmà".i..,ra apresenta limites nitid~ 
,, 

mente delineados e estrutura interna. Como unidade coletiv~, sua 

composiç;o ~ ao mesmo te~po espacial e social, con~tituindo agrupa-

menta de pequ~na ~agnitude que se inscreve no es~aço metropolitano 

e cuja população apresenta algumas características de homogeneida -

de. Como a~regado humano, fixado em um espaço deter~inado apresen-

ta certa auto-suficiência. Portanto, caracteriza-se de ce~ta for -

ma como u~idade ecol~gica onde se verifica a existência de um sist~ 

ma de comportamentos espec!ficos à vida s~cial local, ou seja, o si.§. 
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tema de vizinhança compreendendo os contatos .à base da proximidada 

local, ou vfnculo territorial, e as relações sociais propriamente 

ditas. 

Se a ligação de uma unidade coletiva com o · espaço é imedia

ta e fundamental, é a unidade residencial que define sua existência 

através das relações de vizinhança. A vizinhança é fenômeno gen~ 

ralizado nas diferentes formas de vida coletiva, onde o sentimento 

de localidade é a atitude de ligação, o vfnculo entre as unidades J:!! 

sidenciais, caracterizando um grupo primário ou relações informais. 

Em Vila Palmeira, o grupo local encontra-se fragmentado nos 

grupos de vizinhança, e a interpenetração das relações familiares e 

. , 
de vizinhança forma~ um "continuum", estendendo o grupo local a nu- . 

cleos ou unidades urbanas contfguas, cujas condições de formação e 

estruturação são semelhantes. Dessa forma, o espaço geométrico e o 

espaço social não são coincidentes. 

A participação dos moradores nas ~ssociaçÕes locais é redu-

zida, tanto em relação à frequência da participação em si, como ém 

função do reduzido número de associações locais exiotentee. Por o~ 
,. 

tro lado, o acesso aos meios de comunicação de massa e bastante iR-

tenso, o que indica alto nfvel de participaç;o na"vida urbana mais 

a'llpla" (C~rcloso, 19 '15). 

A , d·'· -epoca o inicio de sua ocupaçao e durante sua estrutura -

çio como unidade coletiva, os desníveis entre e demanda e a ofert~ 

de serviços urbanos epreeentavam-se em Vila Palmeira como deficiên-

cias que se refletiam ao nfvel de reivindicações locais. A carên ~ 

eia de equipamento urbano polarizava a iniciativa local movendo os 

d .. N 1 • , mora ores a açao co etiva, e os mecanismos de ajuda mutua e solida-

riedade concorreram para a fixaç~o e adaptação dos indivfduos ao n~ 

vo meio. ). medida que os serviços urbanos foram gradualmente im 
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plantados, ocorreu a paulatina dil~ição da ação conjugada dos mora

dores. A fixação de um novo contigente populacional e a inteuração 

, d -aos modos de vida da metropole concorreram para a ruptura a coesao 

inicial. Por outro lado, se anteriormente as reivindicações lo-

cais expressavam real carência de equipamento urbano, hoje as aspi 

' rações do~ moradores em relação a Vila Palmeira correspondem a ati 

tudes que expre~sam novas necessidades relacionadas à qualidade de 

vida e à maior sofisticação e complexidade de expectativas quanto 

à vide urbana. 

A organização da Sociedade de Amigos de Vila Palmeira, por 

sua vez, representou a institucionalização da tniciativa local fa-

ce às modificações da organização municipal e do processo de gestão 

que afetaram o exerc!cio do poder em nf vel local. Os moradores an-

tigos não se organizavam formalmente porque o acesso aos rep r esen -

tantes do Poder PÚblico era direto, através da articulação em torno 

de dirigentes polf ticos locais. Atualmente, as reivindicações lo-

cais apresen~eeCIJITU pro~lemas técnicos cuja resolução cabe aos di-

ferentes organismos de planificação urbano. A Soci~dade de Amigos 

dP. Vila Palmeira substitui as iniciativas pessoais e constitui uma 

inst;ncia mediadora nas relações entre a população local e orgãos 

criados pela nova organização municipal , fu~damentada na deecentr~ 

lização. Para os moradores antigos reivindicar melhorias através 

dessa associação não expressa uma participação efetiva. Para os 

novos moradores, a participação em n!vel local através de uma asso-

ciação voluntária não apresenta significação como prática social de 

uma popu lação fixada em meio urbano. 

Para seus moradores Vila Palmeira apresenta-se, portanto,c~ 

mo comunidade local e meio urbano. Como unidade coletiva e grupoJB 

cal sua significação é reduzida. As relações familiares e de vizi-
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nhança não cortstituem uma ligação direta com a coletividade urbana, 

nem um pÓlo de existência urbana. Entre a unidade residencial e a 

c:oletividade urbana - dois pÓlos essenciais na vida dos habitantes 

de Vila Palmeira - não existe um n!vel intermediário verdadeira~e~ 

te sólido, pois e vida local e as relações de vizinhança não desefil 

penham verdadeiramente uma função coletiva e tampouco configuram 

grupos de função social urbana. - Como fator de-~-ntegreção coletiva 

possuem força limitada, pouco contribuem para reforçar o sentimen-

• A • to de pertencer a um g~upo local e intensificar a consc1enc1a cal~ 

tiva e carece~ de espec~lcidade, pois, integra• um sistema de int~ 

ração generalizada. 

Os grupos intermediárias entre o indiv{duo e a coletivida-

de urbana correspondem a instituições sociais: a fam{lia, os gru -

pos profissionais, as igrejas, as associações voluntárias e os gry 

pos de afinidade. Nenhum deles desempenha um papel essencialmente 

urbano. Sofrem a ação da vida urbana e não deixam de influir na vi 

da coletiva; podem estar contidos em uma unidade urbana, mas não es 

tão necessariamente integrados à base de vfncuio territorial. 

Como meio urbano, Vila Palmeira apresenta especificidade ~ 

pacial que se encontra implicitamente ligada a um contexto ecolÓgi ' 

co e a um conteúdo cultural. As formes d~ sociabilidade que a! se 

encontram especialmente integradas expressem formas de vida social 

que correspondem à prática de habitar em uma unidade urbana. Por 

out~o lado, esses formas de eociehilidade constituem fatoras de b~ 

se da estrutura urbana e respondem à lÓgica da formação social da 

qual emanem. 

A estrutura urbana é um sistema so cial organizado e Vila 

Palmeira define-se como eleme~to menor desse sistema, mas não co-

mo elemento necessariamente básico. O fato de se apresentar pa-
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ra seus moradores como uma represen.tação ter:ri torial con.scien.te 

deve-se às caracter!sticas de seu processo de formação e às p~ 

culiaridades de sue estruturação como unidade coletiva em rele

ção a um certo uso do espaço. 
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