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INTRODUÇÃO 



O grande Mestre Max Sorre diz que nao há coisas 

simples em Geografia e muito menos quando se trata do ho-

mem, "os fenômenos sao complexos, ricos e difíceis de apre-

ender" (1). Nessa idéia compartilhada, a Cidade, como maior 

expressão social do espaço, é a realidade mais complexa que 

o geógrafo enfr~nta para interpretar. 
·• .. 

A partir do momento em que, como decorrência do " 

processo de urbanização acelerada se formam as Metrópoles, 

há uma nova premissa que orienta as pesquisas dê ··todos os . .. 

cientistas sociais preocupados com o fato. Surgem defini

ções e explicações a partir de relações numéricas e até de 

conceitos mais profundos do complexo econômico-social. 

Ao mesmo tempo em que a preoéupação com essa 

realidade aumenta, há todo um vocabulário criado para po -

der exprimir essa circunstância,, fala-se em têrmos de cida

de - sqbúrbio, cidade-campo, núcleo-periferia, etc ••• Defi-

nem-se áreas, rotulam-se zonas, "regiões", enfim procura-se 

um arcabouço conceitua! para tentar explicar uma situação 

concreta vivida por milhões de pessoas que residem nas áreas 

metropolitanas. 

Mas se a grande cidade, "crescendo caóticamen -

te, se revela, cada vez mais, uma fonte dé incomodidades(de 

mal-estar), de altenação, de ansiedade, de frustrações, por 

que o homem continua em forma vertiginosa a correr para a 

cidade?" se pergunta Guidiccí. Porque cada vez mais se va-
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loriza o tipo de civilização urbana, negando-se os valores 

da vida rural? agregariamos nós. 

O mesmo autor responde: é na cidade que existe 

"o mal do excesso, no campo se vive o mal da carência, do 

isolamento, da distância, da perda das relações com um mun 

do em constante e rápida evolução" (2). 

Essa carência em · "se arraigar" , do lxmenr em re~ 

ção ao campo, é uma consequência do sistema econômico que 

incentiva as desigualdades entre a cidade e o meio rural. 

Ao serem introduzidas as relações de produção 

capitalista nas atividades agrárias é liberada grande quan 

tidade de mão-de-obra. Uma outra circunstância pode ser 

mencionada: a falta de disponibilidade de áreas cultivá 

veis, motivada por uma deficiente distribuição da mesma e 

por várias outras razões. Dentre elas não se pode deixar 

de mencionar a atração que exerce a cidade pela propaganda 

que deia é feita. Ou ainda, a existência de uma série de 

serviços que, embora deficientes, não são encontrados no 

·campo de uma forma geral; quando existem, são numéricamen

te inexpressivos e pouco eficientes. 

t um sonho de "consumo" que á cidade grande re 

presenta para essa população que chega, embora depois em 

conta~o com ela, a realidade que se lhe apresenta, é outra. 

O campo é abandonado por ser um espaço pobre,li 

mitado, sem grandes perspectivas, e a cidade é vista como 

uma nova descoberta de vida, como o paraíso onde serão so-
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lucionados todos os problemas. .. .. O campones ve na cidade o 

lugar onde existe toda classe de comércio, de bens raros, 

de funções várias, onde a febre de consumismo do sistema e 

conômico lhe sugere mil e uma possibilidades. Embora na ci 

dade a pobreza também exista nos cortiços, nas pensões,nas 

favelas, êle só vê o brilho que a propaganda lhe mostra. 

Mas não se vê ~e a poucos quilômetros dessa cidade, exis

te uma outra realidade~e irá viver: a da periferia, cons 

tituida por um semeadouro de fábricas e dormitórios de ti-

jolo mal acabados. 

* 

* * 

Nosso interesse pelos processos de metropoliza 

ção foi despertado por ocasião de nossa participação nas 

aulas de Geografia Urbana, em 1965, ministradas pelo Prof. 

·or. Ary França. 

Dessa motivação que se tornou inquietude, sur

ge em 1972, a di$sertação de mestrado sobre "Cotia e su~ 

participação na Faixa Periférica da Metrópole Paulista" , _sob 

a Orientação do Prof. Dr. Pasquale Petrone. 
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Naquele momento, estando nosso interesse volta 

do só para o estudo da área urbana do município,tivemos já 

que tomar contato com uma série de fatos .. com_ -§ignificado 

para a área rural (loteamentos, sítios de fim_ da semana~u

bes de campo, etc.), produto do processo de metropolização 

da Capital paulista. Estes fatos, organizados pela Metró-

pole, começam geralmente a se fazer sentir nas áreas ·.ru

rais .para, E>Osteriormente, atingir os núcleos urbanos. 

Por essa época também (196911970, 1971) parti-

cipamos da pesquisa emplrica nas áreas urbanas 'Cie Embú,Ba-

rueri e Santana do Parnaíba, que fizeram com que tivésse -

mos uma boa experiência da ocorrência dos problemas da pe-

riferia Oeste de São Paulo (3)' • . 

Quando decidimos sôbre a possibilidade de rea-

lização da tese de Doutoramento, nosso interêsse foi logo 

atraido para a região Leste da Metrópole paulista. Os mo-

tivos?.Vários, entre eles por ser a zona Leste uma área de 

ocupação humana muito antiga que começou, em consequência 

da Estrada de Ferro Central do Brasil, a participar da vi-

da da Metrópole com bastante antecipação. Nessa -area, 

Itaquaquecetuba parecia viver um pouco à margem do proces
~ .. 

so, o que chamou mais ainda nossa atenção. 

Nossa idéia era sentir nessa aireção a forma 

em que se processam os fatos urbanos marcantes que organi

zam os territórios circundantes a toda grande cidade, são 

Paulo, no caso. Julgamos então que a tese deveria ser ela 
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borada como representativa de um novo momento na evolução 

do nosso pensamento científico, adquirido ao longo desses 

anos, privilegiando-se um outro nível de preocupações. 

Os objetivos propriamente ditos, visavam estu- ' 

dar Itaquaquecetuba, inserida na Metrópole, participando 

dos seus problemas urbanos - em termos de reprodução da 

força de trabalho - por ser ela uma etapa dentro do proce-o/ 

so econômico que organiza a Capital do Estado. 

A premissa que orienta a pesquisa é o processo 

histórico do pais, dentro de uma economia capitalista, mas 

destacamos apenas a Metrópole paulistana como segmento des 

se processo, isto é, produto e fator importante do mesmo. 

Citamos Castells para explicar a afirmação an

tes feita; "Numa cidade, há também fábricas, escritórios, 

todas as modalidades de atividades. Por outro lado,o pro

cesso de acumulação do capital, a realização'da mercadoria, 

a gest~9 da .sociedade, fazem-se, no essencial, nas cida 

des ••• " (4) • 

O surgimento de Metrópoles ou · áreas metropoli-

tanas é uma característica atual do processo de urbaniza-

çao. 

- O que é uma Metrópole? 

- Existe realmente Metrópolé nos paises de 

pendentes? 

Procuramos uma série de definições tanto em 

Geógrafos como em sociológos. 
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Para a escola francesa representada por 

Derruau, . Beaujeau Garnier, Chabot e Pierre George, Metróp~ 

le seria um sistema urbano espacial que possui um n§ 

cleo (pelo menos) - a cidade central - densamente povoado e 

urna área ocupada contigua que, considerada em conjunto,evi 

dencia um alto grau de interação e de interdependência 

social interna. 

A Metrópole organiza ao seu redor a área subur 

bana, administrativamente fora do município da cidade mas 

dependente dela. 

Max Sorre considera as metrópoles com uma gra~ 

de individualidade geográfica, que "imprimem ao desenvolvi 

mento da humanidade uma direção nova" (5) e se caracter! -

zam estatlstica, morfológica, funcional e ecológicamente. 

Analisando o Processo de Metropolização no Bra 

sil Lysia Bernardes opina que a expansão dos'aglomeradosuE 

banes qom "novas formas de povoamento suburbano e da aglu

tinação d~ centros locais preexistentes tem resultado na 

metropolização de amplas áreas periféricas às grandes cida 

des, constituindo como que uma coroa ou franja pioneira UE 

bana,. na qual se· justapÕem e se opÕem usos urbanos e ru

rais" (6) • 

Langenbuch lembra que é um tipb especial de ci 

dade, nao tanto pela sua dimensão como também "por uma sé

rie de fatos, quer de natureza quantitativa, quer de natu

reza qualitativa" (7). 
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Entre os sociólogos procuramos ver a opinião 

de Castells a respeito. Este acha que é uma formação, pr2 

duto da urbanização contemporânea dos paises desenvolvidos 

(o grifo é nosso). Ele caracteriza a Metrópole como "a 

nova forma" onde "a difusão das atividades e funções no es 

paço e a interpenetração dessas atividades segundo uma di

nâmica independ~nte da contiguidade geográfica" (8). 
·, .. 

Analisa o citado autor a Metrópole como uma no 

-va forma urbana do capitalismo de hoje. Dentro da are a 

territorial metropolitana acontece todo tipo de atividade: 

a de produção (inclusive a agricultura), a de consumo ou 

de comércio, as vêzes concentradas geográficamente, as vê-

zes dispersas dentro do conjunto da Metrópole. "O comér -

cio concentra a venda de produtos raros e organiza a dis 

tribuição maciça do consumo quotidiano. o sistema de trans 

porte segue os fluxos determinados pela implàntação dasati 

vidade!:i, e serve de dinamizador do aglomerado" (9). 

A evolução dos meios de transporte e das diver 

sas formas de comunicação possibilitam as relações dentro 

da área metropolitana, intensa e ininterruptamente.Os tran~ 

portes coletivos asseguram a integração das diferentes zo

nas e atividades da Metrópole. 

A distribuição dos produtos agrícolas diària -

mente permite à Metrópole um abastecimento rápido, sem o 

qual não consegui~ira subsistir. 

A descentralização da fase de produção da fase 

de distribuição e gestão dentro do processo industrial, -e 



-8-

na Metrópole que consegue se realizar, graças aos meios de 

comunicação: telex, telefone, rádio, etc •• Enfim, a impoE 

tância crescente da gestão está fazendo com que esta, cada 

vez mais, dependa do complexo urbano. 

Por outro lado é na área metropolitana que se 

marca no espaço uma separação nítida e clara dos bairrosre 

sidenciais e dos serviços, como resultante do poder aquisi 

tiva, dos niveis sócio-econômicos das diferentes·camadas so 

ciais. 

Resumindo, podemos lembrar ainda Castells qua~ 

do afil:ma: 11 
••• o que caracteriza uma Metrópole é a influência 

que exerce, em termos funcionais, econômicos e sociais,num 

determinado conjunto territorial ••• 11 (10) • Implicaria isso 

a inserção da Metrópole numa rede urbana, sendo ela a cida 

de principal que domina e administra outras unidades, embo 

ra se submeta ao controle de uma unidade reguladora supe -

rior. 

Nossa premissa partiu desses conceitos até aqui 

apontados. Para Castells, nos países dependentes não exis 

tiriam metrópoles, uma vez que a força industrial instala

da não consegue absorver a massa do exército de reserva que 

existe. 

Para ele, o crescimento acelerado das grandes 

aglomerações desses paises se deve, em especial, ao awnen 

to da taxa do cre$cimento vegetativo, tanto urbano como ru 

ral, e à~ migrações internas rural-urbanas. 
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Para a cidade de são Paulo nao poderiarnos en -

dossar as afirmações de Castells. Procuraremos demonstrar 
.. 

que, a medida em que o processo de acumulação do capital e 

da reprodução da força de trabalho valoriza áreas que an

tes participavam de um modo pré-capitalista de produção, 

elas entram no modo de produção dominante. Isso acontece 

a partir do momento em que se desenvolve a indústria. A 

partir da! a forma metropolitana vai se concretizando no 

espaço. 

* 
* * 

Nossa metodologia pouco a pouco foi tornando cor 

po, na medida em que !amos tenjo contato com o campo de 

trabalho e com um tratamento teórico que fornos arnadurecen-

do ao longo dos anos de magistério e pesquisa. 
~ 

Nos propusemos entender urna realidade geográfi 

ca - a organização do território do município de Itaquaque 

cetuba - para o que tentamos desde o observar até o expli

car, passando ou não pelo descrever, ou interpretar. 

Para o apoio teórico consultamos obras corno as 

de Manuel Castells, David Harvey, Henri Lefrevre, Milton 
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Santos, Paul Singer, Francisco de Oliveira, etc., a partir 

das quais pudemos meditar sôbre a integração de Itaquaquece 

tuba na Metrópole, deslindando o processo que permitiu a en 

trada no sistema econômico vigente de uma área periférica à 

Metrópole. 

As outras partes do plano proposto - mais infor 

mativas e as de evolução histórica - foram sustentadas em 

trabalhos como os de Aroldo de Azevedo, Caio Prado Junior, 

Antonio Rocha Penteado, Juergen Langenbuch e numerosos tra-

balhos de nosso orientador, Pasquale Petro~. 

·· Essa bagagem teórica foi adquirida concomitante 

mente com o trabalho de campo. Isso nos permitiu ver a rea 

!idade, sem que fôssemos influenciados por nenhum dos auto-

res em especial. 

Partindo do geral ao particular, da Metrópole ao 

"Subúrbio", do exemplo objetivo-emplrico à colocação teóri-

ca ou vice-versa, procuramos chegar ao nosso objetivo.Assim, 

ao longo do processo histórico, buscamos as marcas no _terri 
' 

tório - um municlpio da Grande são Paulo: Itaquaquecetuba / 

as mudanças ocorridas pela passagem de uma·economia colo-

nial pré-capitalista à uma economia de mercado, sempre res

pondendo aos interesses da Metrópole. 

As fases explicativas e interpretativas foram 

enfocadas a partir das relações capitalistas de produção,que 

atingem toda a sociedade onde elas se inserem. Tais rela 

ções e o desenvolvimento das forças produtivas dão configu-
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ração especifica ao território" .•• o uso capitalista do 

território estimula um conflito entre o capital e o traba

lho" (11). Esse conflito desencadeia processos na organi

zaçao do espaço, ditados pelos próprios interesses do cap! 

tal. O território onde se processam tais conflitos torna-

se uma imbricàção de fatos que o sistema econômico comanda. 

Enfim, nosso ponto de partida foi privilegian- , 

do o empírico para chegar à colocação teórica, tendo em 

vista que o espaço é especialmente conjuntura histórica e 

forma social. Assim, nosso trabalho só procura ser uma 

proposta hon~sta e autêntica do que entendemos como a orga 

nização do espaço num "Subúrbio da Grande são Paulo", ' a 

luz das propostas assinaladas. 
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CAPITULO I 

ITAQUAQUECETUBA INTEGRADA NA GRANDE SÃO PAULO 

- ASPECTOS ESTRUTURAIS DA INTEGRAÇÃO 

Embora Itaquaquecetuba hoje · . seja considerada 

parte da Grande são Paulo a sua integração no complexo con 

junto metropolitano é um fato histórico-territorial que da 

ta de alguns séculos. 

Como a distância que a separa da Capital Paulis 

ta é relativamente curta - 32 Km pela Estrada Velha são 

Paulo-Rio e 29 Km pela Estrada de Ferro Central do Brasil -

as relações sociais que se formaram sempre estiveram na ·de 

pendência do grau de interesse que a Metrópole desenvolves 

se pelo municipio de Itaquaquecetuba (carta n9 1). 

Junto a Poá, Ferraz de Vasconcelos, Suzana e 

Mogi das Cruzes (considerados "Sub-Região Leste 3" dentro 

das divisões administrativas da Grande São Paulo), inte

gram um conjunto significativo dentro da organização do es 

paço desta área do Alto Vale do Rio Tietê. Sendo um anti

go eixo de comunicações entre São Paulo e Rio, as conexoes 

históricas se realizaram aproveitando as vantagens 

rais que esta região possue.· 

na tu-
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Da mesma forma que a cidade de São Paulo, Ita

quaquecetuba está instalada na Bacia Sedimentar de São Pau 

lo que é um dos compartimentos do Planalto Atlântico. $e-

gundo Ab 1 Saber "Trata-se de uma bacia sedimentar moderna de 

40 Km. de largura, no sentido S-N, por uns 60 a 70 Km de 

comprimento, no sentido E-W, inteiramente confinada a um 

setor específico da bacia hidrográfica do Alto Tietê"(!). 

A origem dessa bacia é tectônica, e nela houve 

deposição de diferentes materiais detríticos, predominando 

os finos. Esta bacia é drenada pelo rio Tietê e seus 

afluentes, acompanhando esta drenagem, forma-se uma série 

de "planícies aluviais, pouco amplas, de idade recente,de~ 

feitas em disfarçados terraços" (2). O relêvo é pouco mo

vimentado, com dominio de colinas tabulares desdobradas em 

diversos níveis, com terraços fluviais e alongadas planí -

cies de inundação. As diversas altitudes encontradas va-

riam desde aproximadamente 790-830 metros nas colinas e 

morros mais elevados, até 720-725 m nos níveis das plani -

cies e baixos terraços (fig. n9 2). 

Esta área foi moldada por processos de terra -
.. 

ceamentos fluviais, os quais Ab'Saber considera responsa -

veis pela gênese dos níveis intermediários, que sao uma 

constante na morfologia do sistema de colinas da Bacia de 

são Paulo. "Sob a forma de terraços de altitude média êles 

aparecem ao longo dos vales principais - Tietê e Pinhei 

ros ... " ( 3) . 
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Na análise da carta geomorfológica n9 3, po~em 

ser observados: 

- Os diferentes níveis de terraços do Tietê na 

área de Itaquaquecetuba, modelados em colinas que ocorrem 

em altitudes em torno de 760 a 780 metros no Núcleo Velho 

e nas novas áreas de loteamentos com direção S-SE, a PªF -

tir da área central. 

- Na margem direita do Tietê, em direção NW há 

o domínio de outeiros e morros baixos, que raramente ultra 

passam a cota dos 800 m, enquanto que as baixadas e vales 

estão entre 730 e 735 metros. 
li ·. 

- Baixos terraços fluviais mantidos por casca-

lheiras~ segundo Ab'Saber, de suave inclinação, com inunda 

ções ocasionais, nas épocas de cheia do Tietê, localizados 

entre 730 e 745 metros. Neste nível se instalou a Estrada 

de Ferro "Variante de Poá" (vide carta seção topográfica, 

n9 2). 

- Um terceiro nível, é àquele da planície de 

inundação meândrica, com enchentes anuais de várzea alaga-

da e com presença de banhados e brejais, (nlveis 725 a 730 

metros). Nesta várzea se encontram instalados os tradicio 
. 

nais portos de areia de Itaquaquecetuba. 

Como fechando a Bacia de são Paulo - no limi-

te E-NE do município de Itaquaquecetuba, temos as Últimas 

estribações do perfil serrilhado da Serra de Itapeti, que 
~ 

se inicia em Mogi das Cruzes e se estende por 18 Km de di-
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:eção SW, confundindo-se com os niveis de terraços antes 

descri tos. 

Esse limite leste do municipio apresenta uma 

diferenciação marcante em relação ao resto porque, send.o de 

composição cristalina, forma um conjunto de morros e coli-

nas de maior altitude e vertentes mais íngremes, constitui~ 

do-se em divisor de águas entre as bacias do Tietê e a do 

Paraíba. 

Esta paisagem dominada pelas "colinas pliocên! 

cas e alguns morros cristalinos" (4) funcionou como uma 

via de passagem favorável - sem grandes obstáculos - de c2 

nhecido trânsito de indígenas, antes mesmo do povoamento 

português. Este fato-ligado a circulação-favoreceu a es

colha do sitio de Itaquaquecetuba, porque permitiu que se 

convertesse num elo das relações do Planalto Paulistano na 

queles momentos. 

A instalação do núcleo originário de Itaqúaqu~ 

cetub~, da mesma forma que todos os aldeamentos surgidos no 

planalto paulistano, foi uma decorrencia do processo histó 

rico da colonização européia. "Na sua condição de nódulos 

demográficos, representaram os resultados de um pnocesso 

seletivo de áreas para sua localização. Seus S!TIOS, como 

de resto os de todos os demais núcleos, constituem parce -

las, ângulos do espaço em organização, oferecendo um ~ . mini 

mo de condições satisfatórias em face das formas dominan -
' 

tes que orientaram essa organização" (5). 
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As experiências da população autôctone se ff ze 

ram sentir, provavelmente, na escolba da localização e na 

própria instalação dos núcleos em locais que não só permi
' 

tissem a sobrevivência, como também a segurança frente ao 

desconhecido. 

A·eleição mais frequente dos sítios para os al 

deamentos parece ter sido em terraços fluviais. "O fato 

não seria difícil de explicar. A maior parte localizou-se 

junto a cursos d'água, especialmente nas proximidades dos 

maiores rios. Junto ao Tietê sediaram-se BARUERI, SÃO MI-

GUEL, GUARULijOS e ITAQUAQUECETUBA ••• " (6). 

Seguindo o costume da época (séculos XVI e 

XVII) o núcleo original de Itaquaquecetuba foi instalado 

um terraço fluvial acolinado, a um nível médio de 750 - 770 

metros. ~ uma área relativamente alta ao abrigo das en-

chentes do Tietê e ao mesmo tempo suficientemente perto do 

rio para poderem usá-lo para fins de alimentação, água, 

transporte, etc. 

u ••• Localizou-se (Itaquaquecetuba), da mesma 

forma que são Miguel, junto à margem esquerqa do Rio Tietê. 

Assentou-se sobre o tôpo de uma colina, com vertentes rela 

tivamente íngremes, a cavaleiro da várzea do rio que nesse 

trecho, depois de correr na direção Oeste, inflete para No 

roeste, ao mesmo tempo que a várzea, ampla a montante, se 

estreita consideravelmente ••• " (7). O sitio originário de 

Itaquaquecetuba foi válorizado. em função·~ da circulação. 
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Aroldo de Azevedo a denomina "vila em acrópo -

le" (8) e, sem lugar à dúvida, deve ter sido assim edific~ 

da, seguindo velhos costumes portugueses. Localizaram ali 

também a · igreja (Nsa. Sra~ da Ajuda) no topo mais alto da 

colina. 

De . outro lado, ao longo do process~ histórico 

que foi organizando Itaquaquecetuba, novas áreas foram se 

valorizando à medida que outras atividades econômicas iam-

se estabelecendo. 

Assim mesmo, nao é improvável que a dispersão 

dos grupos humanos, natural nos primeiros séculos de ocup~ 

ção, "tenha possibilitado, pelo menos, a definição embrio-

nária de bairros rurais" (9) localizando-se os mesmos nas 

encostas e pequenas várzeas dos córregos tributários do Tie 

tê,. onde os terrenos eram mais propícios para as culturas 

praticadas. 

Com a chegada dos colonos portugueses, italia-

nos e japoneses na primeira metade deste século, essas ex

tensas áreas foram arrendadas ou compradas para ali se pra 

ticar uma agricultura especializada em produtos horti-fru-

ti-granjeiros. Assim, as paisagens de várzeas e encostas 

suaves de morros cristalinos vão, pouco a pouco se trans -

formando em granjas, aviários e culturas de várias espe-

cies para o mercado metropolitano. 

Este crescimento populacional da área rural não 

deu ao núcleo original maiores motivações para sair de sua 

letargia. 
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Aroldo de Azevedo assim o descreve em 1945: "O 

velho centro que surgiu em tôrno da matriz nao perderá,pr2 

vávelmente, sua importância, antes de mais nada porque de 

seu largo, desce a rua que vai ter ao pequenino porto e 

que se vê prolongada .Pela movimentad~ estrada de Arujã e 

de Mogi das Cruzes, via de importância para as atividades 

agrlcolas da região". Não podemos negar o carinho do au-

tor ao se referir a Itaquaquecetuba, porque ele mesmo afir 

ma mais adiante, que no centro urbano não·vivem "mais de 

umas 500 almas" (10). 

A partir de 1932 uma variante da Estrada de Fer 

ro Central do Brasil se alonga pela várzea do Tietê, pas -

sando pela área Centro-Sul do município. 

A estação desta linha está localizada· a pouco 

menos de um km. da vila, mas não teve maiores influências 

sobre a mesma, nos primeiros momento$. 

Posteriormente à década de 40, quando começa a 

se esboçar a função de "subúrbio-dormitório" pelo aprovei-

tamento "da via férrea, deslocam-se diariamente um -numero 

elevado de pessoas que vão trabalhar nas .fábricas da Capi

tal ou da região de são Miguel e nos estabelecimentos co -

mérciais do centro urbano" (11). 

A partir de então são valorizados os sítios dos 

terraços e colinas da bacia de são Paulo que estavam em re 

lação mais direta com os eixos de comunicação existentes: 

estrada de ferro e estrada velha são Paulo - Rio. 
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Começa uma verdadeira febre de loteamentos em 

direção aos rnuniclpios de são Paulo e Poá limites s-w e s 
1 

respectivamente, de Itaquaquecetuba. 

Por outra parte,a partir à:>s dois municípios vizi 

nhos há também um avanço dos processos de urbanização em 

busca de terre·nos para a expansão da metrópole, e começam 

então a estender-se as áreas de loteamentos sobre a margem 

esquerda da bacia do Alto Tietê. 

Na década de 70 uma verdadeira febre de lotea-

mentas, com diversos fins, processou-se em Itaquaquecetu -

ba. Estão sendo loteadas as áreas mais Ingrernes tais corno 

as colinas e morros graníticos e gnaisicos da zona em con-

tato com a Serra de Itapetí (níveis de 780 - 804 m). 

Ao mesmo tempo a várzea menos inundável do Tie 

tê (ao redor dos 730 rn.) também sofre · nestes momentos os 

problemas da especulação imobiliária. 

A ocupaçao e valorização desse território an

tes analisado é o produto das relações sociais que se pro-

cessam segundo diversas situações históricas. 

Num sltio urbano determinado pelos interesses 

desse conjunto de relações sociais vai se delineando uma 
,. 

estrutura que em Última instância, nao é nada mais do que 

a marca da sociedade inscrita no espaço urbano. 

Roberto Guiducci afirma que "toda a estrutura 

urbana é um produto social e pollt.ico" e continua "o ponto 
~ 

de enfoque é um: sócio-econômico e politico em toda a sua 

dimensão, inclusive territorial" (12). 
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Para conseguir explicar a estrutura urbana de 

Itaquaquecetuba, ela tem que ser vista em toda a realidade 

metropolitana de São Paulo: dali partindo e para ali con 

vergindo. 

A localização do município de Itaquaquecetuba 

dentro da "Ãre·a Metropolitana de São Paulo" (13) lhe dá à 

sua organização traços especiais pelo grau de relações so

ciais, econômicas, políticas, "cumulativas e irreversl -

veis" (14), que o faz usufruir de caracterlsticas que ou

tras áreas nao possuem. 

As indústrias, buscando terrenos amplos a 

baixo preço, e mao de obra abundante; os operãrios,prQ 

curando também terra para construir suas moradias dentro do 

poder aquisitivo que suas condições permitem, vao fazen-

do crescer a malha compacta de urbanização, a partir da 

Capital. 

O núcleo se definiu como centro do aldeamento 

a partir do século XVII quando o largo da Ig~eja represent! 

va o verdadeiro ponto de partida para as atividades dos Je-

suitas. "Essas aglomerações eram tôdas concebidas num mes 

mo plano fôssem elas estabelecidas pelos jesultas, francis

canos, dominicanos ou salesianos ••• Diante da Igreja, uma 

grande praça retangular - o largo da matriz- e dos lados, 
'. 

as casas dos índios, dispostas geométricarnente" (15) (foto 

n9 1). 
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A igreja representava "o principal ediflcio" e 

ela era a imagem da situação em que se encontrava o aldea 

mento: em ruinas ou em ascenção. 

"O largo da igreja é, portanto, como o Largo 

da Matriz das cidades brasileiras, antes de mais nada ex -

pressão da importância do templo religioso. E: centro reli -

gioso mas também palco da prática da administração, especial 

mente no caso, muito frequente, em que o padre exerce ao 

mesmo tempo um poder espiritual e temporal. E: palco da li-

mitada vida .social, quase sempre adstrita a casamentos, ba

tizados e pouço mais. g local de convergência de trânsito 

e sede do tronco. E: local de reuniões de qualquer tipo, co

mo de divulgação de bandos, editais e quartéis. 2 principa! 

mente, o palco, quando é o caso, das festividades religio -

sas, como as resultantes das romarias ••• ~16). 

O largo da Igreja, a praça, "era organi.zada co

mo um "12áteo quase fechado~ com poucas entradas" (17), ten

do um de seus ângulos totalmente fechado, como ainda se ob-

serva na praça de Itaquaquecetuba (foto n9 _2). 

Ao longo de 3 séculos, o núcleo limitou-se ao 

largo da igreja e duas ruas mais, a estrada que a ligava a 

Santa Isabel e a que unia a Mogí e Poá e dai para são Paulo. 

Em 1945, escreve Aroldo de Azevedo: "A velha ma 

triz de Nossa Senhora da Ajuda, por diversas vezes reforma

da ergue-se num dos ângulos do pequenino largo arborizado no 
~ 

alto da colina, olhando para· a várzea do'Tietê. Dêle sai a 



ID'l.D N9 1: "Núcleo Velho" praça Padre João Alvarez. A Igr~ 
ja Nossa Senhora da Ajuda~ data do ;século 
XVII, .é a área de a:mcentração das atividades 
oorrerciais, administrativas e financeiras do nu 
nicipio. (Foto A.L.G.de L.). 

FO'IO N9 2: : Praça Padre João ~ varez, relí~ia do "Pftoo 
quadrangular" da ep:x:a de Itaquaquecetuba. -
deamento Indígena. (Foto A. I. G. de L. ) • 
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rua em qae se encontra o comércio, de modestas oro-

porçoes. Para os lados, mais duas ou tres ruas. E é sõ". 

( 18) • 

A partir da instalação da estrada de ferro, "Va-

riante de Poá" começa a se esboçar uma nova característica: 

"subúrbio-dormitório". Novos bairros surgem ao redor da es 

tação, mas sem maior expressão. 

A este respeito Langenbuch escreve:w .•• ~s fer-

revias continuam a desempenhar um notável oapel corno instru . -
mento DIRETO do desenvolvimento suburbano. "Subúrbios-esta 

ção" já estrut:urados continuam a crescer, em grande parte, 

graças às facilidades de transporte proporcionadas pela f er 

revia à migrantes pendulares e às indústrias" (19). 

Embora em Itaquaquecetuba existam 3 estações fer 

roviárias, a Itaquaquecetuba,mais antiga, que permite o trá-

fego pela "Variante de Poã", a ~anoel Feio que a liga com a 

Variante de Paratei e a Pinheirinho, que a une à Estrada de 

Ferro Central do Brasil, nenhuma delas trouxe um desenvolvi 

menta muito grande ao município. 

Segundo Aroldo de Azevedo "A "variante de Para-

teí" liga Manoel Feio (estação próxima a Itaquaquecetuba) ,oi!.._ 

de se entronca na "variante de Poã", com São José dos Cam-

pos, onde une à "linha-tronco" do "ramal de São Paulo" da 

Central. Destl nada a ser a nova linha tronco desta ferro -

via, com um traçado muito arrojado através de elevados ater 

ros e profundos cortes, mas cruzando áreas de solo poucopr?. 
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picio a isto, já se achava em construção em 1945 ••• "(20),d~ 

ta em que escreveu a obra citada. 

Esta linha férrea teve semore um funcionamento 

~recãrio, permitindo sõ o tráfego a longa distância. "Nunca 

foram instalados trens "paradores" nesta linha, com exceçao 

de um misto diário, igualmente de funcionamento precário. 

Não é de estranhar que a linha não tenha atraido o povoame!! 

to suburbano ••.• ·Note-se que a mesma se entronca a certa 

distância de São Paulo, precisamente em Itaquaquecetuba, l~ 

gar que, apesar dos abundantes trens de subúrbio, ainda não 

conheceu um de.senvolvimento muito grande " ••• ( 21) • 

No período 1915-40 são Paulo entra num grande 

crescimento, acompanhado da decorrente especulação imobiliã 

ria que atinge até os seus arredores com a instalação indus 

trial e as residências de operários. Estas formas de ocup~ 

ção do espaço .começam a se fazer cada vez mais singificati-

vas. 

No início da década de 50 o processo de metrop2 

lização é mais acelerad~ espacialmente -estendido, criandon~ 

vas formas de uso do solo, em função da Capital paulista.!! . 
1 

so se faz sentir mais efetivamente na área rural. Os ve- . 
! 
i 

lhos nficleos, sede de municipio, no entanto, continuam aca- ! 

nhados, não passando de povoados. g o caso de Cotia, Embú, 
~ 

Itapecerica e tantos outros que rodeiam São Paulo, entre os 

quais se enquadra Itaquaquecetuba (foto n~ 3) • 



FOl'O N9 3: Praça Padre João Alvarez rercanescentes do "nú 
cleo acanhado" da sua participação no "cintu= 
rão caipira", em oontraste cx.::m um noderno"ore 
lhão". (Foto de A. I.G. de L.) -

FOl'O N9 4: Bairros novos, "Jardim Europa" é o bairro de ire 

lhor oonstrução e acabanEnto ~ casas.1 fora das 
nas que circundam a praça principal. Se obser
va por todos lados oo redor deste tairro, lotea 
irentos apenas ocupados e com rroradias mais hu = 
rnildes. (Foto, N.L.). 
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Na carta n9 4 vemos, num levantamento funcio -

nal em detalhe, o significado da "área urbana" de Itaquaque 
: -

cetuba ina década de 50. 

A esse respeito escrevia Penteado na mesma épo-

ca: "Já com desenvolvimento não tão recente, que data de 

uns 30 ou 35 anos no máximo, sao os núcleos residenciais lo 

calizados ao longo dos vale~ e das vias de comunicação, co

rno é o caso de Poá, Pirituba, Itaquaquecetuba, etc" e . conti 

nua• ••• urna de suas características marcantes, a sua MOBI-

LIDADE DIÃRIA, procurando os bairros industriais de são Pau -

lo, ou se deslocando para subúrbios industriais, próximos ou 

afastados" (22). 

O processo de rnetropolização cada vez mais in-

tenso, foi criando um déficit muito grande de moradias, es-

pecialrnente para uma população de menor poder aquisitivo.P~ 

ralelamente a este crescimento demográfico foi se intensif i 

cando a especulação imobiliária, fruto da grande necessida-

de de residencias (23). 

"Se atentarmos para o crescimento da região me-

tropolitana de São Paulo veremos que dois processos, na ap~ 

rência, comandaram a violenta expansão da área urbanizada: 

os "loteamentos periféricos" e a produção maciça de mora-

dias através da "auto-construção", entendida como processo 

de produção de rno:cpdias, geralmente em fins de semana ou fe 

riados, pelos proprietários dos lotes, familia e ou ami 

gos" (24). 
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Este processo que acabamos de descrever entra 
1 

num ritmo intenso em Itaquaquecetuba no final da década de 

50. 

Os primeiros lotes a serem efetivamente ocupa -

dos foram os do Jardim do Carmo, Monte Belo, Jardim Anita, 

Jardim Algarve·, que se localizam nas vizinhanças do limite 

com o munic!pio de · São Paulo e da estrada velha São Pau-

lo~io (vide carta n9 5) • ~ a metrópole extravazando atra

vés dos eixos de comunicação existentes. · g digamos, o pro-

cesso de consumo organizando seu espaço, a força de traba -

lho · em busca .de seu lugar "quotidiano" (foto n9 4). 

Na década de 60 o processo continua, a po~ula -

çao sempre crescendo em ritmo acelerado buscando condições 

para se instalar. Mas a verdadeira febre da especulaçãoimo_ 

biliária se dá na década de 70, quando são loteadas enormes 

glebas de terra para bairros operários e para áreas indus -

triais (vide quadro n9 1) • ~ensalmente se solicita à Prefei 

tura licença de loteamentos. Também pode-se observar a pr~ 

sença de grande número de barracos com cartazes anunciando a 

venda de terrenos, tanto para fins residenciais como indus-

triais (fotos n?s·. 5 e 6). 

No dizer de Castells estão se formando as rela-

çoes como forma social, neste "conjunto urbano: um processo 

de produção, um processo de consumo e um processo de inter-

câmbio" (25). Não podemos esquec~r que estes processos a-
~ 

contecem dentro de um contexto maior, comandado pela Capi -

tal paulista. 
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(Areas Urbanas) 

- Centro 
2 : - Vila ltaquá-Mirim 

- Vila 1 taquassú 
_.. , - Jardim Coqueiro 

- Jardim Anita 
I'> - Jardim l'inheirinho 
• - Parque Vivianne 
lf - Jardim Silvestre 
• - Jardim Miray 

W - Estância Guatarnbu 
..W. - Quinta Boa Vista 
W - Jardim Paineira 
J.i - Jardim Rio Negro 
• - Jardim do Carmo 
~ - Parque Novo Horizonte . 
• - Jardim Mos.upira 

t -Jardim Monte Belo 
- Parque Nossa Senhora das Graças 
- Estância Fraternidade a - Vila Bartira 

"'!I - Jardim São Manoel 
• - Vila Ferreira 
'!':! - Vila Passalaqua 
lillM - Jardim da Estação 
,. - Jardim Campo LimJ><> 
.tlliii - Jardim Nova ltaqua 
• - Vila Nelly . 
~ - Jardim Cayubi 
• - Jardim Odete 

~ 
:= ~t::~ifoliday 

2 - Jardim Nascente 
- Cidade Nova Louzada 
- Vila Rolândia a - Chácara Água da Pedra 

·~ - Jardim Santa Helena 
4lllili - Vila Gepina (filão Aprovado) 
·• - Jardim Gonçalves 
4'j - Cidade Kemmel 
:W - Jardim Joandra 
~ - Jardim Parque Dirce 
• - Jardim São Armando 

~ 
- Jardim Amanda Cayubi 

• - Jardim Joselly 
5 - Jardim Europa e - Jardim Margarida 

'""'1 - Vila Augusta 
- - Jardim Nossa Senhora D'Ajuda 
~~ - Jardim Luciana 
'!llP - Jardim Americano 
~ - Jardim Santo Antonio (Não Aprovado) 

- Vila Arizona (Não Aprovado) 
- Vila Santa Bárbara 

-~ - Vila São Carlos 
• _. - Vila Celeste 

~ 
- ~ácara ,Çoqueiro 

· - Vila Ercilia 
- Jardim Fiorelo 
- Vila Florindo 

. , - Jardim da Fonte a - Jardim ltaquá 
T2 ·- Vila Japão 
ai - Jardim São José 
~ - · Vila São Judas Tadeu 
~ - Chácaras Maracanã 
• - Veraneio Maracanã 
llllfá1. - Vila Maria Augusta 
W - Vila Maria Cristina 
~ - Chácaras São Miguel 
9 - Vila Miranda 

- Jardim São Paulo 
- Chácaras Progresso 
- Parque Recantonica 
- Jardim Tropical 

5 - Vila Ursulina 
• - Jardim Vai Paraíso 
~ - Vila Vennonth 
~ - Jardim Viana 
. ~ - Vila Virgínia 
liJIJ - Vila Zeferina 

• - VilaGeni 
~ - Jardim das Hortências 
W!l - Jardim dos lpês 

- Jardim Macedo 
- Estância Paraíso 
- Vila São Roberto 
- Jardim Ribeirópolis 

8 - Jardim Roseli 
~ '1;1. Ua•o-d,:, 

MUNICJl>IO DE ITAQUAQUECETUBA 

.Loteamentos 

Área 
m2 

47.311 
49.722 
67.879 
66.421 

232.871 
86.003 

195.185 
126.759 
58.138 

175.384 
261.485 
415.138 
135.936 
370.431 
39.546 
30.270 

349.963 
39.549 
103.089 
155.808 
31.620 
23.677 
45.383 
56.098 
76.601 
24.424 

184.059 
117.071 
76.040 

108.823 
40.613 

134.069 
20.045 

304.892 
122.218 

61.991 
293.582 

22.380 
79.608 
83.973 

207.761 
246.443 

242.000 
134.606 
150.855 
110.988 
. 65.214 

120.411 

73.382 

Ano ~e Soli
citaçao de 
licen~ 

156·· 
2~04-Sl 
20-'12-52 
24--01-53 
OS.:02-54 
22-06-54 
31-01-56 
18-07-56 
28-08-56 
31-08-56 
14-09-56 
23-10-56 
24-10-56 
11-12-56 
l(}.08-57 
14-02-58 
25-08-58 
25-08-58 
18-03-60 
30-06-60 
2~1 
10-11-61 
20-05-63 
28-11-63 
06-12-63 
05-02-64 
23-04-64 
04-07-64 
02-09-64 
21-09-64 
03-03-65 
22-03.(;6 
22-07-<i6 
09--08-66 
22-08-68 
22-09-69 
22-09-69 
23-11-71 
07-01-72 
14-05-73 
21-05-73 
06-12-73 
23-01-76 
18-02-76 
15-12-78 
agosto/79 
agosto/79 

s/d 
s/d 
s/d 
s/~ 

s/d .. 



FOI'O N9 5: Presença concreta da especulação iirobiliária. 
(Foto, A.I.G.de L. ). 

FOTO N? 6: Crnércio que também surgiu decorrente do gran 
de cresclirento da população qúe ocorre no mu= 
nicÍpio. Nos cartazes se observa também a ma
neira cono são construidas as casas da perife 
ria: em prestações rrensais. (FÓto,A. I.G.de L-:-). 
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Como consequência desse crescimento 

que está se processando em Itaquaquecetuba neste último de

cênio, a especulação imobiliária sem limite está criando uma 

desordem e um caos nas formas e na estrutura da área urbani . . ! -

zada. Os bairros são as vezes só loteamentos, apenas arru~ 

dos, sem nenhuma classe de infra-estrutura urbana, sem áreas 

destinadas a usos coletivos como praças, escolas, postos de 

saúde, etc • . (fotos n9s. 7 e 8) • 

"Os primeiros moradores, quase sempre pessaashu 

mildes, fazem papel de pioneiros. Por muito tempo desloca~ 

se a pé à estrada transitada por ônibus. Estes apenas -sao 

estendidos ao lugar depois de já contar com povoamento ra

zoável, assegurando rentabilidade ã linha" (26). 

" Em todo o aglomerado urbano só existe uma rede 

de água encanada de 14J · km. que serve única e exclusivamen-

te ao "núcleo velho", ali instalada em 1977. 

O arruamento é precário em toda a extensão do 

município,que só possui um pequeno número de ruas paviment~ 

das; as vezes são estradas intermunicipais, o que testemu -

nha o divórcio entre a infra-estrutura e o crescimento ace-

lerado (vide quadro n9 2) • 

Na pesquisa de campo, realizada em diversosbair 

ros do município em fevereiro de 1979, se teve oportunidade 

de sentir as aspirações da população. Isso foi tabelado se 

gundo o quadro nQ 3. Em tal amostragem aparecem nitidamen

te as necessidades que tem a população n~ que se refere a 



TABELA N9 2 

MUNIC!PIO DE ITAQUAQUECETUBA 

Ruas e Estradas Pavimentadas 

Av. !talo Adami 3 Km 

Praça Padre João Ãlvares 400 .m 

Rua Amauri Ribeiro 80 rn 

Rua Sebastião F . · dos Santos 210 rn 

Rua Oscar F. dos Santos 80 rn 

Rua Maria G. da Conceição 200 rn 

Rua João Vangnot 400 rn 

Rua Padre Anchieta (Centro) 130 rn 

Rua M.M.o.c. 150 m 

Praça Eugênio V. Delibera to 150 m 

Rua Benedito F. da Cruz 80 m 

Av. Progresso 1 m 

Rua Cap. José Leite (calçamento) 200 m 

Rua da Liberdade (calçamento) 200 rn 

Rua Foz do Iguaçu 700 Metros 

Estr. Pinheirinho a Suzana 2 Km 



Tabelan9 3 

MUNICWIO DE lTAQUAQUBCETUBA 

Aspinçaes da Popullçln 

n9 

Seniçol de Sa6de 

HOlpitll 134 63 
Pronto Socono 21 10 
F•""'du 14 7 
Dentiltll 8 4 

SeIYiçol P6hticol 
Alfalto llS S4 
&gotol 57 ri 
llumiDlçfo P6blica 85 40 

Policiamento 23 11 

Ã&ua &canada 56 26 
Eacolll 40 19 

Ciecbel 54 2S 

Tnmporte 2S 12 
Outrol 10 5 

Com6rcioa nos Bairros 2S 12 

Dnennea 36 17 

Fonte: 213 ºQuestionários. Fevereiro de 1979. 
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serviços públicos. A precariedade da infra-estrutura de 

serviços com que contam os bairros loteados está nos maio

res lndices do quadro: 54% para asfalto; 27% para esgotos; 

40% para iluminação pública; 26% para água encanada; 44% p~ 

ra escolas e creches, etc. 

Como existe na Grande São Paulo um problema de 

valorização da terra em ritmo crescente, cria-se uma menta-

!idade de procura de terras com fins puramente especulati -

vos, à espera de maior valor. 2 o caso ·de certos loteamen-

tos que são feitos em Itaquaquecetuba, tais como Recanto ~ô 

nica, Vila Celeste, Jardim Rio Negro e muitos outros (vide 

carta n9 5) que só constam na autorização solicitada à Pre-

feitura (27). 

Na tabela anexa (n9 4), solicitada ·à Prefeitura, 

que diz respeito ao valor da terra nestes últimos 10 anos, 

podemos apreciar o grande aumento sofrido em consequênciacbs 

processos antes analisados. Embora também deva ser conside 

rado o problema inflação, o fato real é que as terras do mu 

nicipio entraram na cobiça das companhias imobiliárias. As 

vezes atuam em sociedade com o dono da terra, e as vezes so 

zinhas. No caso dos terrenos industriais, a Prefeitura to-

mou a seu cargo o loteamento e a venda dos mesmos. 

Decorrente destes fatos antes analisados pode -

mos observar na linha cronológica das cartas de uso do solo 

como a ocupação do território está se fazendo a partir de 
.. 

são Paulo e por São Paulo (C~rtas n9s. ~ e 7) • 
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1962 

1:25000 

1,5 20 2.5 KM. 

Legen~a: 

~ Rodoví2§, ruas e caminhos. 
Estrada de ferro. 
Limite Municipal. 

~ 1 Hidrografia . 

sem · ocupaçao. 

~ Loteamento ocupado ( ána urbana ) . 

Chácaras. 

!~ttfilj Ocupação hulíscriminada. 

Área índustriat 

~~~1.'.~~U 01arías . 

[] Portos de areia . 

BASEADO EM AEROFOTOS DA ENfA, 

(6) 



BASEADO EM 1 MAG ENS DA 

u 
"" 

TERRAFOTO S/A ATIVIDADE DE AEROLEVANTAMENTO • 

o o.a 1,6 2,4 3,2 4,0 KM. 

1:40.003 

Legenda 
/(' Rodovias e ruas. 
(\/ Estrada de ferro. 

I~ 1 Loteamento sem .. ocupaçao 

I~ 1 Loteamento ocupado. 

' Are a de cultivo. 
.. ·• ... 

·• ~: ·.:.·.: Ocupação indiscriminada. 
+ . t'l'tt• 

·.:.:,·::: :: Olarias 

Industrial . 

de Areia . 

(7) 

1977 



llclà n9 4 

MUNICJl>IO DE ITAQUAQUECETUBA 

Imposto Territorial Urbano - Tabela de Valores 

ORTN Cr$ Valor da 

ORTN 

;jlj. (ao redor do 

tlllr Máximo 1,47 480,00 Cr$ 480,00 p/M2 núcleo velho) 326,82 

•Mínimo 0,147 48,00 Cr$ 48,00 p/M2 

~ 
tmr Máximo 1,68 548,50 Cr$ 400,00 p/M2 238,32 

•Mínimo 0,168 54,85 Cr$ 40,00 pfM2 

liil 
Uõr Máximo 0,545 178,00 CrS 100,00 pfM2 183,65 

• Mínimo 0,054 17,80 Cr$ 10,00 p/M2 

Máximo 0,750 245,00 Cr$ 100,00 p/M2 133,34 

Mínimo 0,075 24,50 Cr$ 10,00 p/M2 

Ir Máximo 0,337 110,20 Cr$ 36,00 pfM2 106,76 

.. Mínimo 0,022 7,35 Cr$ 2,40p/M2 

Máximo 0,372 121,60 CrS 30,00 p/M2 80,62 

Mínimo 0,025 8,10 Cr$ 2,00 p/M2 

IMúbno 0,282 92,20 Cr$ 20,00 pfM2 79,87 

r Mínimo 0,071 23,05 Cr$ 5,00 p/M2 

!Máximo 0,324 106,00 Cr$ 20,00 p/M2 61,52 

Mínimo 0,081 26,50 CrS 5,00 p/M2 

.Máximo 0,396 129,43 CrS 20,00 pfM2 50,50 

alor Mínimo 0,100 32,36 CrS 5,00 p/M2 

.N - Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional 
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Considerando a carta n9 6 com base na f otogra -

fi'a aérea de 1962 podemos enfatizar o fato de que o "centro 

velho" continua sendo um acanhado núcleo, com poucas i::uas, 

onde há uma mistura de funções: comercial de pequena escala 

e residencial conjunta, além da sede das atividades adminis 

trativa e financeira, mas sem muita significação. Estas fu~ 

ções estão localizadas especialmente ao ~edor da Praça Pa -

dre João Alvarez e da rua Liberdade, começo da antiga estra 

da para Santa Isabel (fotos n9s. 1 e 9). 

A partir desse "centro" há um crescimento de 

bairros em - ~ .células" seguindo a Estrada de Ferro "Variante 

de Poá" e a Estrada Velha São Paulo-Rio, isto é, um prolon-

gamento dos loteamentos - exclusivamente residenciais com 

.reduzidos comércios de primeiras necessidades - a partir de 

são Paulo e dos eixos de comunicação que a interligam. 

Existe ainda nessa carta uma predominância das 

atividades agrícolas, com as quais Itaquaquecetuba ·manteve 

durante longos anos seu papel no "cinturão verde da metróp2 

le". Também se observa . uma abundância de olarias e 

portos de areia que funcionariam como abaatecedores de ma-

teria! de construção para o crescimento desorbitado da Gran 

de São Paulo. 

Na Estrada do Corredor - hoje Prof. Aroldo de 

Azevedo -, há uma predominância de chácaras de fim de sema-

na.. e uma instalação de haras, o que é também uma presença 

da Metrópole. 
~ 

São formas de uso do solá para o citadino. 
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A atividade industrial passou desapercebida ?JE 

que nesse momento existia provavelmente uma só indústria:a 

textil, do grupo Erontex, sita na Av. !talo Adami (eixo de 

comunicação com a Estrada Velha são Paulo-Rio) . Ela deve 

datar da. década de 40, pois no trabalho de Aroldo de Azeve 

do é mencionada: "Nas proximidades de Itaquaquecetuba, no 

caminho de Poã, a "Fiação Aracaré" destaca-se na paisagem 

tipicamente rural e destina-se à fiação de lã" (28). 

Na carta seguinte (n9 7), baseada no levanta -

irento ae:rofotogranétrico de 1977, p::>daros analisar os seguintes fato~: 

·1?) - Un avanço oos processos de urbanização não só se -

guindo os eixos de canunicação cem são Paulo, cx:rro também a:n outras di 

reçoes. 

29) - Se bem que no limite S e SE a ocupaçao ~ 

compacta, existe uma penetração, em forma de cunha, a par-

tir da área central ("núcleo velho"), seguindo os princi -

pais caminhos municipais - Estrada do Mandi, Estrada de são 

Bento, Estrada do Corredor (Prof~ Aroldo de Azevedo). 

39) - Essa penetração dos fatos urbanos estãex 

pulsando cada vez mais, antigas formas de uso: chácaras,s! 

tios e olarias, hoje em número bastante reduzido. 

49) - Existem também extensas áreas denomina -

das "industriais" onde já estão funcionan:k> indústrias oo fo 

ram adquiridas por firmas que solicitaram licença na Pre -

feitura para sua próxima instalação: estrada do Bonsucesso, 

' Estrada do Corta Rabicno, , Estrada de· Santa Isabel, Es-

trada Velha São Paulo - Rio, etc. 



FOro N9 7: Lotearrento a "beira do rio Tietê" cx:m pouca 
ocupação efetiva. (Foto de N.L.) 

Faro N9 8: Lotearcento esperando a "valorização", frente 
ao "Jardim Europa" (Foto, A. I ·~G. de L.). 
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59) - Há, consequentemente, urna revalorização 

de antigas areas, para funções de "gestão" e "consumo" ao 

redor do "núcleo velho", onde antigos negócios e moradias 

foram substituídos por bancos, (sucursais de irn~ortantesc~ 

sas bancárias de São Paulo), lojas de eletrodomésticos, de 

materiais de construção, para satisfazer as novas necessi-

dades surgidas no município (fotos n9s. 6 e 9). 

69) - Permanência, sem muita expressão, ~os l~ 

tearnentos para chácaras de fim-de-semana. Este processo que 

se iniciou na década de 50 (com o Parque Novo Horizonte)nú~ 

ca chegou a· ter maior significação como em outros rnunicl -

pios da Grande São Paulo, a exemplo de Cotia e Arujá. Hoje 
• 

só observamos pequenas áreas no limite com Mogi das Cruzes 

(chácara Agua das Pedras) ou com Arujá (condomlnio Arujazi 

nho). Existem ainda um ou outro sitio ou chácaras disper-

sos pelas estradas municipais de antiga ocupação (Es.trada 

do Corredor, Estrada do Mandi, Estrada do Indio, etç.) ho-

je em luta com novas formas de uso urbano. 

Em decorrência da especulação imobiliária e 

dos interesses econômicos de um modo geral, . esse tiµ:>de uso 

do solo vai sendo abandonado em função 1e loteamentos ope-

rários mais rentáveis. 

Enfim, o que se nota é o processo de pro-

dução industrial transformando e organizando as áreas em 

que se instala, o processo de consumo tentando se adaptar 
~ 

às condições por mais desfavoráveis que ·sejam. Assim a for 
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ça de trabalho, vai se acomodando como pode "nas favelas e 

nas "casinhas" (um cômodo ou quarto-e-cozlnha) que vão sur

gindo nos fundos dos quintais nos poucos metros quadraqosde 

ireas livres que existem nos "compridos" lotes de . . :i:;)erife-

tia" (29). 

~- necessário considerar que tanto na forma do 

uso do solo como na estrutura urbana, a organização do con

teúdo é intrínseca, é inerente a eles. 
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- ASPEC'l'OS FUNCIONAIS DA INTEGRAÇÃO 

Embora toda a vida de Itaquaquecetuba tenha es

tado ligada à Capital - dependendo essa ligação da intensi

dade das relações - a verdadeira integração __ na .. , _:métrópole 

paulista acontece com a instalação do processo de __-- produção 

industrial no seu território e com as decorrências próprias 

deste processo. 

A área metropolitana nao se define mais com cri 

térios estanques pré~estabelecidos; pelo contrário, sao as 

relações sociais realizadas num espaço onde "tem lugar todo 

tipo de atividades básicas, quer sejam de produÇão (inclui

da a agricultura), de consumo (em sentido amplo: reprodução 

da força de trabalho), de intercâmbio ou de gestão " ••• (30). 

Essas atividades básicas de produção, especial

mente a indústria, desde muito tempo já e~travasaram os-li-

mites da cidade de São Paulo e foram-se instalar em terras 

dos munlcipios que constituem a Grande são Paulo. Cada vez 

mais ~s atividades industriais se liberam de velhos fatores 

~ue determinaram sua localização, para irem buscar novas oon

dições que permitam atingir o objetivo principal: a reprod~ 

ção do capital. 

são Paulo já saturada só oferece desvantagens e, 
~ 

cada vez maiores, para a localização industrial. Assim a 
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busca dos municípios vizinhos se faz sentir como uma neces-

sidade urgente para as antigas fábricas instaladas em bair

ros que hoje são residenciais ou que precisam mudar as for-

mas de uso pretéritas. 

Paul Singer escreve: 

"Assim certo número de economias externas apre-

sentadas pela Capital se encontram, por assim dizer, esgot~ 

das. O grande mercado de mão-de-obra, por exemplo, que pe!: 

mite as empresas encontrar, sem grande esforço, os trabalha 

dores com a especialização de que necessitam. Esta econo -
... 

mia externa e, pelo menos em parte, anulada pelo encareci -

mento da força de trabalho que as condições de vida em São 

Paulo provocam. As longas distâncias da residência do tra-

balhador ao local de trabalho, a precariedade do sistema de 

transporte e seu elevado custo (31), o abastecimento inefi

ciente que eleva o custo da alimentação, a crescente inte -

-graçao da mulher no trabalho remunerado, que encareceos ser 

viços domésticos, o preço cada vez mai·s alto do solo usado 

para fins residenciais, tudo isso eleva o valor da força de 

trabalho em são Paulo, em comparação com cidades menores e 

que nao apresentam tais características" (32). 

o valor da terra em são Paulo está, cada vez 

mais, expulsando o industrial para a periferia. Segundo 

Paul Singer a empresa possui três alternativas: "l) - expag 

dir-se verticalmente, o que algumas poucas fazem, mas nem 

sempre é econômico e técnicamente aconselhável; 2) - mudar 

a empresa para uma área "nova", isto é, 9nde o preço da ter 
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-ra e menor e onde, com o produto obtido da venda do imóvel 

mais centralmente localizado, é possível adquirir uma -are a 

várias vezes maior", e 3) - nenhuma das duas alternativasan 

tes citadas, o que vale renunciar à expansao. 

A mais viável e a mais praticada é a segunda a! 

ternativa; justamente Itaquaquecetuba constitui área "nova" 

onde existe terra e força de trabalho abundante e barata. 

A atividade industrial como processo indutor do 

desenvolvimento urbano sofrido por Itaquaquecetuba é relat! 

vamente recente. "Ainda que a urbanização e a problemática 

do urbano f.l.gurem entre os efeitos induzidos e não entre as 

causas ou razões indutoras, as preocupaçoes que essas pala-

vras indicam se acentuam de tal modo que se pode definir co 

-mo sociedade urbana a realidade social que nasce a nossa vol 
,. 

ta" { 3 3) . 

Na décadà de 70 podemos marcar o início do pro-

cesso produtivo industrial em Itaquaquecetuba. Até esse mo 

mente só existia uma industria textil, localizada na via de 

acesso de Poá e Itaquaquecetuba e que data, como vimos, da 

década de 40. 

Ao longo desses 30 anos nao houve nenhuma força 

econômica que atraísse as fábricas a se instalarem no muni-

cípio. As funções que exerceu dentro do contexto do prece~ 

so de metropolização durante esse perlodo foram variando cx:m 

o momento histórico: atividade agrícola ou subúrbio-dorrnit~ 

rio, ou ambas ao mesmo tempo, segundo a· consideração dos di 

versos autores consultados {34). 



TABEIA N9 5 

1NDÚSTRIAS - AOO IE AQUISiçhJ - ÃREAS 

ANO AQUISI- ÃREA TOTAL ÁREA ÃREA 
IND0STRIAS . 

ÇÃO TERRENO DO TERRENO INICIAL TOTAL 

1. CH:GA S.A. 1971 60.000 m2 7.000 m2 ~ 7~000 m2 

2. MAroR 1971 s/daOOs s/dados ..:~,l'.ààdos 

3. IANIF!CIO GANlJT 1974 27.600 m2 3.300 m2 .. 3~300 m2 

4. JNOOSI'RIA KAPPAZ 1974 42.000 m2 12.000 m2 2 12.000 m 

5. JORPAN 1974 20.000 .;. 2.200 m2 2.200 m2 

6. 1NDOsTRIA IÉ -~ 

lMWE 1975 24.000 m2 2.550 m2 2 3.000 m 
7. SHffi!SIL S.A. 1975 2 60.000 m 10.000 m2 10.000 m2 

8. MASSARI S.A. 1975 192.000 m2 2 97.000 m 2 97.000 m 
9. f.EC1NICA \'lJPPERl'AL 1975 7.600 m2 1.560 m2 2 1.560 m 

10. BRAUFlEX L'ltl?\. 1976 2 24.000 m. 4.000 m2 2 4.000 m 
11. PIÃ5TICX>S IDSI'm. 1977 20.000 m2 2 5.000 m 2 5.000 m 
12. SIVA IND. E CDM. IE 

ARI'EFA'IDS IE AlWES 

E Iq:X3 LTDt"\. 1977 15.000 m2 2 3.050 m 2 3.050 m 
13. KJRA'm IX) BRASIL 1978 21.504 m2 1.800 m2 2 2.030 m 

14. MlNIMAX IND. E CXM. 

IE CARRXERIAS (alu-

gapo) 1.000 m2 600 m2 600 m2 
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Em 1971 duas grandes empresas adquiriram gle-

blas bastante extensas para sua instalação no municipio: 

OMEGA S.A., artefatos de borracha (60.000 m2 ) e MAFOR, Enge 

nharia e Indústria de Equipamentos Ltda. (35). 

De acordo com a tabela n9 5, podemos analisar o 

tipo de indústria, ano de instalação em Itaquaquecetuba,área 

total do terreno adquirido, área inicial construida e -are a 

total construida na data da pesquisa de campo (fevereiro 

março de 1979), num total de 14 fábricas. 

Entre essas destaca-se a MASSARI S.A., -nao so 

pela extensã~ do terreno adquirido (192.000 2 m ) , como pela 

- construida (97.000 m2 ) are a ou pelo tipo de atividade que 

desenvolve (fabricação de carrocerias). As relaçõesque pro 

duz na movimentação de capitais e pessoas, a sua localiza -

çao num importante nó de cruzamento de vias intermunicipais 

de grandes perspectivas futuras, o grau de negociações na-

cionais e internacionais fazem dela a maior empresa do muni 

c!pio (36). 

Com base nos questionários aplicados foi monta

do o quadro n9 6, a partir do momento em q~e as indústrias 

~e instalaram efetivamente: ano de instalação, locàlização 
.. 

dentro das áreas destinadas para tais fins e lugar de ori -

gem, com data de inicio das atividades. Dele podem ser ti

radas algumas concl.usões interessantes: 

19 - o processo efetivo de produção industrial 

só se inicia em 1973. 
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29 - As indústrias téxteis de confecção, de ar 

tefatos de plásticos, mecânicas de pequeno. vulto, isto -e, 

empresas com necessidade de muita mão-de-obra sem qualifi

caçao mas não de grandes extensões de terrenos, se locali-

zam sobre a Estrada Velha são Paulo - Rio e nos bairros: que 

circundam o "núcleo velho". 

39 ~ Os estabeleci~entos com necessidades de 

grandes extensões e mão-de-obra mais qualificada se situa

ram nos contatos com as áreas ainda agrlcolas: Estrada do 

Bonsucesso, Estrada do Louzada, Estrada de Santa Isabel. 

49 - Todas elas se originaram principalmente em 

antigos bairros industriais de São Paulo: Belém, Santo Ama 

ro, Brás, Lapa, Ipiranga, Tatuapé, Cambuci, etc., e, quer 

por necessidades de expansão quer por se tornarem. poluido-

ras, ou ainda por problemas de recrutar mão-de-obra barata 

e abundante, se transferiram a Itaquaquecetuba. Além do 

mais, o valor do terreno e das construções desses estabel~ 

cimentos originários, permite a transferência dessas empre 

sas para nova séde. 

Os fatos analisados nao sao for~uitos, mas sim 

produto de uma série de situações ligadas à metrópole, de 
, · 

correntes da legislação, qual seja: 

19 - Lei de Zoneamento da Metrópole (n9 7.805 

de 19/11/72) que considera os bairros da zona leste resi -

denciais, e as indústrias situadas dentro dessas áreas de

vem procurar novas localizações. 



INDÕSTRIA 

~S.A. 

JORPAN 

IANIF!CIO GANUI' 

IND. IE MALHAS IMAVE 

IND. KAPPAZ S.A. 

BRAUFIEX LTDA.. 

INDUSTRIAS 

.MAFOR, IND. DE mtJ!Pl\MEN'IOS 

MECANICA WUPPERrAL L'ID.Z\. 

SANRISIL S.A. IMP. E EXP. 

SIVA - ARIEFA'IOS DE_, ARAME 

MURATA 00 BRASIL (~.TEXTIL) 

MASSARI, S.A. 

MINIMAX IND. E CXM. DE c.ARRX!ERIA5 

PIÃSTI<X>S IDSITA IND.E a:M. 

LUGAR DE ORIGEM INSTALAÇÃO EM ITAQUAQUECETUBA 

ANO DE INSTALAÇÃO LOCALIZAÇÃO EM ITAQUAQUECETUBA 

EM ITAQUAQUECETUBA 

1973 Estrada Velha-são Paulo-Rio 

1974 Estrada de Sánta Isabel 

1975 Estrada Velha são Paulo-Rio 

1976 Estrada Velba são Paulo-Rio 

1976 Estrada Velha são Paulo-Rio 

1976 Av. Italo Adarni, 1386 

1976 Estrada do I.ouzada 

1977 Av. Uberaba., 111 - M:>rro Branco 

1977 Estrada d9 Bonsucesso 

1978 Rua <k>iania, 200 - M:>rro Branoo 

1978 Estrada de Santa Isabel 

1978 Estrada do Bonsucesso 

1978 Av. Italo .Adami, 1380 

1979 Estrada Velha são Paulo-Rio 

LUGAR DE ORIGEM E DATA 

DE INSTALAÇÃO 

são Paulo (centro) - 1957 

Tatuapé (s/inf.) 

Belém (são Paulo) - 1962 

são Paulo (Centro) - 1964 

Santana (são Paulo) - 1935 

Vila Fo.mosa (são Paulo) - 1960 

Tatuapé (são Paulo) - s/inf. 

Tatuapé (são Paulo) - 1972 

Brás (são Paulo) - 1948 

Brás (são Paulo) - 1969 

cambuci ( são Paulo) - J972 

Ipiranga (são Paulo) - .B55 

rapa (são Paulo) - 1977 

Santo Ana.ro {são Paulo) - 1970 
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29 - Lei de Zoneamento Industrial (nQ 1.81?, de 

27 de outubro de 1978) que "estabelece os objetivos, e as 

diretrizes para o 1esenvolvimento industrial e disciplina a 

localização, a classificação e o licenciamento de estabele

cimentos industriais na Grande são Paulo "(37). 

~ orientação de crescimento pref ~rida é a Les

te-Oeste, aconselhada inclusive no PMDI (Plano Metropo~ita

no d~ Desenvolvimento Integrado) e com os objetivos de uti

lizar melhor uma série de investimento& públicos tais como 

metrô, sistema de subúrbios da FE~ASA e da Rêde Ferroviária 

Federal, inv~stimentos no Sistema Adutor Metropolitano que 

abastece preferencialmente este setor, etc. 

Fizeram uma série de classificações tais como 

ZEI (Zona de Uso Estritamente Industrial), ZUPI· (Zona de Uso 

Predominantemente Industrial), dentro do qual está conside

rado o munic!pio de Itaquaquecetuba junto a outros vizinhos 

como Poá, Arujá, Suzano, Mog!, Ferraz de Vasconcelos assim 

como outros municípios da Grande são Paulo. 

Dentro da área de Itaquaquecetuba se definiram 

também as pertinentes à atividade industrial. Diz a lei: 

"Inicia-se no ponto de intersecção entre a linha de limite 
,· 

com o Município de Arujá, com a Estrada do Corredor; segue

se por esta Estrada e, depois pela Estrada Corta Rabichoaté 

a Estrada Santa Isabel; segue-se por esta Estrada até a li-

nha de limite com o Município de Arujá; segue-se por esta 
< 

linha até a Estrada do Corredor, ponto ae origem" (38) (caE 

ta n9 5). 
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Esta lei nao só definiu as áreas de localiza -

çao industrial, corno também o tipo de indústrias consid~r~ 

das metropolitanas, o tamanho, o porte que a atividade pr2 

dutiva pode ter. Quer dizer, aquelas que são tipicas do 

contexto metropolitano e que, por tal caracteristica . J?O

dern ser instaladas também pelo seu tamanho, dentro da re

gião metropolitana. 

Esta lei que só foi assinada em 1978 já vinha 

propiciando a valorização da zona leste com 

triais, desde há muito. 

fins indus-

~um primeiro momento da valorização de Itaqua-

quecetuba como área de instalação industrial (fins da déca 

da de 60), duas companhias imobiliárias (Melhoramentos e 

Delfim Verde) lotearam pequenas áreas para tal fim. 

Posteriormente, no começo da década de 70, a 

Prefeitura Municipal realizou urna política de desapropria

ção de terrenos que não possuíam um uso definido ou que e~ 

tavam abandonados. A partir de ~ intensa propaganda nos 

jornais de maior circulação na cidade de São Paulo e em M2 

gi das Cruzes, chamou-se à concorrência as ~ndústrias que 

tivessem interesse de instalar-se no lugar, oferecendo - se 

terrenos a preços muito baixos (Vide tabela valor da terra 

n9 4) (fotos 10 e 11). 

Segundo a relação de indústrias instaladas no 

Município, fornecido pela Prefeitura em Maio de 1979, cons 

tatamos: 



Faro N9 9: A presença dos hmoos, una oonsequêncta da ins 
talação da indústria no rruniclpio; 11 0 velho" e 
o novo em luta. (Foto de A.I.G. de L.} 

roro N9 10: Ãrea industrial", penetrando na área rural. 
(Foto de A.I.G. de L.} 
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I - Metalúrgicas 24 

II - de Cimento, Cerâmicas e nao metá-

licas 19 

III - de Plásticos e Borrachas 13 

IV - Mecânicas e Elétricas 12 

V ·- de Embalagens e Gráficas 9 

VI - Texteis 7 

VII - de Móveis e Madeira 7 

VIII - de Produtos Químicos 4 

IX - de Artigos de Couro 3 

X - Alimentícias 2 

XI - Outras 4 

TOTAL 104 

Johnson, analisando a expansao das indústrias 

nas áreas suburbanas afirma: "Os novos estabelecimentos in 

dustriais poderiam localizar-se nas áreas suburbanas de 

uma grande cidade e continuar atraindo pessoas residindo 

num raio muito amplo, sempre que estivessem situados per 

to de uma estrada de primeira ordem. Ao mesmo tempo, se 

desenvolve a construção de moradias em ditas áreas subur

banas, com a peculiaridade de que os bairros mais humil -

des se acham estreitamente associados aos novos polígonos 

industriais" (39). 

Embora o grande crescimento populacional urba 

no de Itaquaquecetuba se verifique na dépada de 70, segun 

do podemos ver pela quantidade de licenças de loteamentos 
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que sao solicitados à Prefeitura (ver Tabela n9 1), na9 po-

demos deixar de mencionar a presença de um subúrbio-dormitá 

rio na área em contato com o município de são Paulo (ltaim 

Paulista), e Poá. 

Um processo é indutor do outro e vice-versa.Nas 

indústrias que se localizaram às margens da Estrada Velha 

são Paulo-Rio, foi mencionado o fato da facilidade de obten 

çao de mão-de-obra não especializada e, lógicamente barata, 

necessária para a sua produção. 

Na tabela n9 7 analisamos o tipo de indústria, 

dentro das 14 pesquisadas a partir do pessoal ligado a pro

dução, o não ligado a produção e o total da mão-de-obra, 

Justamente a que emprega · maior quantidade de fo!: 

ça :ie trabalho é a de artefatos plástioos oan 1.413 ·· operários, 

-sendo 951 mulheres e 462 homens, isto e 67% do pessoal ocu-

pado no processo produtivo é feminino e menos de 1% desem -

penha atividades administrativas. 

O outro tipo de grande absorção de mão-de-obra 

feminina é a textil e confecção onde num total de 414 pes 

soas ocupadas, 73% são mulheres e 27% homens e desse total 

a absoluta maioria está na produção (94%). 

Em oposição, nas indústrias mecânicas e metalúr 

gicas - a mais numerosa das pesquisadas (5) - sobre um to

tal de 772 pessoas, 95% (736) são homens e só 5% mulheres, 

e deste total um pouco mais da metade ~rabalha na parte de 
~ 

administração, com frequência secretáriás, escriturárias, e 

pessoal de serviço em geral. 



TABELAN9 7 
MUNidPIO DE lTAQUÀQUECETUBA 

TIPO DE INDÚSTRIAS - PESSOAL EMPREGADO 

Gêneros Industriais N9 deEstab. % Pessoas ligadas a produção Pessoas não ligadas a produção Total por tipo de Indústria 
H % M % H % M % H % M % 

Indústrias Textis e Confecção 2 15,4 86 5,8 286 22,0 24 10,7 18 28,6 110 6,5 304 22,3 
Indústrias de Artefatos de Plástico 3 23,1 428 28,9 945 72,6 34 15,1 6 9,5 462 27,1 951 69,7 
Indústrias Mecânicas e Metalúrgicas 5 38,4 590 39,9 17 1,3 146 64,9 19 30,2 · 736 43,2 36 2,6 
Outras 3 23,l 375 25,4 53 4,1 21 9,3 20 31,7 396 23,2 73 ·5,4 

TOTAIS 13 100,0 1.479 100,0 1.301 100,0 225 100,0 63 100,0 1.704 100,0 1.364 100,0 

3.068 

FONTE: 14 Questionários. Fevereiro/Março de 1979. 3.068 pessoas 
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No grupo enquadrado como "Outras" onde se pes -

quisou uma indústria química-farmacêutica, uma de artefatos 

de borracha e uma de embalagens industriais também a maio 

ria da fo~ça de trabalho é masculina, 396 frente a 73 mulhe 
. 

res, o que representa 84% do total. Entre as mulheres, a 

maioria (73%) · trabalha diretamente ligada à produção. 

O total das pessoas pesquisadas nas indústrias 

somou 3.068, sendo 1.704 homens e 1.364 mulheres, quer di-

zer 56% masculino e 44% feminino. 

Na tabela seguinte, n9 8 há uma relação entre 

tipo de atividade, pessoal especializado ligado à produção, 

não especializado ligado à produção como também pessoal es

pecializado e não especializado não ligado à produção. Con

sideramos aparte os Quadros Superiores. Todas .estas categ2 . 

rias foram separadas por sexo a fim de se analisar as suas 

respectivas incidências. 

Uma decorrência própria do tipo de produção -e 

requerer maior ou menor força de trabalho especializado. As 

sim as Mecânicas e Metalúrgicas detêm a primazia, com 43 ho 

mens e nenhuma mulher, enquanto as têxteis .de confecções com 

12 homens e 9 mulheres, são aquelas nas quais a mulher mais 

participa da mão-de-obra especializada. 

Por outra parte o maior número dos nao especia-

lizados que lidam com a produção corresponde a artefatos 

plásticos, com 397 homens e 928 mulheres, sendo seguida pe

la metalúrgica, com 547 homens e 17 mulheres. 



TABELA N'? 8 
MUNICTl>IO DE ITAQUAQUECETUBA 

TIPOS DE INDÚSTRIAS - ESPECIALIZAÇÃO MÃO DE OBRA 

Indústrias Total mão de obra Espec. ligados a produção Não espec. ligados a produção Espec. não ligados a produção Não espec. n/ ligados a produção Quadros superiores 

H % M % H % M % H % M % H % M % H % M % H % M % 

Textil e Confecções 110 6,46 304 22,29. 12 12,0 9 34,62 74 5,37 277 21 ,73 4 3,67 12 36,36 13 16,25 5 17,24 7 19,44 1 100 
Artefatos de Plásticos 462 27,11 951 69,72 31 31,0 17 65,38 397 28,79 928 72,78 10 9,17 17 21,25 6 20,69 7 19,44 
Mecânicas e Metalúrgicas 736 43,19 36 2,64 43 43,0 547 39.~6 17 I.?3 82 - 75,23 15 45,45 50 62,50 4 13,79 14 38,89 
Outras 396 23,24 73 5,35 14 14,0 361 26,18 53 4,16 13 11,93 6 18,19 14 48,28 8 22,23 

TOTAIS 1.704 100,0 1.364 100,0 100 100,0 26 100,0 1.379 100,0 1.275 100,0 109 100,0 33 100,0 80 100,0 29 100,0 36 100,0 1 100,0 

FONTE: 14 Questionários. Fevereiro/Março de 1979. 3.068 pessoas 
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No item dos Especializados nao ligados à prod~ 

çao também é a Mecânica e Metalúrgica que está com maio -

ria de pessoas sendo 82 homens e 15 mulheres; mas aqui além 

de ser um tipo de indústria que requer uma forma de admi-

nistração mais sofisticada, foi a mais numerosa ;em . . nossa 

pesquisa. Caso fortuito sem dúvida, pois o nosso parâme-

tro foi pesquisar em diferentes áreas de localização e 
• 

.. so 

quando estávamos em presença do inquerido é que constatá -

mos o tipo de atividade correspondente. 

Uma observação especial corresponde ao item 

"Quadros Superiores" onde há um predomínio absoluto dos ho 

roens, havendo uma só mulher, na indústria de confecção. 

Paralelamente à análise deste quadro foi feita 

a do que se lhe segue (n9 9), onde há uma relação entre o 

tipo de indústria, o lugar social que ocupa no processo de 

produção e a origem da força de trabalho. 

Aqui os contrastes são marcantes: 

19 - Em todos os tipos de atividades, os car

gos de direção e administração estão nas mãos de pessoal de 

São Paulo. 

29 - Quando a mão-de-obra possui especialização 

também é originária de São Paulo ou de outros lugares vari~ 

dos como Suzano, Mogí, Guarulhos e até mesmo são José dos 

Campos. 

39 - o grosso da força de trabalho nao especia

lizada, em todos os tipos de indústria,:é do Municipio de 



.... ll 
MUNICIPIODE ITAQ'OAQm:~A 

TIPOS DE INDÚSTRIAS - ORIGEM MÃO DE OBRA 

Direção e Administração Especializados Não Especializados 

Tipos de Indústrias ltaquaq. S.P. % Outros ltaquaq. S.P. % Outros " % ltaquaq. % S.P. % Outros % 

Textil e Confecção 8 15,69 11 6,12 41 17,52 341 18,38 15 9,37 
Artefatos de Plásticos 11 21,57 41 22,78 9 3,85 928 50,02 397 67,52 
Mecânicas e Metalúrgicas 23 45,10 122 67,77 106 45,30 330 17,78 145 90,63 83 14,11 
Outras 9 17,64 6 3,33 78 33,33 256 13,82 108 18,37 

TOTAIS 51 100,0 180 100,0 234 100,0 1.855 100,0 160 100,0 588 100,0 

3.068 pessoas 

% total 100,0 2,0 6,0 8,0 60,0 5,0 19,0 

FONTE: 14 Questionários. Fevereiro/Março de 1979. 
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Itaquaquecetuba seguindo-se o item "Outros" ou seja, arre-

dores: Poá, Itaim Paulista, São Miguel, etc. Uma parte 

das pessoas procedentes de são Paulo corresponde a elemen-

tos que se encarregam da segurança das empresas, contrata-

dos em companhias da Capital . . Um número maior (145 pes-

soas) das indústrias Mecânicas e Metalúrgicas, segundo nos 

informaram, está com intuito de mudar-se para Itaquaquece-

tuba, e portanto o seu deslocamento é temporário. 

49 - Assim, de 3.068 pessoas inqueridas, 1.855 

moram em Itaquaquecetuba (60%) e são trabalhadores não es-

pecializado$; dos especializados ou dedicados a direção e 

administração, não há nenhum morando na cidade. Nos arre-

dores de Itaquaquece~uba (e que no no quadro aparece sob o 

titulo de "Outros") os especializados são 234 .(8~) pessoas 

e os não especializados 588 (19%). Os restantes 180 (6%) 

especializados e 160 (5%) não especializados como 51 (2%) 

da parte da direção e administração, são da Capital. 

Quanto à nacionalidade, só foram entrevistados 

27 estrangeiros, distribuidos por todas as funções do pro-

cesso produtivo industrial. 

Na realidade o pequeno número de estrangeiros, 

27, frente a 3.041 brasileiro~ não tem um significado e~ 

pressivo no conjunto das atividades fabris (tabela n9 10). 

Dessa maioria absoluta de 3.041 brasileiros-de 

acordo com estimativas feitas pelos entrevistados cerca de 

60 a 80% está representado por nordestinos e mineiros,con~ 

tituindo os operários menos qualificado~. 



MUNICll'IO DE ITAQUAQUECETUBA 

Quadron9 10 Indústrias - Mão de Obra - Nacionalidade 

Técnicos Administr. Operário Nível Superior Totais 

19 Italianos 8 2 1 11 

29 Espanhóis 1 2 1 4 

39 Japoneses 1 1 2 4 

49 Portugueses 2 1 3 

59 Argentinos 2 2 

69 Suiços 1 1 

79 Gregos 1 1 

89 Sírios 1 1 

Totais 11 8 3 5 27 

FONTE: 14 Questionários.'Fevereiro/Março de 1979. 

Quadro n9 11 

Salários % 
Cd 

até 4.000 1.666 pessoas 54,0% 

de 5.000 a 10.000 1.131 pessoas 37 ,0% 

de 10.000 a lS.000 143 pessoas 5,0% 

de 15.000 a 20.000 61 pessoas 2,0% 

mais de 20.000 67 pessoas 2,0% 

Total 3.068 pessoas 100,0% 

Pesquisa fevereiro/1979 



FD'IO N9 11: Indústria localizada sobre a estrada Itaqua
quecetuba e Poá, Av. !talo Adami. Essa fábri 
ca é da década de 40. (Foto de, A.I.G. de L:-) 

FOIO N9 12: Chácara de verduras na Estráda do .Mandi. 
(Foto, N.L.). 
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Como decorrência do já exposto fizemos uma ta

bela (n9 11) com os níveis salariais do pessoal das 14 fá-

bricas visitadas. 

Dos 3.068 trabalhadores, 1.666, (54%) ganhavam 

até Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros), num momento e.m que 

o salário mínimo era de Cr$ 1.560,00. 

Numa segunda categoria salarial, estariam 37% 

dos operários (l.131 pessoas) ganhando até Cr$ 10.000,00, 

ou seja, 91% dos operários percebe menos de Cr$ 10.000,00, 

cuja maioria reside em Itaquaquecetuba. Os salários mais 

altos são dqs não residentes em Itaquaquecetuba.Desses,5%, 

ganham entre Cr$ · 10. 000, 00 e Cr$ 15. 000, 00 e QS restantes 4 % cor -

respondem a cargos de direção, com os salários mais ele 

vados. 

No que diz respeito aos problemas de recrutar 

mão-de-obra todos foram unânimes em responder que a nao 

qualificada era abundante; o exército de reserva sempre'se 

apresentava com disponibilidade. Na medida que a qualifi

cação exigida awnenta, a falta de pessoal para satisfazero 

mercado de trabalho também aumenta. Em geral se comentava 

a grande necessidade de pessoal de escritório, secretárias, 

pessoal de chefias dentro do processo produtivo, onde a 

oferta era menor que a procura. Em algumas indústrias - as 

de maior tecnicismo - chegaram a falar de possibilidade .. de 

acor::los para. serem instalaQ.os cursos técnicos de qualquer elas . 
~ 

se, inclusive datilografia, no município. 
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Outro problema bastante ventilado nas entrevi~ 

tas era o da alta rotatividade que tem esses trabalhado+es 

menos qualificados. Chegaram a dar uma porcentagem de 100% 

anual ou seja o número de admissões e demissões supera~·. o 

total de funcionários. A principal razão dessa rotativida 

de é a retirada do Fundo de Garantia (FGTS), o que também 

é uma consequência do precário nível sócio-econômico que 

possui esse segmento da sociedade, que joga com todas as 

possibilidades de conseguir um dinheiro extra. Por outro 

lado, as indústrias mais antigas instaladas no municipio, 

especialment~ sobre o eixo da estrada Velha São Paulo-Rio, 

viam com pouca simpatia a chegada das indústrias novas que 

ativam a concorrência sobre a força de trabalho e canse-

quentemente, a rotatividade. 

Por seu lado a mão-de-obra qualificada é privi 

legiada em todas as fábricas pesquisadas. Todas as indús

trias possuem condução para tal categoria de funcionários,de~ 

de peruas e onibus, até carros da empresa, segundo o car-

go do :beneficiado .• Em algumas há até a perspectiva de 

serem construidas casas dentro do terreno d~ fábrica, no 

intuito de segurar essa força de trabalho, tão dificil de 
.-

conseguir e tão necessária à produção. Se considerarmos o 

pouco tempo de vida que essas indústrias têm no município, 

é pDovável que se viabilize o projeto. 

A atividade ~abril no município enfrenta tam

bém outros problemas decorrentes· do crescimento rápido e 
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desordenado, o que se traduz em falta de infra-estrutura,de 

serviços de toda classe. 

Em primeiro lugar, em todas as indústrias foi 

mencionada a necessidade de água corrente, escassa ou ine -

xistente na quase totalidade do município. Para se insta -

lar foram perfurados poços artesianos para as capacidades 

mais variadas de fornecimentos d'água. 

Outro problema bastante agudo, especialmente p~ 

ra as indústrias que estão fora do eixo.da Estrada Velha são 

Paulo-Rio é a falta de linhas de transporte que interliguem 

os diversos bairros de Itaquaquecetuba e partes do municí -

pio. Nisso colocaram um dos maiores obstáculos para recru-

tar o operariado. 

Outros problemas: falta de esgotos,. de policia-

mento, etc., menos mencionados nas entrevistas. 

Com respeito à comercialização e transporte da 

produção, todas as fábricas apontaram como destino as gran

des metrópoles do pais encabeçadas por são Paulo; Rio, Reci 

fe, Belo Horizonte, Porto Alegre, etc •• Isso varia de acor 

do com o ramo industrial a que se dedicam .. O transporte e 

sempre o rodoviário e quando não é a própria industria que 

possui os veiculas são contratadas as empresas de carga de 

São Paulo (40). 

Todas elas possuem a parte de comando, vendas, 

compras, ou seja, o centro de decisões, em são Paulo,nos l~ 
~ 

gares de sua origem ou ainda em novas localidades, de acor-

do com qUas atuais necessidades. 
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Em síntese, o processo de integração do municí 

pio de Itaquaquecetuba à Metrópole se desenrola básicamen-
1 

te a partir do momento em que ali se localizou a indústria. 

Este processo é a consequência da concentração tanto indus 

trial como da população, porque a concentração da força de 

trabalho "está ligada ã tendência principal do capital,que 

é a de se concentrar" ( 41) • 

Na verdade essa concentração de mão-de-obra nas 

Metrópoles nao é outra coisa mais que a resposta da ofer-

ta para onde mais demanda existe. 
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- ASPECTOS CONSERVADORES EM DESINTEGRAÇÃO LOCAL 

Como dissemos anteriormente, Itaquaquecetuba e_! 

tá localizada a leste de são Paulo, a pouco mais de 32 Km. 

da Capital. Sendo um dos eixos de circulação mais antigos 

do Estado - a estrada Velha são Paulo-Rio - atravessa o mu

niclpio pelo limite leste, permitindo um certo relacionamen 

to com a Capital (42). 

O seu espaço agrário atual só pode ser explica

do e compreendido em função da existência da Metrópole pau

lista, que é o principal mercado consumidor da produção a

grlcola do municipio. A Metrópole, no seu processo de cres 

cimento e aglutinação se torna um centro de consumo dos pro 

dutos horti-fruti-granjeiros do cinturão verde que rodeia a 

cidade. Esse dinamismo de são Paulo começa a se fazer sen

tir ao iniciar a organização do antigo "cinturão caipira",lo 

calizado nos arredores da cidade. Petrone se refere a ele 

em 1964 nos seguintes termos: 

"Economicamente era uma área decadente, um qua-

se vazio. Enormes extensões de campos de barba-de-bode, mo 
• 

saicos de capoeiras em diferentes estágios de desenvolvimen 

to, manchas modestas de matas secundárias nos grotões e ca-

beceiras de vales, matas mais ricas nas serras isoladas ou . . 
~ 

em direção ao topo da Serra do Mar. Uma agricultura domi -

nante de subsistência, caracterizada pelo sistema de roças. 
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Em um ou outro caso alguns cereais para serem vendidos em 

são Paulo, e pouco mais" (43). 

De qualquer maneira, vários autores, entr~ os 

quais o próprio Petrone e Langenbuch afirmam que esses agri 

cultores caipiras dispersos pelos arredores de São Paulo 

mantinham significativas relações com a Capital, abastece~ 

do-a de produtos para a alimentação, lenha, carvão e mate-

riais para construções. E, continuando Petrone, podemos 

ler: "Por outro lado, a cidade de São Paulo ainda não jus

tificara a definição, nos seus arredo~es de um cinturãohor 

ti-fruti-gr~njeiro que permitisse utilizaçao de alguns so

los na base de· culturas altamente rentáveis" (44). .!! uma 

referência ao final do século XIX e primeiras décadas do 

século XX. 

De outro lado parafraseando Seabra, (45) "os 

contactos econômico-sociais existentes entre a cidade de 

são Paulo e aqueles que praticavam as atividades qgríco -

las" nos arredores, no espaço do "cinturão caipira" não de 

vem ter sido tão intensos a ponto de não produzir maiores 

transformações nas formas do uso do solo rQral, de introdu 

zir novas formas de produção de uma agricultura comercial 
.. 

que o grande crescimento da Metrópole passava a procurar. 

"Durante um século, caipiras marcaram a paisa-

gem cultural dos arredores de são Paulo, seus contatos com 

a Metrópole sendo feitos à custa de uma atividade comer-

cial modesta: utilizando cargueiros isolados, tropas peque 
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nas, ou carros de boi, levaram suas mercadorias para a ci-

dade e 'contribuíram para criar um capitulo do E_i±oz:es1::0, que 
., 

então caracterizou algum dos angulos metropolitanos ••• (46). 

e necessário destacar que os arredores paulis

tanos nao só tinham uma importante produção de artigos de 

consumo quotidiano, . como também de algodão, açúcar e ca

fé, nas áreas dos municípios de Jundial, e de Mogí das Cru 

zes, do qual Itaquaquecetuba era parte integrante. ~ de 

s~ crer que essa produção teria diversos destinos,entre os 

quais: 

- exportação 

- auto-consumo dos produtores (culturas de sub

sistência) 

- abastec.imento da cidade de São Paulo 

- alimentação de tropas e tropeiros. 

Assim, o excedente de produção "caipira" dos ar 

redores da cidade tinha uma certa importância, num momento 

em que as relações comerciais de são Paulo com o resto do 

pais e, em especial, com o Rio de Janeiro, não eram fáceis. 

As estradas ou vias de circulação eram bastante rudimenta -

res; .as distâncias enormes e todo esforço que se realiza

va para objetivar relações comerciais, devia ser profunda -

mente exaustivo. Além do que, não existia um mercado inter 

no populoso, em condições de exigir maior quantidade ou me-

lhor qualidade. 
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Assim, do 11 cinturão caipira 11 se dirig_~a para 

~ Paulo o excedente das culturas de subsiStência, dos produtQs :1e 

criação, ~ produtos de extrati vimD vegetal (lenha, madeira) , de ~ 

trativisoo ~ (pedra de cantaria, , e areias, até hoje expl2 

rados em Itaquaquecetuba)~ Havia ainda a produção artesa

nal destinaja·s ao abastecimento de são Paulo. Embora a 

produção fosse modesta, este fato não , pode __ _ se~. - ~ignora-

do pois desempenhou um papel importante no consumo da cida 

de de São Paulo. 

Toda essa produção que são Paulo consumia era 

distribuldá · .~ partir dos pontos de contato estabelecidos, 
·._ 

tanto no Parque D.Pedro II, para os "caipiras" da zona Les 

te, como em Pinheiros, para os da zona Oeste. Petrone faz 

referência a isso (47). 

A medida~ade de são Paulo ia crescendo, no

vas áreas iam se incorporando pelo processo de valorização. 

~de se notar o fato de ter sido justamente o território do 

antigo cinturão caipira que participou em caráter pioneiro 

desse processo.'' ••• ''Na condição de área pioneira tornou-se 

um cinturão de especulação imobiliária, o loteamento sendo 

seu principal negócio" (48) . E nesse conflito provocado~ .. 
la metropolização definem-se uma série de usos do solo on

de também surge o "cinturão verde", hortifrutigranjeiro. 

Quais seriam os motivos dessa transformação? 

Deixemos as respostas na citação, em forma de indagaçãoque 
< 

Seabra faz em relação à Vargem Grande, iim elo do "cinturão 
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caipira" e cujos questionamentos são totalmente válidos p~ 

ra a área de Itaquaquecetuba. O autor se indaga: "Até que 

ponto a própria intensificação das relações comerciais,jus 

tificando maior intensidade de utilização da área das pro

priedades (não necessáriamente para o cultivo, mas também 

para a obtenção de lenha), apressou o esgotamento dos so

los e consequentemente a decadência das áreas caipiras?Até 

que ponto o parcelamento longo das propriedades, por hera~ 

ça, já levara as unidades de exploração em muitos casos a 

limites que intensificaram ainda mais o uso da mesma? Até 

que ponto o--."caipira" passou a vender mais do que seriapeE, 

misslvel pelo tipo de sua atividade, obrigando-se cada vez 

mais a aquisições externas, ao mesmo tempo que seus conta

tos com os mercados "caipiras" de são Paulo o submetiam ca 

da vez mais aos comerciantes, donos de vendas ou dos meios 

de transporte na zona rural, ou aos comerciantes dos merca 

dos que lhe adquiriam parcial ou totalmente os produtos?" 

(49). 

Enfim, uma série · de circunstâncias que propi -

ciaram a expansão do "cinturão verde" e o distanciamento, 

quando nao a extinção, das atividades caipiras. 

Embora se considere terem sido os imigrantesja 

poneses que, na segunda década deste século, introduzirama 

agricultura comercial no "cinturão verde" que rodeia são 

Paulo, não foram eles que fizeram conhecer os produtos hor 
~ 

ti-fruti-granjeiros. "Já no começo do' século XX subiam a 
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mais de 2.000 as pequenas unidades de exploração horti-fru 

ti-granjeira situadas nos arredores, principalmente imedi~ 

tos- da cidade e sob a direção de portugueses, italianos e 

espanh6is em , particular" (50) \ 

Em 1920 Marcello Piza se refere nos seguintes 

termos em relação à produção de Mogí das Cruzes: " Cul~ 

turas principais: grande produção de verduras de toda a es 

pécie de que se faz grande exportação, cereais: 3.800 sac

cos de arroz, 1.500 de feijão e 18.000 de milho; frutas,h~ 

vendo 200.000 
.. 
arvores; batatinha (8.000 hectolitros); can-

na para assuc~ e aguardente, havendo vários engenhos, 2. 000 

arrobas de fumos, cultura florestal, floricultura, etc~ (51). 

Estavam anexados a Mogi das Cruzes por essa época: Poá, Aru

já, Sabaúna, Suzano e Itaquaquecetuba e outros poyoados me 

nos expressivos. 

Esses imigrantes que praticavam atividadesagr! 

colas {chacareiros) no domínio dos "bairros isolados" da 

cidade foram expulsos pela especulação imobiliária para os 

arredores paulistanos. No dizer de Penteado: " os no-

. ~ 

vos arruamentos e a necessidade de aprovei t _ar o mais poss.!_ 

vel o espaço urbano ocasionaram o desloca~ento de numero -
. 

sas chácaras, de flores ou de legumes, até então localiza-

das em plena cidade. Tais fatos começaram a se registrara 

partir de 1920, principalmente, quando mui tos chacareiros .· 

portugueses, em grande maioria, transferiram suas atividades 

para a área suburbana, deixando suas chácaras localizadas 
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na Agua Branca, em Vila Pompéia, na Lapa, no Tatuapé,na 

Penha,no Itaim-Bibi,em Santana, na Casa Verde, etc." (52). 

Iniciada em 1908 a imigração japonesa no Br.Fsi~ 

já por volta de 1913 se localizam em Cotia e em 1922 estabe 

lecem-se os primeiros imigrantes japoneses em Arujá e Ita -

quera. Desses núcleos dispersam-se para Suzano, Mogí das 

Cruzes e Itaquaquecetuba, na década de 30. 

Assim explica Saito a instalação dos japoneses 

nos arredores de são Paulo: 

"Essas regiões conservaram-se afastadas e alheias 

às prosperidades da agricUl tura comercial, como da cana e do 

café. Assim, apesar de muito próximas a São Paulo, nelas 

predominava ainda a agricultura de subsistência muito em-

hora seu desbravamento remontasse ao século XVI.I. . Como es-

tava bem adiantado o retalhamento de propriedades, não foi 

dificil para os lavradores japoneses se tornarem , pequenos 

produtores por meio de arrendamento ou de aquisição" (53) • 

Embora nao tivessem sido os japoneses os criado 

res do cinturão de agricultura suburbano, foram eles os que 

mais souberam aproveitar o processo de expansão urbana que 

ocorria em são Paulo e, atualmente, são eles os responsáveis 

pela diversificação e crescimento da produção agrícola da 

área. 

• .•• O caráter altamente comercial de que se tem 

. - .. . -. revestido a produçao agr1cola do lavrador Japones - se bem 

que se deva em boa parte a seu plano dé migração temporã -
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ria - foi imprimindo graças à penet.ração da economia mone

tária, com os canais de circulação em desenvolvimento e os 

mercados em formação, o que, enfim, permitiu a formação do 

pequeno produtor" (54) • . 

·Essas novas formas de ocupaçao do solo, ~ara 

produzir em função de urna economia de mercado, se mani~es

tarn numa nova organização do espaço suburbano paulistano. 

Nessa luta entre o novo e o velho, um tratando da dominar o 

outro, é que se realizam as mudanças territoriais. Milton 

Santos se expressa da seguinte forma: "O novo procura irn -

por-se por ~oda parte, porém sem poder realizar isso com

pletamente. O velho é o modo de produção anterior, mais ou 

menos penetrado pelas formas sociais e pelas técnicas que 

correspondem ao modo de produção novo, mas sempre comanda

do pelo modo de produção novo" (55) • 

Na década de 40, dez anos após a instalaçãoà:>s 

japoneses na área de Mogi das Cruzes e arredores, .Aroldo 

de Azevedo assim se manifesta: "Nos Últimos 25 anos criou-

se em torno da cidade urna verdadeira zona hortense, com a 

multiplicação das culturas de legumes e ta~érn de .~ flôres; 

as ch&caras que já aparecem no próprio perímetro urbano, 
, · 

multiplicam-se através da região da Cantareira e nas vizi-

nhanças da Penha e estendem-se mesmo muito além, da zona 

da "Central" (56). 

Num outro momento da mesma obra o autor conti-

nua: 
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"A agricultura criou, por sua vez, uma paisa -

gem particular embora não generalizada. Numerosas sao as 

chácaras e pequenos sitias, onde se cultivam hortaliças,fJ:'.!! 

tas diversas e criam-se galinhas". 

" ••• Portugueses e japonêses sao os que mais 

se dedicam a êsse gênero de vida de caráter rural. A cria 

ção de gado não apresenta nenhuma importância, constituin

do exceções as cabeças de bovinos que podem ser encontra -

das na região" (57). 

Na década de 50 intensifica-se a chegada de im! 

grantes japanêses aos arredores da Metrópole. t resulta

do do processo de urbanização e industrialização que atin

giu são Paulo e da maior demanda de produtos para alimenta 

ção que o crescimento demográfico exigia. "De .outro lado 

nao se pode esquecer a mudança profunda ·que se verificouno 

regime alimentar dessas populações" (58) • 

Tanto proprietários como arrendatários, os ja-

poneses sao os principais responsáveis pelo abastecimento 

de produtos hortícolas, frutas e de granjas, que as princ! 

pais Metrópoles do país consomem. 

Como já foi mencionado, o chamado cinturão ver 

de da Grande são Paulo começou a se estruturar no período 

compreendido entre 1915 e 1940. Mas toma ímpeto a partir 
• 

de 1950. Históricamente, as atividades agrícolas do cint~ 

rao verde, acompanham par e passo, o processo._ de urban.iza

çao e industrialização sofrido pela .Metrópole. A produ -

çao hortifrutigranjeira preci~ava· do.pa+celamento da pro-
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priedade que se deu ao redor da Capital e, muito especial-

mente, da proximidade do mercado consumidor. Mas a pantir 

da instalação industrial e dos loteamentos para fins resi

denciais, há µm retalhamento no cinturão verde e uma re-

gressao o que cada vez se acentua mais (carta n9 5). 

No quadro n9 12 pode-se observar a evolução do 

cinturão verde da área metropolitana paulista. Ã primeira 

vista aparece, já desde 1950, uma diminuição nas áreas cul 

tivadas das sub-regiões, W, SE, e N consequência da pene -

tração do processo industrial e da especulação imobiliária, 

com loteamentos para diversos fins urbanos. Nesse mesno no 

mente novas áreas são valorizadas com objetivos agrícolas, 

como a sub-região Leste Oixle se destacam Mogí das Cruzes, Su

zana, Guararema e Salesópolis. A outra região-que se espe 

cializa e aumenta suas propriedades produtivas é a Norte. 

A partir do censo de 1960 há um acentuado re-

·trocesso das áreas cultivadas na maioria das sub-regiões, 

com exceção da Leste, onde Mogl das Cruzes volta a se des-

tacar. Itaquaquecetuba têm também então, um aumento de sua 

área em produção (carta n9 6). 

Em outras sub-regiões, como a SE e N, nota-se .. 
uma tendência acelerada a desaparecer a produção agrícola, 

por avanços de formas urbanas de ocupação do território. 

Em 1975, em 23 municípios dos 37 considerados 

no quadro, vê-se uma diminuição das áreas de terrenos em 

culturas. Em geral, o principal fator apontado, é o preço 

da terr~ nas áreas metropolitanas. 



TABELA N9 12 

GRANDE SÃO PAULO 
EVOLUÇÃO DA ÁREA CULTIVADA DOS MUNICil>IOS 

1950 - 1975 

MUNIITTIOS E 1950 1960 1970 1975 
SUB-REGIÕES 

CENTRO 3.315 3.470 3.217 3.064 
São Paulo 3.315 3.470 3.180 3.044 
Osasco (SP) (SP) 37 20 

NOROESTE 1.678 2.736 2.237 1.416 
Carapicuiba (Barueri) (Barueri) 23 15 
Barueri 348 495 747 285 . 
Cajamar (S.Parnaíba) 769 85 60 
Santana do Parnaíba 1.330 1.096 894 770 
Pirapora do Bom Jesus (S.Parnaíba) 376 488 286 

OESTE 2.613 2.095 707 1.548 
Cotia 2.613 1.639 682 1.440 
ltapevi (Cotia) 456 17 90 
Jandira (Cotia) (Cotia) 8 18 

SUDOESTE 3. 764 4.727 4.379 2.484 
Taboio da Serra (lt.da Serra) 11 7 11 
Itapecerica da S~ 3.764 4.465 1.939 1.294 
Embu (lt.da Serra) 251 42 141 
Embu-Guaçu (lt.da Serra) (lt.da Serra) 641 470 
Juquitiba (lt.da Serra) (lt.da Serra) 1.750 568 

SUDESTE 913 802 648 719 
Santo André 800 103 24 40 
São Bernardo do Campo 112 209 311 315 
São Caetano do Sul 1 4 5 
Mauá (Sto. André) 173 130 139 
Diadema (S.Bernardo) 73 24 16 
Ribeirão Pires (Sto. André) 240 100 144 
Rio Grande da Serra (Sto. André) (R. Pires) 59 60 

LESTE 9.463 16.969 18.801 17.024 

Mogi das Cruzes 3.278 6.698 8.970 9.405 

Suzano 1.222 3.028 2.587 1.841 
Poá 79 507 59 39 
Itaquaquecetuba (M. Cruzes) 111 425 408 

Ferraz de Vasconcelos (Poá) 52 129 41 

Guararema 2.505 2.758 2.533 1.842 

Salesópolis 2.379 3.815 1.944 1.414 

Biritiba Mirim (M. Cruzes) (M. Cruzes) 2.154 2.034 

NORDESTE 3.559 3.453 3.759 2.729 

Guarulhos 689 1.191 1.442 942 

Arujá (S. Isabel) 792 595 870 
Santa Isabel 2.870 1.470 1.722 917 

NORTE 2.053 2.135 1.207 960 

Franco da Rocha 322 308 189 239 

Mairiporã 1.731 1.762 711 658 

Cai eiras (Fco. Rocha) 65 198 10 
Francisco Morato (Fco. Rocha) (Fco. Rocha) 109 53 

FONTE DOS DADOS BÁSICOS: FIBGE; CENSO AGRÍCOLA DE SÃO J:AULO, 1950. RIO DE JANEIRO, 1955 e 
SINOPSE DO CENSO AGRO-PECUÁRIO DE SÃO PAULO. RIO DE JANEIRO, 
1977. 
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As influências mais expressivas do ~c~escimento 

urbano nas áreas rurais desses municípios analisados é jus-

tamente o afastamento, da atividade agrícola para distân-

cias cada vez maiores motivado por pressões exercidas pela 

demanda das necessidades urbanas. Há uma reorganização na 

produção do c·inturão verde por exigência do centro .. urbano, 

a cidade de são Paulo. 

Como consequência dessa luta pelo espaço que se 

traduz em preço da terra e especulação imobiliária ~ entre 

os usos urbanos e rurais do solo - as áreas em cultivo tem 

que ser de .. aJ,.ta rentabilidade e intensamente utilizadas. 

Assim culturas extensivas tipo arroz, feijão e 

outras tiveram que ser deixadas de lado, da mesma forma que 

a pecuária, porque nao justificavam os investimentos. 

No quadro n9 13, está sintetizado o que foi di-

to acima. 

Na pesquisa empírica na área "rural" de Itaqua-

quecetuba foram entrevistadas 9 famílias. Desse total,7 ja 

ponêses ou nisseis dedicados a atividades de horta, frutífe 

ras ou à criação de aves. Quanto aos outros 2, um possui 

granja de leite para a indústria de laticínios e o outro se 

dedica à silvicultura. 

- -Os nisseis ou japoneses chegaram a area entre 

1937 e 1961, vindo do interior de São Paulo, (Marília e 

Lins) e da Cidade de são Paulo {Freguesia do õ e Itaquera). 
'. 

o motivo da instalação em Itaquaquecetúba foi a possibilid~ 



TABELAN9 13 

Verduras% Legumes% 

São Paulo 30,32 37,23 
Mogi das Cruzes 11,74 17,61 
Suzano 14,59 6,86 
Cotia 9,66 10,27 
Guarulhos 6,23 11,74 
ltapecerica da Serra 10,06 3,23 
Embú-Guaçú 6,59 3,69 
Biritiba Mirim 1,63 3,63 
São Bernardo do Campo 3,78 0,49 
Embú 3,10 0,23 
Santa Isabel 2,45 
Arujá l,2l o.os 
Guararema 1,09 
Mairiporã 1,13 
Salesópolis 0,45 0,07 
Franco da Rocha 0,14 
ltaquaquecetuba 0,06 
Osasco 0,07 
lbiúna 
Jundiaí 

• Valor da terra para propriedades de .2 a menos de 10 hectares em Osasco 
Fonte dos Dados Básicos : CEAGESP -Boletim Anual. São Paulo, 1973. 

Frutas% 

0,74 
48,74 
12,06 

14,69 

10,32 
0,91 
9,05 

INCRA - Estat fs ticas Cadastrais(Tabulação Especial. Brasília, 1974. 

Preço da Terra por 
Hectare das Proprie-

Total% dades de menos de 
2 Ha em CrS 1.000 

31 ,77 11 ,6 
15,24 3,6 
12,35 10,4 
9,46 s.s 
7,84 17,0 
7,33 3,9 
5,33 3,9 
2,84 1,6 
2.51 37,9 
2,00 10,S 
1,25 2,8 
0,84 6,6 
0,73 2,1 
0,52 6,5 
0,30 0,8 
0,08 5,8 
0,03 9,6 
0,02 11,3• 

1,5 
8,7 
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de de comprar terra, de tornarem-se donos das propriedades, 

uma vez que o preço era acessível a suas posses. 

O tamanho dessas propriedades varia de 20. 000 m2 

(em arrendamento) até 6 alqueires (proprietários). Estas 

terras $ão intensamente aproveitadas com plantações de di-

versas classes de verduras ou de frutas, sob todas as for-

mas de preparaçao técnica e implantando as Últimas experi

ências, afim de obter uma produção altamente rentável. 

O trabalho é familiar e todos os membros que 

participam, inclusive os velhos, possuem a consciência da 

necessidade de produzir mais para um melhor padrão de vi-

da. O número de empregados que.contratam da própria -are a 

é muito exíguo: 7 no total, sendo 5 homens e 2 mulheres. 

Esses agricultores possuem maquinários dos mais 

modernos para suas necessidades e, embora todos eles te -

nham vários veículos (carros e caminhões), a comercializa-

ção é realizada in situ. Os próprios interessados, feiran 

tes, quitandeiros, supermercados de são Paulo vão às cháca 

ras de Itaquaquecetuba, em busca da produção (fotos 12 e 13). 

Há também um novo tipo de uso agrícola, em fun 

çao das Metrópoles (São Paulo e Rio): o das plantas de ar-

namentação que, no momento atual são muito procuradas nas 

cidades. Este tipo de produção está associado à fruticul

tura e ambos os produtos são comercializados em função do 

tipo de cliente de fim de semana: possuem bancas nos prig 

" ,., - . 
cipais eixos de circulaçao, Sao Paulo-Rio, (estrada velha) 

e são Paulo - Mogí (desvio via outra). 



FO'l.D N9 13: Chácara de verduras intensanente ocupada. O 
barraco do prlireiro plano é para __ _ guardar 
ferrarrentas. Ao funcb os portos de areia, e 
as colinas já loteadas (Foto, N.L.). 

FO'IO N9 14: Olaria na várzea do Tietê, atividade traui·-
cional do mmicipio. ro fundo "fomas de 

" uso w:bano. (Foto, A. I. G. de k. ) . 
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Das propriedades entrevistadas de japoneses ou 

nisseis, 2 são granjas ou para obtenção de ovos ou para en-

gorda de frangos "caipiras". Estas atividades nunca sao 

isoladas; ao lado praticam atividades horticolas. Tais pr2 

duções são vendidas nas feiras livres, diretamente a são 

Paulo ou a outros municlpios vizinhos, já muito urbanizados, 

como Poá e Ferraz de Vasconcelos. 

Estas granjas também estão muito bem equipadas 

e dispõem de todas as técnicas necessárias,a ponto dos pro 

prietários receberem revistas e livros especializados para 

se atualizàrem. 

Nesta atividade, o trabalho também é familiar, 

havendo apenas 2 empregados em cada uma delas. 

Um fato que devemos frisar é que de acordo com 

a localização das granjas já são sentidas as pressoes da 

especulação imobiliária e a intensidade do processo de ur

banização. No ano de 1976, por exemplo, um japonês entre -

vistado, na estrada do Corredor, se mostrava muito temera-

so de perder suas terras, em decorrência do avanço das in-

dústrias e dos loteamentos residenciais. Em 1979,muitos de 

les já haviam vendido suas propriedades; mudando-se ou p~ .. 
ra outros municípios, (como Guararema ou Salesópolis) ou 

trocando de atividades, dedicando-se ao comércio, e outras. 

~ o caso de uma das granjas em que o dono já partilhou a 

propriedade, vendendo-a para fins industriais. Decepciona-
~ 

do com a atividade rural, está pouco a 'pouco procurando mu 



-64-

dar de trabalho. O mesmo acontece com um chacareiro cuja 

propriedade está localizada na estrada do tndio (vide carta 

nQ 5) que, ante o avanço da urbanização e sofrendo os efei-

tos da vizinhança dos loteamentos residenciais de pouco po-

der aquisitivo, vendeu um pedaço de terreno para a instala

çao de um sítio de fim de semana a um morador da Capital.Foi · 

a maneira que ele achou de atenuar a presença da "invasão" 

urbana no campo. 

O padrão de vida de todos é muito alto. As ca-

sas sao boas e até luxuosas, dentro do padrão local, com TV 

a cores, modernos eletrodomésticos; todos possuem carros(al 

guns até mais de um) inclusive os arrendatários. Enfim, es 

tão perfeitamente integrados na sociedade de consumo. 

As outras 2 propriedades pesquisada~ têm forma 

de organização diferente daquela que predomina no município. 

Uma delas foi adquirida em 1920; possui 72 alqueires, e peE 

tence aos herdeiros de um cientista americano, instalado no 

país em 1918. 

Nesta fazenda há instalados 6 portos de areia ªE 
'· 

rendados a terceiros para a explota'ção e 8 f.amí lias de nipô 

nices na prática horticultora. São tarilbém arrendatários. 

A parte pertencente aos proprietários está dedi 

cada i silvicultura. 

A sede da fazenda, que segundo seus proprietá -

rios data do século XVII e parece que pertenceu aos jesuí -

tas, é hoje residência de fim de semana para os mesmos que 

moram em são Paulo. Ao redor dela há nov9s construções pa-
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ra os outros herdeiros que residem no local mas que tem es-

tilo de vida totalmente urbano. As mulheres são professo -

ras de inglês em colégios e institutos de Arujá e os homens 

trabalham com o transporte e a comercialização da areia dos 

portos, arrendados a terceiros. 

Esta propriedade está instalada na estrada do 

Mandi (vide carta n9 5) a uns 6 km da sede do município; já 

houve fortes pressões para a venda de parte da terra e, in-

clusive, decreto de desapropriação para "usos do solo urba-

no" (59). 

· .J\ outra propriedade visitada é uma granja tam

bém com características diferenciadas, porque cumpre duas 

funções ao mesmo tempo: produção de pecuária e recreação de 

fim de semana. 

Localizada na Estrada do Rio Abaixo, tem uma e~ 

tensão de 16 alqueires e foi adquirida entre 1943 (10 alquei 

res) e 1944 (mais 6). 

Como seu proprietário reside em são Paulo, dedi 

cando-se à outras atividades urbanas, são os empregados (7 

famílias) que se encarregam dela. Esta gra;:;1ja está monta

da também com as maior~s e melhores instalações que a moder 

na criação de gado possui, inclusive animais de raça sele -

cionada, mas a função dela é mais de recreação que de pro

dução propriamente dita. As áreas que circundam os currais 

e demais instalações próprias, estão cultivadas com pasta -
,, 

gens e forrajeiras, em função do gado. ·o equipamento para 
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recreaçao também é altamente sofisticado, campo de espor -

te, Piscinas, etc. 

Ã vista do exposto, podemos dizer que a área ru 

ral do município possue ainda 3 elementos bem específicos: 

- as chácaras e granjas dos nipônicos; 

-·os sities ou granjas de fim-de-semana; 

- as olarias e portos de areia. 

Excetuando-se os portos de areia, cujo sistema 

de explotação provoca crateras, lagos e profundos barrancos, 

tornando o terreno impróprio a urbanização (fotos 14 e 15) 

todas as oqtr:as áreas mencionadas estão sofrendo o constan-

te assedio do crescimento urbano e da especulação imobiliá-

ria. 

Embora esse problema tenha começado. a . se acele

rar na década de 70, a.partir de 1960 já se fazia sentir com 

certo Ímpeto, o processo de urbanização em Itaquaquecetuba. 

No censo de 1970 Itaquaquecetuba aparece com uma população 

urbana de 22.094 habitantes e apenas 7.059 pessoas na -are a 

rural. Há um decréscimo muito acentuado das atividade agrI 

colas frente ao avanço das atividades industriais e urba-

nas, de um modo geral. 

No quadro n9 14, podemos observar a porcentagem 

de áreas de cultives de Itaquaquecetuba, comparada à are a 

total do município e frente a toda a sub.-região Leste. 

Na medida que o processo de urbanização avança, 
~ 

as terras são valorizadas e as atividades agrícolas expul -

sas para municípios mais distantes de Sãq Paulo. 



QUADRO N9 14: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA ÁREA TOTAL E ÁREAS COM CULTURAS 

MUNlcfi'IOS 

BIRITIBA MIRIM 
F. DE VASCONCELOS 
GUARAREMA 
ITAQUAQUECETUBA 
MOGI DAS CRUZES 
POÁ 
SALESÔPOLIS 
SUZANO 
SUB-REGIÃO LESTE 

% 
ÁREA TOTAL 

9,2 
0,8 

17,0 
1,2 

40,9 
0,1 

20,3 
10,S 

100,0 

NA SUB-REGIÃO LESTE - 1972 . 

% 
ÁREA COM 
CULTURAS 

11,1 
0,4 

12,0 
4,2 

48,0 
0,2 

11,S 
12,6 

100,0 

% 
ÁREA COM HORTI
GRANJEIROS 

12,4 
0,2 
7,8 
4,9 

49,3 
0,1 
3,9 

21,4 
100,0 

FONTE : INCRA -1972- ESTATISTICAS CADASTRAIS/!. 

% 
ÁREA COM 
PERMANENTES 

10,4 
0,7 

11,8 
3,7 

54,0 
0,6 
9,1 
9,7 

100,0 

% 
ÁREA COM 
TEMPORÁRIAS 

10,5 
0,3 
16,3 

3,9 
40,9 

0,1 
21,5 
6,5 

100,0 



FO'lD N9 15: Porto de Areia em intensa e:xplotação oom seus 
barranoos e crateras sob o terraço do rio Tie 
te. (Foto, N.L.). 
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No quadro observamos que Ferraz de Vasconcelos, 

corno Poá, Itaquaquecetuba, estão quase extinguindo suas áreas 

dedicadas às atividades agrícolas, consequência da vizinhan 

ça com a Capital. Num polo oposto, medido pelas distâncias 

a são Paulo estão Mogi das Cruzes, Guararerna e Salesópolis, 

onde há ainda ·a predominância das culturas. 

Embora não tenhamos conseguido dados estatisti 

cos mais recentes que os dos quadros analisados, o certo 
... 
e 

que, em contato com a realidade empírica, tais fatos foram 

ali constatados. Há realmente urna invasão das formas de 

"uso urbano"'· com especulação imobiliária coexistirido para-

!elamente em detrimento das formas tradicionais de ocupação 

do espaço · (cartas n9s. 5 e~). 
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CAPÍTULO II 

FASES QUE PRECEDERAM AO PROCESSO INTEGRADOR 

- DO ALDEAMENTO IND!GENA AO CINTURÃO CAIPIRA 

A realidade geográfica que significa a organiz~ 

çao territorial de Itaquaquecetuba só pode ser interpretada 

num oontextq mais amplo que abrange a Metrópole Paulista. 

Desde os primórdios da colonização européia no 

Planalto de Piratininga (segunda metade do século XVI) Ita

quaquecetuba entra no conjunto das áreas valori~adas pela 

presença portugues«. Foi um aldeamento indígena e, como 

tal, não pode ser considerada isoladamente pois eles nasce

ram fazendo parte .de um só"organismo funcional" (1), repar

tidos em vários núcleos, cujo centro eia o Colégio de são 

Paulo. 

A Vila de são Paulo, de Piratininga, "a mais 1.a

vançada "boca de Sertão" (2) como assinala Aroldo de Azeve

do é o ponto de apoio para a entrada e exploração do imenso 

território que constituia a Capitania de são Vicente. 

Durante os primeiros séculos de colonização PºE 

tuguesa nesta região, a área de concentração do Planalto 

Paulistano consti tuiu"!"se:ern um abundante :"mercado de mão-de

obra" para onde convergia um considerável contingente de in 
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dígenas que formando "um cinturão em torno do núcleo pau -

listano" (3) foram as reservas de motores animados a servi 

ço dos europeus que residiam nessa área. 

O isolamento em q9e se encontrava o Planalto 

Paulistano - pela ~ificuldade da circulação - e o insuces

so nas tentati·vas econômicas para encontrar um produto de 

valor na Europa fizeram com que se organizasse nos ;campos 

de Piratininga um sistema econômico voltado para si mesmo. 

O português residente no Planalto, ante a au-

sencia de um produto que lhe permitisse o intercâmbio com 

o exterior, v~veu quase que em economia fechada. A pobre

za destas terras em recursos valorizados pelo europeu foi 

um tema muito tratado pelos historiadores consultados.Dian 

te da necessidade de alguma mercadoria de valor, foi o pró 

prio indígena, o escravo da terra, o único elemento que a-

charam para realizar suas transações comerciais. 

A posição geográfica de são Paulo considerada 

como fator preponderante na penetração para o interior foi 

valorizando os pontos de apoio do sistema de circulação na 

tural que a experiência indigena pôs a serviço dos portu 

gueses (carta n9 8). 

Petrone se manifesta a esse respeito, dizendo: 

"O processo de expansão a partir dos Campos de Piratininga 

resultou, antes de mais nada, na definição, por'intermédio 

de um amplo sistema de circulação, fruto das próprias dir~ 
~ 

trizes de penetração, de uma extensa hin'terlândia" (4). 



-LOCALIZACAO . 
' 

DO ALDEAIViENTO 

·1TAQUAQUECETUBA 

CCRTCSÃO, Jelme: •A Fundação de São Peulo, -Capitel Geogr~rice do Bres11-• 
Ed. ~ivroa de Portugal, Rlo de Jenelro, 1955. 

DE (9) 
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Dentro dessa perspectiva histórica, nao pode -

demos nos esquecer que são Paulo se localizava .. 
a margem 

de um rio e "nesses tempos os rios eram estradas de um va-

lor inestimável" (5). 

O"CÍrculo de Aldeamentos" compreendia: Pinhei

ros, são Migue1, Barueri, Embú, Guarulhos, Çarapicu!ba e 

Itaquaquecetuba. 

Este circulo de Aldeamentos no dizer de Petro-

ne "representaram. a forma continua e estável de participa

ção do ameríndio nos processos de valorização da terra"(6). 

t marcante a · ... participação destes nos principais aspectos da 

vida paulista desde os primeiros tempos do povoamento. 

Essa participação indígena dentro de um proce~ 

so histórico-econômico é o rasgo significativo .nas diferen 

tes etapas da vida dos aldeamentos. Buscando base em di -

versos autores todos êles fazem referência ao fato de for-

ma destacada. Assim, Caio Prado Junior, escreve: " ••• são 

as numerosas tribos indígenas ai estabelecidas (no Plana!-

to Paulista) e que representavam aos colonos um farto aba~ 

tecedouro de mão-de-obra. Como se . sabe, é em larga escala 

ao braço do lndio, antes da introdução do negro africano -

e em são Vicente por muito tempo ainda - que recorre ini -

cialmente a colonização" (7). 

Paul Singer se refere ao fato com mais ênfase 

e diz " •• _;. ·os vastos sertões do interior eram percorridos na 

ansiedade de cayar o Índio, a primeira ~rcadoria de acei

tação certa pelos privilegiados exportadores de açúcar de 

cana" (8). 
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De qualquer forma, os aldeamentos como forma 

organizada de povoamento, quer tenham se formado para fins 

de catequização (pelos jesuítas), quer com objetivos econô 

micos (pelos portugueses)!· foram fruto de um processo de mu 

danças radicais na organização autóctone e uma forma de pa;

ticipar no sistema econômico dos séculos XVI e XVII. 

Já se assinalou o papel que desempenhava a po

sição geográfica de são Paulo como nó dos eixos de circula 

ção existentes e que ai se entroncavam favorecendo as rela 

ções entre os povoados do Brasi·l colonial (carta n9 8). 

Em consequência deste "fator geográfico" as 

margens dos rios nós, são as zonas que primeiro conhecem o 

povoamento dentro do processo colonizador. "O mais impor-

tante eixo fluvial navegável era o Tietê, permitindo as re 

lações no sentido leste-oeste. Navegando rio acima, alcan 

çavam a Conceição dos Guarus e Maqueribu, onde depois se 

estabelecera João Pires, São Migue~ e Taquaquicetuba onde 

mais tarde o Padre João Alvarez aldeou alguns índios Guaia 

nás, e atingia-se o sitio de Boigy da sesmaria de Brás Cu

bas, no lugar em que alguns moradores tinham já iniciado 

uma pequena povoação que foi a origem da atual cidade de 

Mogy das Cruzes ••• •t ( 9) • 

Assim assinala também Caio Prado o papel funda 

mental do rio Tietê:" ••• ·antes do fim do século XVI encon

tramos no seu curso vários aldeamentos: Guarulhos, Itaqua

quecetuba, são Miguel; a povoação, logo.~ vila, de Mogi das 

Cruzes ••• " (10) 
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Em decorrência então, desse sistema de locali

zaçao dos núcleos de apoio para a circulação, ter-se-ia da 

do a fundação de Itaquaquecetuba que, segundo a tradiçãof2 

ra erguido pelos jesuítas. "Assim pensa, por exemplo, Ma

chado de Oliveira, sugerindo, todavia, que à semelhança de 

Embu e Carapicuiba, tenha sido uma propriedade particular 

concedida aos jesuítas por doação" (11). 

Alguns autores consultados, consideram Itaqua

quecetuba produto da atividade de Anchieta no Planalto, o 

que nos conduziria ao redor de 1560, mas não há documentos 

para confir~r esta afirmação. "Sua origem de qualquerfoE 

ma, deve remontar ao quinhentismo. Há um fato que indica 

essa • hipótese. Em consequência de acordo feito pelos ofi 

ciais da Câmara de são Paulo em 21 de setembro _de 1622,uma 

grande parte de sua população(de Itaquaquecetuba) mudou-se 

até 1624, para o aldeamento de são Miguel" (12). 

Para que ocorressem essa~ transferências de al 

deados; Itaquaquecetuba já devia existir e ter-se 

do como povoado. 

firma-

Serafim Leite afirma que Itaqua9uecetuba foi 

fundada pelo Padre João Alvarez, · secular, que ai construiu 

"uma Capela dedicada à Nossa Senhora da Ajuda pelos anos 

de 1~24" (13). Azevedo Marques afirma também que o Padre 

João Alvarez "fundou no ano de 1624, em terras de sua pro

priedade, a capela sob a invocação de Nossa Senhora da Aju 

da, que serviu de núcleo à povoação, leqando-a, por suallDr 

te, ao Colégio dos Jesultas, que a admin~strou até a extin 

çao dos padres respectivos" (14). 
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Disso tudo podemos concluir que Itaquaquecetu

ba era uma aldeia com um certo número de habitantes. Quem 

seriam esses habitantes? Um outro enigma nos .. documentos 

consultados. Em quanto Petrone diz que a tradição faz a

creditai; em grupos dos Guaianá dos mesmos que habitavam nos 

Campos de Piràtininga, Azevedo Marquez fala de "indiaa.Glaia- ' 

nazes emigrados das antigas aldeias de Guarapiranga e Cara 

picuiba" (15). 

De qualquer maneira parece ser um fato comum 

que os aldeamentos ao redor de .São Paulo, recebiam grandes 

contingente·s · ~e indlgenas "descidos do sertão". "Este -e, 

aliás, um aspecto que marca os aldeamentos desde a sua ori 

gem, ou seja, de receberem contingentes humanos de áreas as 

mais variadas e dos mais variados grupos" ( 16) .· 

Se como se deduz dos documentos a origem dos 

aldeamentos foi catequética como também reserva de força de 

trabalho, tanto dentro do domínio dos jesuítas como fora 

dêle; não há dúvida que a formação dos. quadros demográf i -

cos devia ser muito heterogênea, não só de diferentes gru 

pos indlgenas como da miscigenação posterior. "Assim -e 

que em Bando de 30 de Maio de 1733 fala-se de bastardos e 

mulatos, que deveriam ser conservados sob administração, 

sendo recolhidos aos aldeamentos os que estivessem livres 

por sentença de justiça" (17). 

Como aconteceu em outros aldeamentos do círcu-
~ 

lo de São Paulo, Itaquaquecetuba também.foi fruto de um 
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processo de catequese pelos jesuítas e, em decorrência, a 

sua organização era função desse seu trabaiho. 

"O Jesui ta do século XVI foi o Único pregador da 

fé que tinha um método e uma disciplina própria quanto 
.. 
a 

catequese de indios. O jesuíta não se contentava em cate -

quizar o gentio procurava . ~ transformá-lo em "soldado de Cris 

to". Reunia os indios em aldeias, submetia-os à uma disci-

Plina, a um método de vida coletiva. Obrigava-os a traba -

lhar a horas certas, a reunirem o produto do trabalho em co 

muro para ser aproveitado por todos da comunidade"(l8). 

Continua o autor analisando como se constituiam 

os aldeamentos em são Paulo e diz: " ... seguindo o métodoj~ 

suita os Anchietas fundaram em tôrno de Piratininga, onde a 

população indígena era bastante densa, diversa$ alde1as.Ora 

reuniam os Índios esparsos pelo interior em um determinado 

lugar, ora estabeleciam a redução numa aldeia já existen-

te '' •.• 11· ( 19) • 

Os jesuítas faziam total diferença dos gruposi~ 

dígenas com os europeus, nao permitindo que se reunissem ex>n 

juntamente. A esse respeito Petrone cita ·os trabalhos de 

Rendon e de Machado de Oliveira . . "O primeiro, depois de lem 

brar que "os Índios das Fazendas Jesuíticas tinham uma li-

herdade imaginária, porque elles eram tratados com a mesma 

sujeição, o mesmo aperto e a mesma obediência que o resto 

dos escravos", afirma em seguida, que "acrescia, além d'is-

to, o systema de os ter sempre separado~ do commércio · dos 

brancos para nunca poderem ser desabusad9s" (20). 
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Considerados os objetivos desses aldeamentos é 

normal que ali não se permitissem um contato maior entre 

os dois grupos étnicos, já que os jesuítas desempenhavam o 

poder temporal e espiritual sobre os mesmos, como se pode 

deduzir . dos documentos mencionados. Esse acúmulo de pode 

res foi exercido pelos religiosos até o . ~ . do -principio se cu-

lo XVII quando, por lei de D. Felipe de 1611 foi feita uma 

divisão de "domínios". Assim foram nomeados os : Capitães 

dos aldeamentos "pessoas cecullares, casados, de boa vida 

e costumes" (21). 

Na realidade, tal lei nao foi executada pelo 

menos nas fazendas dos jesuítas: são José, Itaquaquecetuba, 

Embú, Carapicuiba e Itapecerica. Nelas os jesuítas conti-

nuavam organizando e dirigindo a vida dos aldeados, organi 

zadas rigorosamente, nos mínimos detalhes. 

Numa breve síntese desse período, em que consi 

deramas Itaquaquecetuba na sua vida como aldeamento pode -

mos definir 3 m:nentos vitais a partir das oonclusões extraídas do 

exaustivo estudo realizado por Petrone a esse respeito. 

O primeiro momento se situa na "fase quinhen -

tista" (dencminação dada pelo autor mencionado) • Nessa fase 

se constituiram os "núcleos indígenas de fazenda", verda -

deiros instrumentos do processo de ocupação e colonização. 

Este periodo foi de crescimento contínuo em consequência do 

papel aglutinador do jesuíta, tanto como do descimentocons 

tante, em grande número, de contingentes indígenas do ser

tão, peios senhores das terras de Piratininga. 
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Verdadeiras"RAZZIAS nas trilhas indígenas", na 

expressao de Deffontaines, para procurar a mão-de-obra a 

serviço da exploração econômica (22). 

O segundo momento seria o que Petrone denomina 

"fase seiscentista", quando se definem realmente as fazen

das jesuitas; - nesse caso estaria o aldeamento de Itaquaqu~ 

cetuba. g quando os religiosos realizam uma verdadeira 

açao catequista e aculturadora, ensinando também artes,of! 

cios e demais atividades que formavam o acervo cultural eu 

ropeu. Nesse periodo há uma pequena crise, em meados do 

século, com a expulsão dos jesuítas pelos paulistas; rein

tegrados os jesuítas a suas fazendas voltaram a viver sua 

vida normal. 

O terceiro momento foi "A fase do Diretório", 

na terminologia de Petrone, que seria o da decadência dos 

aldeamentos. O declinio foi motivado pela expulsão dos je 

suitas como também por ter o aldeamento deixado de interes 

sar realmente à administração portuguesa como fonte de mao 

de-obra. 

Em 1803 o governador toma a resolução de" •.. os 

pôr na plena liberdade ... 11
, 

11 tirando-lhes os diretores que 

os opprimiam, sujeitando-os ao corpo da ordenança, e confe 

rindo-lhes a liberdade de se estabelecer onde mais · Útil 

lhes foi (23). Continua, mencionando o documento: "Além 

disso, como complemento à extinção dos aldeamentos, propu

nha o plano "formarem-se freguesias naqÚellas aldêas sus ·-
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ceptiveis disso, não · só para que mais depressa se extinga 

o odioso nome de aldêas e de índios ... mas também para 

que augmente as povoações e parochias em benefício geral 

da civilidade dos povos e da prática da sã moral" (24). 

As eternas lutas entre religiosos e bandeiran

tes nao possuem outra explicação senão que, enquanto para 

o jesuíta o indígena tinha um "valor" humano-econômico, pa 

ra o português só tinha "valor" econômico. Era a única fon 

te de riqueza que contava para a produção agricóla ou mine 

ral de interesse europeu. 

·~.O conflito de interêsses entre colonos e je -

suitas teve um significado muito especial dentro da vida 

de são Paulo. O conflito que gerava em torno à forma de 

utilizar o indígena levaria em Última instância .à .sua inte 

gração dentro do processo de ocupação do território~ Por 

intermédio do poder persuasivo dos jesuítas" ... o indíge

na via-se gradativamente posto em condições de participar 

do processo de colonização, deixando de ser um elemento i

nerte ou mesmo negativo" (25}. 

Através desta influência os ind!genas descidos 

do sertão, se convertiam num duplo instrumento a serviço 

dos senhores de terra: 1) de segurança para a estabiliàade 

e permanência de seus interêsses e 2) corno força de traba

lho para sustentar o primeiro. 

Escreve a respeito Alice Canabrava: 

"Desde o início, a força de ~rabalho deveria 

ter sido a escrava, pois só esta poderia garantir a conti-
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nuidade dos trabalhos da exploração metódica e regular que 

distinguia a grande lavoura. Sabemos que em todo o Brasil, 

a primeira fase de exploração econômica à base dos enge-

nhos de açúcar teve a seu favor a mão-de-obra indígena" (26). 

"Contudo, a mercadoria de troca, por excelên

cia, foi o eseravo Índio". 

"Durante todo o século XVII, a captura e o co

mércio de índios se desenvolveu qorno atividade econôrnicae~ 

tável do.s grupos de popµlações radicadas . no .plana! to pauli~ 

ta. Já desde o seculo XVI saíam do povoado de Piratininga 

expedições para captura de índio e, antes da fundação do 

Colégio de São Paulo, as embarcações que abordavam o lito

ral próximo traficavam com escravos índios" (27). 

Diversos historiadores são unânimes. ao afir -

mar o "valor utilitário" do indigena dentro do sistema eco 

nôrnico dos séculos XVI e principalmente XVII e o lugar que 

os aldeamentos ocupavam dentro desse esquema. 

A própria Alice Canabrava dá urna certa ênfase 

ao tratar o terna e diz: "O bandeirismo, sobretudo em terri 

tório paulista, representou um gênero de vi~a novo, cujo 

escopo especial foi a captura do Índio ••. sobretudo, se 

considerarmos o conjunto do eéculo XVII, e os resultados po 

sitivos das expedições desse período" ••. " (28). 

Myriam Ellis faz afirmações mais taxativas,~ 

do escreve: 

"O tráfico de índios, salvo ·"curtos periodos,não 

constituiu um comércio lucrativo. g o q~e provoca a pobr~ 
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za da Capitania de são Vicente e a sua limitada produção. 

Contribuiu, entretanto, de alguma forma, para manter o mo

desto padrão de vida do paulista, bem como o seu interêsse 

pelo apresamento". 

"Em decorrência dos fatôres econômicos, o ban

deirismo tornou-se urna profissão criada pelo meio e uma es 

cola por excelência, onde os adolescentes paulistas eram 

preparados para a caça ao índio e, para o sertanismo em ge 

raL Tornou-se um negócio até. Aquêle que nao podia par

tir para o sertão, tratava alguém que fôsse por sua conta, 

fornecendo~lhe os meios materiais necessários à empreita -

da: lndios, correntes, armas, munições de guerra e mais 

aviamentos, ou seja, a "armação" de que o bandeirante era 

o "armador". Uma verdadeira soci~dade estabelecida com o 

capital de uns e coragem de outros, ou sociedade de capi

tal e indústria. Os lucros eram pois repartidos proporcio 

nalmente" (29). 

Como vemos os aldeamentos paulistas, inclusive 

Itaquaquecetuba, chegam ã •sua fase de apogeu justamente 

quando as entradas de apresamento constituem a atividade 

principal do Planalto. 

O indígena constituía riqueza, dava status,era 

"o maior dos bens materiais", figurava nos inventários,eram 

dotes de casamento, pecúlios de testamento, enfim era a 

sustentação econômica e porque não dizer política, do colo 

no português nestas áreas. 
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Com o século XVIII muda-se o objeto de valori-

zaçao e os aldeamentos deixam de ter interesse. Essa mao 

de obra da terra, mais barata e inferior não pode mais com 

petir com o negro, mas assim mesmo, os poucos que ficaram 

nos aldeamentos servem para cultivar e produzir a subsis -

tência para são Paulo como para as áreas de mineração. 

o caso, por exemplo, de Itaquaquecetuba, aldeamento que du 

rante algumas décadas pode ser orientado para o abasteci -

mento do Colégio de são Paulo, ou que, durante o século 

XVIII, constituiu-se em pouso no caminho para o Rio de Ja-

neiro e Min~s Gerais .•• " (30). 

A sua função de "pouso" no esquema da circula-

çao foi o que lhe deu .mais dinamismo nos primeiros séculos 

da existência. Antonil em 1711, descrevendo o."Roteiro do 

caminho da villa de são Paulo para as Minas Gerais, e para 

o Rio das Velhas" dizia: 

"No primeiro dia sahindo da villa de são Paulo 

vao ordinariamente pousar em Nossa Senhora da Penha, por 

ser (como elles dizem) o primeiro arranco de casa: e nao 

sao mais que duas légoas. 

Dahi vão à aldêa da Tacuaquisetuba, caminho de 

um dia. 

Gastão da dieta aldêa até a villa de Mogy,dous 

dias. 

-De Mogy vao as laranjeiras .•. " (31). 
~ 

Essa atividade de serviço que lhe exigia o"po~ 

so" lhe fez criar uma infraestrutura de ,apoio para 

dar albergue e comida às tropas e aos tropeiros ··. 

poder 
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"A tropa, a tropa de burro, nao tem grande im -

portância até o século XVIII, pois até então. o verdadeiro 

"burro de carga" é o índio. Mas a tropa humana como a de 

burro, também ·estabelece pousos ao longo do caminho comer-

cial"(32). 

Nüm pais tão extenso como este e com uma popula 

çao tão rarefeita, o problema das comunicações devia ter 

tal significado, que quando se organizavam os pequenos -nu-

cleos que funcionavam como pouso, a presença deles era de 

vital importância. 

"Embora a atividade analisada fornecesse algum 
.. 

meio de vida à pequena população de Itaquaquecetuba, a deca 

dência em que ela se achava, que era a mesma para todos os 

outros povoados contemporâneos e para a própria· . · são Paulo 

era tão grande, que vivia a mais miserável das existências. 

Em 1829 o presidente da Provlncia solicitou que 

se criassem novas freguesias, sendo elas para Escada e Ita-

quaquecetuba ••• • ••• afim de não estarem os parochos ven-

cendo congrua da fazenda nacional, para administrarem os sa 

cramentos a meia dúzia de índios, visto se terem dispersado 

os mais desde que cessaram de ser constrangidos a viver em 

aldeamentos" (33). Mais adiante encontramos: "a paróquia de 

Itaquaguecetuba não passaria de "hua triste Aldea", na ex

pressão de seu próprio pároco (34). 

'A elevação à categoria de freguesia se deu por 

lei provincial de 28 de fevereiro de 1838 (35). Embora ten-
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do sido elevada a sua cateogira deixando de ser aldeanento, Itaqua-

quecetuba juntamente com suas congêneres cai numa crise de 

estagnação e decadência. SÓ no século XX e, por influên-

eia da Cidade de São Paulo, vai conseguir se reerguer com 

as demais, num mesmo processo de absorção. 

No intuito de ilustrar numéricamente essa evo-

lução verificada no decorrer do processo histórico, pode-

ríamos fazer uma breve síntese, com base em estimat.ivas e 

noticias extraídas de documentos da época~ 

Assim, em 1722, Itaquaquecetuba possui 191 pe~ 

soas presentes e em 1759 abrigava 216 indígenas (36). 

Em 1766 Morgado de Mateus manda organizar uma 

"Lista de Fogos, Mulheres e Homens asim crianças como adul 

tos de todas as Aldeas de Indios pertencentes a .esta Capi -

tania de são Paulo" somando um total de 2.524 habitantes 

com a seguinte discriminação: (37) 

MULHERES IIHNS 'IOrAL 

PRES. AUS. PIES. AUS. PRES. AUS. 

Pinheiros 48 133 19 92 37 225 55 

Ban.Eri 128 352 17 246 57 598 74 

são Miguel 77 133 94 227 

Escada 46 65 2 49 7 114 9 

Perulbe 34 36 74 110 

siD José 94 205 159 364 
~ 

Ita;Juaquecetuba 59 95 13 85 32 180 45 
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ALI:E1\MENID MULHERES ID1ENS TOl'AL 

PRES. AUS: PRES. AUS. PRES. AUS: 

Ercbú 71 146 6 96 18 242 24 

Carapicuiba 29 71 1 59 1 130 2 

Itapererica 93 190 142 332 

'IDmIS 679 1.426 58 1.098 152 2.524 210 

Observe-se a desproporção entre os sexos e o 

grande número de pessoas ausentes, o que mostra a utiliza -

ção do homem mais que a mulher em tarefas externas ao aldea 

menta. 

Em fins do século XVIII e princípio do XIX se 

organizaram com certa regularidade, listas interessando aos 

aldeamentos. No qu~dro seguinte mostram-se os resulta-

dos (38). 

ALDEAMENTOS ANOS 

1798 1799 1800 1801 1802 1803 

It:a:;iua:Iueoetuba 229 218 

Perul.be 239 200 

são Miguel 471 294 275 . 

Itapeoerica 324 332 

Escada 196 209 

são José 362 

Barueri 533 527 580 

Carapicuiba 138 168 

Embu 233 261 

Pinheiros 168 '. 160 

Queluz 43 

'IOl'AIS 2.725 2.403 
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Segundo Saint· -Hilaire a Capitania de São Pau 

lo tinha, em 1777, uma população estimada em 116.975 habi

tantes. De acordo com Petrone, em 1766 .a população indíg~ 

na devia representar 2,5% do total. No começo do século 

XIX essa porcentagem teria decrescido 1,5% considerando ain 

da que a população da Capitania havia atingido · 192. 729 ha-

bitantes (39). 

Tem-se a impressão de que durante todo o perÍQ 

do de vida dos aldeamentos, a instabilidade e mobilida-

de dos indigenas foi unia de suas caracteristicas. Instabi 

!idade numér:t,ca, como também de sexo e idade.Sendo a força 

de trabalho existente eram solicitados os homens moços e 

maduros, aqueles com mais possibilidades de trabalhar. Os 

velhos, viuvas e crianças ficavam no aldeamento. 

Aroldo de Azevedo se refere a são Paulo do sé-

cu10 XVIII - o que poderíamos estender a todos os povoados 

de seus arredores - nos seguintes termos: " ••• . Enfraqueceu-

se em benefício das novas áreas abertas ao povoamento, dan 

do-lhes preciosa parcela de suas energias vitais - os ho-

roens moços e maduros do Bandeirismo; sua obra urbanizadora 

fêz-se sentir não apenas dentro das fronteiras de seu atual 

território, mas no vasto âmbito da entã9 Capitania, isto é, 

em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Paraná e Santa Cata-

• li (40). rina .•• 

Continua o autor num outro momento " •.. viu seus 
'. 

filhos partirem em busca de ouro e de pédrarias, sem que 
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inúmeros deles jamais regressassem, "mortos no sertão". Vi

sitando-a por volta de 1737, GOMES FREIRE DE ANDRADE consi

derou-a simplesmente "formosa, mas sem dote" (41). 

Pelos documentos e autores consultados podemos 

concluir que se a Vila de são Paulo, que era o núcleo mais 

importante e numeroso desses momentos, dava essa .:.: _,sensaçao 

aos visitantes, que idéia poderíamos ter de um povoado que 

era só ponto de apoio à circulação, vivendo à sombra de São 

Paulo2 

Se por um lado havia uma drenagem de população 

em função da~ atividades econômicas da época, por outro la

do também os indígenas fugiam "podendo ser considerada (a 

fuga) como outro fator de instabilidade demográfica" (42). 

Na tabela seguinte (n9 15) , se observa a evolu

çao da população dos aldeamentos. 

O quadro supra considerado dá-nos a relação to

tal da população dos aldeamentos ao redor de são Paulo - qu~ 

se 3. 000 habitantes · - o que nao era um número desprezível, 

comparando-se com a própria vila de são Paulo que, em 1816, 

possuía 5.382 habitantes. 

A partir de 1803 em que se aboliram os aldeamen 

tos pois ao sistema econômico e político não lhe inter,essa 

va:: . mais, inicia-se a etapa da decadência. Contudo, conco

mitantemente as áreas onde se localizavam os antigos povoa

dos se apresentam sob novas características. Há uma mudan

ça nos quadros político: - administrativos e Itaquaquecetu-



TABELA N9 15 

POPULAÇÃO DOS ALDEA~ENTOS DE SÃO PAULO - ANO DE 1798 (para PinheirO! - 1799) 

Grupos de Carapicuib .. 
1 tapecerica ltaquaque Total 

Idades Pinheiros Embu BllIUeri São José Escada São Miguel Peruíbe cetuba Totais · Genl 

H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. H. M. 

O a 10 24 21 38 29 25 29 128 122 66 50 50 25 56 58 51 58 26 34 43 27 507 453 960 

10 a 20 17 15 26 28 17 10 49 47 26 44 17 24 35 26 30 42 37 40 22 22 276 298 574 

20a 30 17 19 13 21 5 15 39 50 21 33 10 20 22 25 18 36 24 15 11 17 180 251 431 

30a40 5 15 9 16 7 8 13 16 20 19 8 12 8 28 19 30 14 12 4 22 107 178 285 

· 40 a SO 8 12 7 10 4 7 16 10 10 IS 6 12 6 22 40 31 6 4 10 13 113 136 249 

50a60 2 6 3 8 2 1 6 14 5 13 2 5 8 7 10 18 7 11 7 6 52 89 141 

60 a 70 1 3 s 9 2 1 .3 2 10 11 2 3 4 6 20 11 · 6 3 4 15 51 64 121 

70 a80 3 4 1 4 4 5 s 1 2 s 2 50 2 1 19 70 89 

80 a90 1 3 5 3 1 4 3 3 1 4 1 1 12 18 30 

90a100 1 2 1 3 5 2 1 6 9 15 

mais de 100 
1 1 1 

Totais 15 93 105 128 63 15 263 270 167 195 95 101 144 180 191 280 120 119 107 125 1330 1566 . 

Totais homens 
e mulheres 168 233 138 533 362 196 324 471 239 232 2896 

FONTE: PETRONE, P.: "Os Aldeame~tos' ..• ~ 1 
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ba conservou-se como capela curada, entrando na divisão ad 

ministrativa de Mogi das Cruzes como freguesia, juntamente 

com Escada. 

Embora "livres" os indigenas viviam em quase t~ 

tal esquecimento e continuavam a morar nas terras que ha

viam pertencido aos aldeamentos, nos arredores de são Pau

lo. 

Em 1836 D.P. Müller fornece dados que mostram 

as condições em que se encontravam os antigos aldeamentos. 

O que melhor conservava sua condição era o Embú. · 

Com respeito à Itaquaquecetuba ele escreve: "Ap~ 

rentemente não exisitiriam mais indígenas também na Esca

da e em Itaquaquecetuba, ambas pertencentes a Mogi das Cr~ 

zes" (43). Com respeito à população de Mogi das Cruzes,não 

faz menção a nenhum indigena, embora inclua 1.738 pardos!! 

vres e 446 pardos cativos. 

A explicação a referência de Müller podemosbu~ 

cá-la em Petrone: 

11 
••• a população indigena tenha sido incluida, 

sempre em número, entre os pardos. As razões podem ter si 

do múltiplas. 

Antes de mais nada, tudo indica que,antes roes 

mo da dispersão dos indígenas em consequência da aplicação 

do plano Rendon, a população dos aldeamentos já não fosse 

totalmente pura sob o ponto de vista étnico. Entre os al

deados deveriam existir indivíduos frut·o de cruzamentos oom 

brancos ou com africanos negros" (44). 
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De outro lado, o mesmo autor assinala que na ci 

dade de São Paulo na epoca do recenseamento de Müller a PQ 

pulação preta era urbana e a parda rural, ou seja os par

dos que moravam nos arredores de são Paulo eram fruto da 

mestiçagem dos indígenas, restos do antigo "cint{irão de al 

deamentos". 

A este respeito o Almanaque de Lummée e Fonse

ca de 1873 informa a respeito dos diferentes ex-aldeamen -

tos o que sobre Itaquaquecetuba lemos: 

"Aldeamentos de Itaquaquecetuba" - "Este aldea 

mento acha-se totalmente extincto. A sua população india 

confudiu-se com a gente civilizada" (45}. 

Por outra parte consultando os "Apontamentos"de 

Azevedo Marques publicados em 1879, vemos uma população de 

"1878 almas para a freguesia de Itaquaquecetuba assim dis-

criminados:090 escravos ... " mais adiante: "A paroquia dá 5 

eleitores, fogos 60 ... 11 (46}. 

Bibliografias diversas consultadas, ao faze -

rem referências a Itaquaquecetuba já o fazem como um dis -

trito de Mogi das Cruzes. Parece que a absorção deve ter 

acontecido nas últimas décadas do século passado junto com 

a "villa de São Jos~ de Parahytinga, Freguesia de Nossa S~ 

nhora da Escada, Itaquaquecetuba e Senhor Bom Jesus do Aru 

já" (47}. 

A decadência de Itaquaquecetuba deve ter ido 

num crescendo pois no ALMANAK de Thorman de 1896, ela e um 

bairro de Mogi das Cruzes junto com Esca?a, Guayó, Biriti-
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ba, Biritiba Mirim, Estação Poá, Sabaúna, etc. enquanto Aru 

já continua Freguesia. 

Eugenio Egas em 1925, e Pedro Vallim, em 1940, 

ambos estudiosos dos municipios paulistas, ao considerar Mo 

gi das Cruzes fazem referências aos distritos que possui:Poá, 

Arujá, Sabaúna, Suzano, Itaquaquecetuba e Taiassupeba. 

O fato significativo é que desde a segunda meta 

de do século XIX todos aqueles que escreveram em relação aos 

arredores de são Paulo foram unânimes em mencionar a estag

naçao e decadência em que viviam, em especial os ex-aldea -

mentas. 

Provavelmente esta situação não existiu nos sé

culos anteriores, porque a própria são Paulo era um acanha

do povoado que não dava lugar a contrastes muito marcantes 

com seus arredores. Segundo Petrone "começaria a manifes ~ 

tar-se (o contraste) com maior vigor a partir do Último quaE_ 

tel do século XIX, quando a cidade de são Paulo começou a 

conhecer uma fase mais significativa de crescimento, torna~ 

do-se nítido na primeira metade do século atual" (48). 

Enfim, os aglomerados que pertenciam ao antigo 

"cinturão de aldeamentos", uma vez perdida sua razão de ser, 

sem qualquer fundamento econômico que lhes desse vida, con

tinuavam a existir, por assim dizer, por uma razão de inér

cia, por estarem instalados no espaço. 
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- DO CINTURÃO CAIPIRA AO CINTURÃO VERDE 

Todos os autores que se dedicaram até a _década 

de 60, a estudar a região de são Paulo, tais como Caio Pra

do Junior, Aziz Ab'Saber, Pierre Deffontaines, Pasquale Pe

trone, J. R. Araújo Filho, entre outros, frisaram a pobre

za, a miséria em que se encontravam os arredores· da cidade 

de são Paulo. Na explicação que eles davam a estes fatos,sem 

pre era acentuada a natureza das condições na~urais. 

Será realmente esse o problema? Não teria sido 

outra a problemática qo enorme contraste entre a cidade de 

são Paulo e seus arredores, neste pais assinalado_ pelos con 

trastes? Vejamos algumas das referências citadas, antes de 

discutirmos a questão: 

" ••• sem ter recebido os bafejas das terras au

ríferas, que os seus filhos descobriram no século anterior; 

sem áreas agrícolas produtivas nos seus arredores,desde que 

os seus solos num raio de 60 km. são dos ~is pobres ••• "(49). 

~ ••• na qualidade das terras é esta uma das re

giões mais pobres do Estado. Os centros agrícolas de impor 

tância não se localizam nas suas proximidades e quem percor 

re os arredores da cidade, impressiona-se com a vida primi

tiva que ai domina. Todas as pequenas cidades ou vilas que 

a rodeiam não passam de povoados miseráveis, e decadent~s. 
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São Miguel, Guarulhos, Barueri, Cotia, M' Boi ·,· Itapecerica, 

etc. ~ este um fenômeno curioso e quiçá único no mundo.Num 

raio de muitas dezenas de quilômetros, a região de São Pau

lo é uma das mais primitivas e miseráveis do Estado"(SO). 

"A área ficara à margem do processo de valoriza 

çao do solo em termos de lavouras comerciais rentáveis, em 

grande parte em consequência das suas particulares condições 

climáticas e da presença de solos que, se puderam ser fér -

teis em outros tempos, já se encontravam depauperados por 

cerca de quatro séculos de aproveitamento na base de ro-

ças" ( 51) . 

"De há muito foi pôsto em evidência a pobreza 

dos solos e a incapacidade de desenvolvimento da maior par

te das regiões de morros e outeiros cristalinos que circun-

dama área urbana e suburbana da capital paulista". 

"Na realidade, exceção feita para os primeiros 

tempos da colonização, a região de São Paulo comportou-se 

sempre como uma área de solos pobres, de fraco rendimento 

econômico; fato válido tanto para suas áreas ; sedimentares 

pliocênicas e holocênicas, como para o quadro de maciços an 

tigos que a envolvem" (52). 

Tudo indica que desde o começo do século XIX os 

arredores de São Paulo caracterizaram-se por uma pobrezarroJ! 

to grande, ou antes, miséria, não só de condições econômi -

cas como também de gente. Em consequência da expulsão dos 
~ 

jesuítas e da liberdade outorgada aos aldeamentos, dispers~ 
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ram-se os indigenas pelas florestas. Por outro lado não exis 

tiam práticamente migrações internas nem do exterior. Até 

1860 a própria são Paulo era um acanhado vilarejo. A par-

tir desse momento, são Paulo entra no processo econômico do 

mercado internacional e começa a crescer desmesuradamente. 

Nesse período . o contraste com sua periferia se faz 

nítidamente {carta n9 9). 

sentir 

Em 1944 Deffontaines se refere a esta área nos 

seguintes termos: " ••• Mas estas aglomerações estão em ge-

ral em decadência, as igrejas caem em ruínas, as casas le -

prosas de t~~pa {terra batida) abrigam menos uma população 

de cultivadores do que gente miserável, carvoeiros, operá -

rios, pescadores, levando uma vida mais ou menos paras! -

tária" (53) . 

. Itaquaquecetuba, como co-participante desse an-

tigo cinturão não só de ex-aldeamentos como de outros povo~ 

dos que surgiram contemporâneos a eles, também vivia nessa 

situação descrita; permaneciam numa forma de vida estagna -

da, como que num outro momento histórico. 

De qualquer maneira esses anti~os aglaoorados - al 

deamentos ou nao - abrigavam uma população relíquia,sob mui 

tos aspectos. 

"Vivendo em casas de pau-a-pique ou de taipa,5e!!! 

pre modestas e pouco confortáveis, cultivando um pouco de 

milho ou de feijão, algumas touceiras de cana-de-açúcar e 

um ou outro pé de fumo, queimando anual~ente uma área sem-

pre maior do que a cultivada efetivamente; praticando a co-, 
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leta onde ainda era possivel, recolhendo lenha ou fazendo 

carvão, vestindo pobremente, de pé no chão, calças pula-bre 

i.Q, camisas de algodão, barbicha rala e toco de cigarro de 

palha na orelha, o morador dessas áreas frequentemente re-

presentava bem o caipira dos arredores de são Paulo" (54). 

~ verdade que o "caipira" nao seria necessária 

mente o mameluco ou quem tivesse os antecedentes indige-

nas, mas a denominação abarca mais uma herança cultural do 

que étnica e, nesse sentido, o morador dos arredores de São 

Paulo estava carregado de significado indígena. 

"~ costume dizer-se que o mais completo "Jeca" 

do país é o que se encontra a apenas algumas dezenas de qu!, 

lômetros da cidade de são Paulo", escrevia Ab'Saber em 

1950 (55). 

A presença dos caipiras se fazia sentir na Me -

trópole pois, na medida em que ela se urbanizava, cada vez 

mais necessitava do excedente da produção de subsistência.A 

cidade precisava de alimentos e demais artigos da produção 

artesanal, que só os caipiras produziam. Pelos cronistas 

que por ali passaram nos primeiros tempos, podemos concluir 
. -

que essa produção era variada em qualidade, embora nao em 

quantidade. Veja-se a opinião de Saint-Hilaire: 

"O distrito de são Paulo é tido como um dos me-

nos férteis da província, produz entretanto com maior ou me 

nor abundância arroz, feijão, milho e farinha de mandioca. 

Produz também chá, pouco café, pequena quantidade de algo -

dão e fumo, muitos legumes e frutas, fabr.:i,ca-se aguardente 
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de cana-de-açúcar (cachaça), criam-se gado vacum, porcos, 

muares, carneiros e sobretudo cavalos. As bananeiras e a 

cana-de-açúcar não se desenvolvem bem, devido à elevação do 

solo e a pouca intensidade do calor médio" (56). 

Mesmo assim, Ernani da Silva Bruno, informa: 

"O fato é que o indígena, diretamente ou atra

vés do mameluco e depois mais diluído no caipira, deixaria 

marcas bastante visiveis em são Paulo ainda no século pass~ 

do. O caboclo genuíno da Freguesia do õ, ou da Ccnoeição dos 

Guarulhos, participava da existência da cidade - já um tan

to cosmopoli?ada - trazendo gêneros de sua roça ou produtos 

de sua indústria primitiva para vender no mercado paulis

tano" (57). 

Pelo que se deduz das consultas bibliográficas, 

o problema de pobreza em que se encontravam os arredores era 

consequência do isolamento em que viviam, por falta de um 

relacionamento mais intenso. O tráfego pelas velhas vias, 

ex-trilhas, no caso de Itaquaquecetuba, caminho São Paulo -

Rio de Janeiro (do qual esta era uma etapa) era feito por 

pequenas tropas de burros ou carros de .boi, . que transporta

vam sua produção a são Paulo. 

Em suas memórias sobre o bairro do Belémzinho,e 

referindo-se ao inicio do século XX, Jacob Penteado lembra 

que: "·•· no Belém, o pouso ficava à margem esquerda do Tie 

tê, entre a Saboneira e a Rua Catumbi, em terras do Coronel 

Fortunato Goulart", e que, "êsse local éra conhecido, tam

·bém, por Mercadinho dos Caipiras, que chegavam de Nazaré,Mo 
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gi das Cruzes, Santa Isabel, Poá, Itaguaquecetuba, Guaru 

lhos, Penha e Itaquera, rumo ao Mercado Central e serviam-

se do pouso para pernoitar" (58). 

Enquanto a cidade de São Paulo não precisou or-

ganizar o "cinturão caipira", ele viveu num pequeno contato 

com ela a partir de uma rudimentar comercialização dos exce 

dentes de subsistência. 

Embora esse isolamento fosse muito grande e os 

eixos de comunicação com a cidade bastante precários, era 

necessário urna série de interrupções nas viagens, para abas 

tecimento e pernoite de viajantes e alimárias. Nesse senti 

do, Itaquaquecetuba teve que cumprir ~ua função em relação 

à Santa Isabel, Arujá e a própria Mogi das Cruzes. Ab'Sa -

ber, esL~eve a esse respeito que: 

" ... o outro {caminho) menos importante, que d~ 

va acesso à Itaquaquecetuba, pelo vale do ribeiro Perová,ser 

vindo para as comunicações com Mogi das Cruzes, Poá e, even 

tualmente são Paulo. Foi esse Último que, aos poucos, rea-

lizou uma verdadeira captura econômica em seu favor,passan-

do a dar acesso a uma estação de estrada de ferro (Poá) des 

de os fins do século" {59). 

Aos poucos, a Metrópole crescendo sem cessar,fo! 

se interessando pelo seu "cinturão caipira", e para a valo-

rização dele foi criando as condições de circulação que as 

necessidades econômicas exigiarlt. · 

Desde 1875 a região Leste foi atravessada pela 

Estrada de Ferro Central do Brasil {Linha Tronco) que passa , 
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por Itaquera e Poá, deixando 
... 
a margem, São Miguel e Ita 

quaquecetuba. 

Este fato, embora tenha sido muito prejudicial 

ao municlpio, pois o deixou por mais tempo na letargia, fez 

com que o velho núcleo continuasse sendo pouso às tropas e 

carros de boi que vinham carregados das áreas ao Oeste de 

Itaquaquecetuba e Guarulhos, embarcando na estação de Poá, 

com destino a são Paulo. 

"Iniciada a era do automóve·1, escreve Aroldo de 

Azevedo, a Rodovia são Paulo-Rio . também aproveitou a mesma 

via natural~-- .passando por são Miguel (1920)". Em época mais 

Próxima de nós, o vale do Tietê também. foi aproveitado, se~ 

do construida a chamada Variante da "Central do Brasil" (1932), 

que serve são Miguel e Itaquaquecetuba" (60). ·· 

Com o advento destes fatos ligados à circulação, 

a região leste dos arredores de são Paulo entra em novas for 

mas de uso do solo. Aparecem em grande escala, os loteamen 

tos residenciais para uma população que trabalha na Capi -

tal. Mesmo assim, a instalação das indústrias seguindo a 

estrada de ferro favorece a localização de ·bairros operá 

rios em áreas contiguas. A especulação imobiliária instala 

da em são Paulo, promove a organização destas áreas perifé

ricas da zona leste da cidade, servidas tanto pela ferro -

via como pela rodovia. 

Em decorrência do crescimento da cidade de são 

Paulo, o antigo, "cinturão de chácaras", que a rodeava é lo 
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teado e urbanizado, sendo aquelas deslocadas para as áreas 

do "cinturão caipira". A expansão da agricultura comer-

cial é o fato mais importante que se instala nos arredores 

de São Paulo, no periodo compreendido entre 1915 e 1940.Es 

trutura-se o cinturão verde para abastecimento de produ -

tos horti-fruti-granjeiros à Capital. Caio Prado .Junior, 

em 1935, (61) faz referência a um circulo que abrange o mu 

nicipio da Capital e os de Cotia, Parnaíba, Juqueri, Guaru 

lhos e Mogi das Cruzes. 

Os verdadeiros transformadores dos arredores de 

são Paulo, são, no entanto, os imigrantes italianos, portu 
. -

gueses, alemães e japoneses chegados em diferentes momen -

tos, desde fins do século passado até meados deste. 

Langenbuch assim se refere a esse respeito:" .•• o 

cultivo de batatinhas e de uvas fôra incrementado pelos i-

migrantes alemães e italianos" (62). Continua dizendo que 

a vitivinicultura era muito expressiva . li -Sao Bernardo peE 

manecia como a principal área produtora dos arredores pau-

listanos, com 184.000 videiras e a produção anual de 900 

hectolitros de vinho e 3.000 arrobas de uva de mesa, por 

volta de 1922" (63). Neste mesmo periodo se afirma este 

tipo de cultura em são Roque e Jundiaí e se instalam novos 

grupos dedicados às culturas de frutas e hortaliças, em 

áreas do municipio de Mogi das Cruzes. 

Por outra parte, PENTEADO menciona que a par -

tir de 1920 há urna "expulsão" de muitos·" chacareiros portu-

gueses que se d~dicavam ao plantio de flQres e legumes, p~ . 
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ra a "área suburbana, deixando suas chácaras localizadas na 

Agua Branca, em Vila Pompéia, na Lapa, no Tatuapé, na Pe

nha, no Itaim-Bibi, em Santana, na Casa Verde, etc." (64). 

Mas o lugar de destaque nao só numérico como 

pelo seu papel na atividade agrícola dos arredores de são 

Paulo, corresponde aos japoneses. Os nipônicos trazem com 

sua rica bagagem cultural um importante progresso à agricul 

tura com~rcial da Metrópole Paulista. 

A injeção de energia aplicada à área rural de 

Cotia com a chegada das familias japonesas a Morro Velho, a 

que fazemos referências em nosso trabalho sobre Cotia, se 

alastrou qual bola de neve pelas outras partes das antigas 

áreas abandonadas dos arredores da Metrópole (65). 

"Na década de 1930, uma terceira .corrente de 

deslocamento dirigiu-se às cercanias de são Paulo, onde se 

achava em franco desenvolvimento uma nova forma de agricul

tura, a do tipo "suburbano". Já por volta de 1925, cultiv~ 

se a batatinha nos núcleos relativamente antigos, tais como 

Cotia, Juqueri, (atual Mairiporã) e Taipas. Dêsses focos 

primitivos elas se espalham, na década de 39, formando no -

vos núcleos nas localidades de Suzana, Mogi das Cruzes, Ita 

quera e em outras cidades ao longo da Central do Brasil. •. " (66}. 

O autor mencionct o fato de que, embora estas áreas ao re

dor da Metrópole tenham sido de ocupaçao muito antiga - "re 

montando ao século XVII" - ficaram fora . das "propriedades 

da agricultura comercial, como da cana e do cafe" (67),pr~ 
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dominando a agricola de subsistência. Estas circunstâncias 

foram favoráveis pois a terra estava muito retalhada, permi 

tindo aos japonêses tornarem-se pequenos produtores, tanto 

comprando como arrendando a propriedade. 

Tais atividades formavam parte integrante. dos 

padrões culturais e da experiência desses imigrantes dedic~ 

dos à produção h:>rti-fruti-granjeira. tur essa época são Paulo CX11e-

çava a ter exigências maiores de produtos pereciveis, pois 

em 1930 já era uma cidade milionária. 

Também é de se considerar que a atração pelos 

altos rendimentos fazia parte da idiossincrasia que levava 

os japoneses a trabalhar febrilmente, com a idéia do breve 

regresso à pátria. 

" ••• no Brasil o japonês encontrou .trabalhado -

res mais "baratos" que êle mesmo. Não era posslvel a compe 

tição no trabalho assalariado com elementos das camadas neis 

baixas do meio rural brasileiro, e dal, em vez de vender o 

seu próprio trabalho, achou mais interessante a:mpraro alheio 

e, por êsse meio, conseguir produção comercial, de rendimen 

to possivelmente mais elevado. Vir a ser pequeno produtor 

significaria, nesse sentido, o caminho mais fácil para a 
.-

concretização do objetivo de migração temporária. A fórmu-

la, até então vigente - a migração temporária, sucesso rápi 

do e retorno ao pais de origem - acrescentou mais uma eta-

pa, a de produção comercial. Essa fórmula, descoberta pe-

los imigrantes depois de anos penosos dé experiência era a 
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que correspondia mais <tdequadamente às condições sócio-eco-

nômicas brasileiras" (i8). 

Essa agricultura de tipo "suburbano" com carac-

terísticas tecnológicas e equipamentos modernos atraia no-

vas levas de imigrantes em cada crise que sofria a agricul-

tura de exportação ou ainda diante da necessidade que tinha 

de possuir sua própria terra e de ficar perto da cidade.Sem 

dúvida, também a experiência do japonês fazia com que ele 

sentisse que ai se abria um mercado novo e promissor. 

Assim, em 1939, a população de origem japonêsa 

nos arredores de São Paulo era de 7.788 pessoas;em 1958 al-

cançava a cifra de 40.907. 

"O significado do aumento nao é apenas de seu 

número mas principalmente da extensão e formação de novos 

núcleos. Em fins da década de trinta, núcleos japonêses e~ 

tavam circunscritos às áreas cujo raio, partindo da cidade 

de São Paulo, não excedia 50 quilômetros, tais como Municí-

pios de Cotia, São Roque, Itapecerica, Juqueri (atual Mair! 

porã), Gqarulhos, Suzano, Mogi das Cruzes, Santo André a 

São Bern~rdo do Campo (69). 

DISTRI.BUIÇÃO DE JAPONESES NA CIDADE DE SÃO PAULO. E SUAS 

CERCANIAS 

ANO 

1932 

1939 

1958 

CIDADE DE SÃO 

1. 625 

4.852 

62.327 

PAULO SUBÚRBIO 

1. 577 

5.840 

~ 40.907 

FONTE: Os dados referentes a 1932 foram baseados em: "Noti-
cias de São Paulo", ANUÃRIO Comemorativo do 259 Ani
versário da Imigração Japonêsa no ~rasil. 
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Os nipônicos que vieram ter à Capital e arredo

res também chegaram à Itaquaquecetuba, provavelmente a par-

tir de Mogi das Cruzes, de Suzana ~ Itaquera que teriam si-

do os focos irradiadores (70). 

Aroldo de Azevedo em 1945 escrevia: 

1•Na região de Itaquaquecetuba as culturas e as 

granjas avícolas multiplicam-se sobretudo na margem direita 

do Tietê. Um certo número de japonêses aparece a exer -

cer sua caracterlstica horticultora, e das granjas, a ._do .Man 

di, situada a uns 4 quilometros da vila, destina-se à cria

çao de galinhas e perus e à produção de ovos, sendo aponta

da como das melhores, em virtude de suas modernas instala -

ções". 

"Ao longo da estrada que une Itaquaquecetuba a 

·Poá sucedem-se quase ininterruptamente as pequenas chácaras · 

em que os vinhedos são numerosos: calcula-se em mais de 350 

o seu número, o que serve para demonstrar a importância des 

. " se aspecto regional (71). 

Pode-se afirmar que com esta nova organiz~ãodo 

território, em função da Metrópole que em Itaquaquecetuba~ 

meça ao redor da década de 30, as novas formas de valoriza-

ção convivem com as tradicionais caipiras, na luta de dois 

modos de produção antagônicas e complementares ao mesmo tem 

po: de subsistência e de mercado. 

Num levantamento realizado por SOUKOUP em 1951 

numa d~s áreas de maior ocupação agricÓla do município - a 

Estrada do Corredor e a Rodovia Itaquaquecetuba-Santa Isa -
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bel até o limite do município com Arujá (num percurso de 12 

Km.) as conclusões do autor eram: 

" ao longo das mencionadas estradas, de lJlél -
' 

neira particular o uso da terra ou ocupação do solo naquele 

trecho da zona rural de Itaquaquecetuba, (é) notável pelo 

seu povoamento intenso e pela predominância de pequena pro-

priedade. 

• •• na carta em anexo as terras cultivadas (em 

geral, com culturas de hortaliças e de f lÔres ou pequenas"ro 

ças" de milho, as granjas (quase sempre de propriedade de 

japonêses e -.destinadas à produção de ovos), as olarias,etc. 

Também nela figuram a principal cobertura vegetal,quer natu 

ral (prados, capoeiras~ matas, residuais), quer aritificial 

(eucaliptais) " (72) (vide mapa nQ · 10). 

A área rural de Itaquaquecetuba entra então num 

acelerado processo de valorização em função da Metrópole. A 

sua participação dentro do cinturão verde que rodeia a Capi 

tal já é um fato real. Ao se analisár o crescimento da po

pulação ocorrido segundo os censos de 1920, 1940 e 1950 com-

prova-se a afirmativa: 

-1920 1940 1950 

Pcpul.w:bana pcp.rural pc:.p.ur~ pop.rural pop.urbana pop.rural 

s/infonn. 1.485 (7 3) 576 2.381 1.048 4.076 

Enquanto isso, o velho núcleo urbano continua 

um acanhado aglomerado de casas humilde; de taipa, com o 



largo da Matriz e duas ou três ruas onde "se concentra um 

comércio de modestas proporções" (74) • 

Ainda não se sente na área chamada urbana, os 

efeitos do processo de urbanização e industrialização que 

os outrQs municipios da Grande são Paulo já conhecem. 

o·cinturão verde pôs em contato dois modos de 

produção, completamente diferentes: o caboclo e o japonês. 

A esse respeito, Penteado lembra: "O elemento nacional en

contrado em tal região, corresponde a um número pouco ex -

pressivo se levarmos em conta a sua produtividade,tanto na 

região de Ita~ecerica ou de Cotia, como na de Santo Amaro 

ou da Cantareira, ou então na de Perús ou de Itaquaquecetu 

ba; a menos, portanto de 30 km. do centro da cidade de são 

Paulo, o caboclo está presente, com sua modesta· cada de sa 

pé e sua caracteristica "agricultura caipira" (75). 

Este relato é do começo da década de 50, quan

do ainda tal espaço mostrava os contatos e ., ..;;OS contrastes 

desses contatos. O autor identifica o "caipira" dos arre

dores de são Paulo como um "nômade" buscando trabalho nas 

chácaras e sitias de luso-brasileiros ou nipo-brasileiros, 

onde ele é ainda - apesar do tempo transcorrido - "força de 

trabalho", do novo modo de produção estabelecido. 

Atualmente o "cinturão verde" está sendo palco 

de novas forças em luta: o processo de urbanização, expan

dindo""".se a partir da Metrópole e a produção industrial ins 

talando suas fábricas nesse espaço. Nessa perspectiva, o 



-111-

valor da terra, a especulação imobiliária e os interesses e 

conômicos estão expulsando as chácaras, sítios e granjas pa 

ra localidades cada vez mais distantes, e Itaquaquecetuba 

não é exceçao. Também seu território está sendo retalhado 

pelos loteamentos e pelas indústrias, e cada vez mais o an

tigo elo do "cinturão verde" do qual ela ainda faz parte,se 

torna mais restrito. 
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"O Padre Lourenço Craveiro, da Companhia de Jesus, 

reitor da Companhia de Jesus, reitor d'este Colle -

gio da villa de são Paulo, mando e ordeno ao Padre 

Francisco de Moraes, meu subdito em virtude da santa 

Obediência, que como velho e naturai d'esta terra, e 

que tem notícia dos Índios de suas aldeias e terras 

que os índios tiveram em Itaquaquecetuba, antes que 

se passassem para a aldeia de são Miguel, onde hoje 

estão, e se era Itaquaquecetuba onde os Índios esta

vam situados o mesmo sitio que hoje é onde está a 

capella de Nossa Senhora da Ajuda, que foi do padre 

João Alvarez e hoje nossa; e se a, aldeia de São Mi-
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guel~ que hoje é, se chamava s. Lourenço, antes que 

os Índios viessem para ella, e se Itaquaquecetuba se 

chamava São Miguel, quando os índios n'ella estive -

ram na dita aldeia de Itaquaquecetuba, quanto tempo, 

se d'isso se lembra, quando foram mudados, e quem 

-os foi mudar para onde hoje se acham, e de razao que 

tem para saber essas cousas, e declarará sua idade e 

o mais que souber a respeito e passe certidão jurada 

in verbo sacerdotis que tudo o que sabe na .- ,verdade, 

no que muito lhe encarrego sua consciência. Collegio 

de San~o Ignácio da villa de São Paulo, 15 de Junho 

de 1654 - -Lourenço Craveiro, Reitor" 

Certidão 

"Certifico, eu o padre Francisco de Moraes, da Comp! 

nhia de Jesus, de idade de 74 annos, e de . .-companhia 

53, que há 56 ou 57 annos que conheci e vi os 
., 
in-

dios das aldêas de são Miguel estarem situados na 

aldêa de Itaquaquecetuba, que é a mesma paragem d'on 

de agora está a capella que foi do padre João Alva -

-rez que Deus tem, que deixou a este collegio, - onde e 

;força que tivessem terras para suas lavouras como na 

turaes d'esta terra, e por assim ordenar S.M., da 

qual aldêa de Itaquaquecetuba por mandado do capitão 

e procurador dos Índios Fernão Dias Leme, que Deus 

tem, fui eu, sendo ainda secular nb anno de 1620, 

pouco mais ou menos, buscar alguns d'elles para acom , 
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nharem ao governador Martim de Sá na jornada que en

tão fez à ilha de Santa Catarina, e tornando eu a es 

ta terra na era de 1624, sendo já religioso, os acte.i 

já mudados para a aldêa de são Miguel onde hoje es

tão, os quaes índios d'antes se tinham mudado da sua 

antiga·aldêa de Guarapiranga para a de Carapicuiba, 

mas não me lembra quantos annos seriam que tinhamfe! 

to a tal mudança primeira; isto é o que sei e passo 

na verdade e assigno e juro in verbo sacerdotis em 

virtude da santa obediencia por ser mandado pelo nos 

so pàd~e reitor Lourenço Craveiro, hoje 25 de Junho 

de 1674. - "O padre Francisco de Moraes". 
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':'AP1TULO III 

o PROCESSO Dr INTEGRAÇÃO A ME'rRÕPOLE 

- A CAPITAL ESTEN'fPff.:O SEUS 'J'ENTÃCULOS 

Após a Revolução de 1930 ocorrem no Brasil im

portantes transformações econômicas, sociais e políticas de-

lineando-se novas pers~ ~ct1vas. Há uma aceleração no proces 

so de desenvolvimento econômico e se forma um parque indus -

trial produtor de bens de consumo, de proporções já conside

ráveis, especialmente ~ ~o Rio de Janeiro e em são Paulo onde 

o mercado interno tini11 capacidade de absorver a produção. 

" ••• São Paulo não é somente um mercado de productos, mas 

também um immenso merc<idO d'homens", escrevia Pierre Denis 

no principio do século e isso i válido ati agora. Continua 

mais adiante" ••• é em são Paulo também que se reunem os op~ 

rários que deixaram as fazendas onde estiveram empregados ••• 

Nem todos voltam às p].,:-c ntações; mui tos fixam-se na cidade. 

Levam às suas indústrias nascentes a offerta .d'uma mão-d'obra 

barata" (l). 

Essa população, por diversos motivos, (entre os 

quais também pesam as leis de trabalho), deixou o campo e 

foi em busca de áreas urbanas onde pudesse ter um padrão de 

vida mais alto do que havia conhecido até então. Assim se 
~ 

refere Paul Singer a esse respeito: "Surge desta maneira um 

sistema de incentivos que atrai uma parcela crescente oos '. tra 



TABELA N<? 16 

CARACTEmTICAS G:ERAIS DO CRESaMENTO DA POPULAÇÃO 

GSP CAPITAL OUTROS MUNidl>IOS 

POPULAÇÃO INCREMENTO POPULAÇÃO INCREMENTO POPULAÇÃO 
ANO 

TOTAL VEGETATIVO MIGRAT. TOTAL VEGET. MIGRAT. TOTAL VEGET. MIGRAT. 

1940 1.568.045 1.326.261 241.784 
1.094.608 230.483 864.125 871.835 210.255 661.580 222.773 20.228 202.545 

69,8% (100,0%) (21,0%) (79,0%) 65,7% (100,0%) (24,1%) (75,9%) 92,1% (100,0%) (S,1%) (90,9%) 
1950 2.662.653 90.4%'. 215,6% 57,0% 2.198.096 82,2% 191,7% 47,8% 464.557 121,6% 464,1 % 87,7% 

. 2.084.348 727.366 1.356.982 1.590.761 613.261 977.500 493.587 114. 105 379.482 
78,3% (100,0%) (34,8%) (65,2%) 72,4% (100,0%) (38,6%) (61,4%) 106,2% (100,0%) (23,2%) (76,8%) 

1960 4.747.001 61,2% 71,9% 55,4% 3.788.857 32,8% 44,3% 25,6% 958.144 152,6% 220,1% 132,2% 
3.359.249 1.250.498 2.108.751 2.112.676 885 .196 1.227.480 1.246.573 365 .302 881.271 

70,8% (100,0%) (37 ,2%) (62,8%) 55,8% (100,0%) (41,9%) (58,1%) 130,1% (100,0%) (29,3%) (70,7%) 
1970 8.106.250 5.901.533 2.204.717 

TAXAS DE INCREMENTO INTERCENSIT ÁRlO 

1940/SO Decenal 69,8% 14,7% 55,1% 65,8% 15 ,8% 50,0% 91,9% 8,4% 83,5% 
Anual 5,45% 1,38% 4,50% 5;20% 1,48% 4,14% 6,15% 0,92% 6,26% 

1950/60 Decenal 78,4% 27,3% 50,9% 72,4% 27,9% 44,5% 106,5% 23,6" 81,8% 
Anual 5,96% 2,45% 4,20% 5,60% 2,49% 3,76% 7,50% 2,14% 6,16" 

1960/70 Decenal 70,8% 26,3% 44,5% 55,8% 23,4% 32,4% 130,2% 38,2% 92,0% 
Anual 5,50% 2,36% 3,76% 4,54% 2,13% 2,85% 8,70% 3,29% 6,15" 

FONTES:~s de 1940, 1950, 1960 e 1970 (oa dois últimos com ajustamentos estimativo~ · 

Gov. do Est. de São Paulo 
Secretaria de Economia e Planejamemo 
Grupo Executivo da Grand~ São Paulo 
"Reeursos Humanos na Grande S.P. ", S.P., 1971, Vol. I. 
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balhadores rurais às cidades. A grande massa rural, confin~ 

da na economia de subsistência, passa a constituir para a e

conomia capitalista industrial um verdadeiro reservatório de 

mão-de-obra ou na expressao clássica de Marx, um exército in 

dustrial de reserva" (2). 

e riessas circunstâncias que, a partir de 1940,a 

cidade de são Paulo entra num ritmo de crescimento acelerado 

e ininterrupto. O aumento das migrações internas, cada vez 

mais acentuado e, especialmente, as migrações rural~urbanas 

conduzem a um intenso processo de urbanização. 2 tal proce~ 

so ·que justific~ o fato de são Paulo se converter numa Metró 

pole milionária. 

Na tabela 16, pode-se comparar o crescimento da 

Capital e dos municípios que constituem a "perife~ia" com o 

da Grande São Paulo, em geral. Nesse mesmo quadro confirma

se o que já dissemos a respeito dos índices de incremento mi 

gratório assinalados pelo censo de 1940 acusando 75,9% para 

a Capital e 90,9% para os outros municípios. Por outro la-

do, esses Índices vão decrescendo nos censos seguintes e as 

porcentagens do incremento vegetativo vao aumentando. 

"A cidade crescendo engloba, na expansao de sua 

·. área edificada, os subúrbios mais próximos e provoca o desen 

volvimento de subúrbios mais afastados" (3). 

Na realidade o processo de metropolização. vai-

se _fazendo sentir de forma contínua e rápida, absorvendo ca-
~ 

da vez mais as antigas aglomerações que se localizam ao re-
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dor da cidade - Capital. 

" Ã medida que os subúrbios mais próximos são 

assim absorvidos, novos subúrbios se formam mais adiante,wa

ra serem também em breve absorvidos" (4). 

Os principais eixos de circulação-e em especial 

as ferrovias que sao os mais antigos - foram os responsáveis 

por essa aglutinação que foi se instalando no território.Num 

segundo momento, mais atual, a circulação rodoviária assume 

um papel também muito importante na expansão da Metrópole. 

Na tabela 17 analisa-se o crescimento da popul~ 

çao por municípios e sub-regiões da Grande são Paulo através 

dos 4 censos, a partir de 1940, momento que consideramos, de 

acordo com Langenbuch, como o da "grande metrópolização re-

cente". 

Em linhas gerais, as áreas de maior crescimento, 

acompanham práticamente as estradas de ferro, considerando -

se: 

19) - A linha Sudeste, em direção a Santos-Jun

diaI, tendo são Bernardo do Campo como cabeça, com um aumen-

to de população de 1.626% entre os censos de !940 e 1970. Os 

maiores lndices sao observados no perlodo de 1940 a 1950 com .. 
151% e no de 1960 a 1970, com 181%. 

29) - As sub-regiões Noroeste e Oeste, que acom 

panham a estrada de ferro Sorocabana, em que Barueri aparece 

com 1. 225% e Itapevi com 887% considerando que "Por volta de 

1940, não existiam mais do que ilmas 30 cas·~s próximo à pequ~ 

na estação (de Itapevi). Depois que se processou o loteamen 



% 
1"15"t.a1T 

Municípios e Sub-Regiões 1940 1950 % 1960 1970 % Cnisos 
s 

CENTRO 
-:r.109.274 69 São Paulo 1.315.861 2.198.096 67 5.924.615 60 . 350 

Osasco 15.128 43.427 ' 187 114.828 164 283.073 147 1.771 

NOROESTE 
196 54.873 

Carapicuiba } 

'-~~ 
5.9481 17.590 112 823 

Barueri (1) 3.521 23 16.671 373 37.808 127 1.225 
Cajamar 3.780 J (1) 6.438 70 10.355 61 174 

Santana do Parnaíba ~(l) 6.182 (1) 10.4lr 68 5.244 -50 5.390 . 3 -13 
Pirapora do Bom Jesus 2.322 2.244 34 2.490 11 3.709 . 49 60 

OESTE 

}(2) 
Cotia 8.~9n.(2) ta480 }(2) 115 14.409 -22 30.924 115 260 
ltapcvi 2.193 4,794 7l 10.182 113 27.569 171 887 
JanJira 

. , 1.415 2.047 )!I 12.499 .511 747 

SUOO~tt ) Taboão da Sena 
s.818 J(J) }3) 

7.173 40.94.5 415 47.5 
. ltapecerica da Serra (3) 21.924 149 14.253 -3.5 25.314 78 1!17 

Embu 2.252 4.028 79 .5.041 25 18.1 48 26 '} 706 
Embu-Guaçu 3.815 4.773 25 10.280 115 169 
Juquitiba 5.836 5.863 0 ,5 7.267 24 25 

SUDESTE 

~ro~ ) 
68.31} lM.338} 53 245.147 135 418.826 71 513 

Sio Bemudo do Campo 11.685 29.295 . 151 82.411 181 201.662 145 1.626 
São Caetano do Sul 

4.973 <4> 
59.832 (4) 114.421 91 150.130 31 151 

Mauá (4) 10.472 111 28.924 176 101.700 252 1.945 
Diadema 4.902 3.023 .37 12.308 307 iS.914 541 1.510 
Ribeirão Pires 10.955 17.250 51 29.048 68 165 
Rio Grande da Sena 3.955 8.397 112 112 

LESTE 

61~"1 
-

Mogi '" C>u= ] 30.305} 103 94.482 53. 138.751 46 358 
Suzano S) 6.000 11.157 (5 86 27.094 143 55.460 105 824 
p . l 4.922 (5) 8.508 ) 73 15.829 86 32.373 105 558 
lt:uaquccetuba 2.951 5.124 73 11.456 124 29.1 14 154 885 
Ferraz de Vasconcelos 3.189 10.167 219 25.134 147 688 
Guara.rema 7.315 8.277 . 13 7.688 -7 12.638 64 73 
Salcsópolis 7.379 8.770 19 9.130 4 9.557 5 30 
Biritiba Mirim (5-) ; 5.038 (5) 4.600 ( -i~ ~.7 5.712 24 9.033 58 79 

NORDESTE 

}<•l Guarulhos "·ºü 34.683 158 101.273 192 . 236.811 134 1.662 
Arujá 2.393 (6) 3.922} (6) 64 5.758 47 9.511 66 300 
Santa Isabel 10.551 8.453 -20 11.787 39 17.161 47 63 

NORTE · · 

F~daRoch) 12390} U.1581 95 25.376 5 36.303 43 193 
M~porã (?) 1.356 (7) 9.386 (7) 28 12.842 37 19.584 52 166 
Caieuas 5.105 1.573 -ó9 9.405 498 15.563 65 205 
Francisco Mont 324 2.554 688 11.231 340 3.366 

GRANDE SÃO PAULO 1.568.045 2.662.6~? . 4.791.245 . 8.139.730 

Fonte dos Dados Bá.sicos: fIBCE; Cemo Demográfico de 1970, Sinopx do Censo Demogáfico de 1970 

( ) Tiver3Jll desmembramento de tcrrit6rio segundo quadro anexo à Tabela n9 18 
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to de uma grande proprj ;_'.dade agrícola ali localizada, teve 

início o rápido crescimento do aglomerado, que se intensifi-

cou notavelmente depois de 1950, graças aos operários e pes

soas da classe média que o elegeram como lugar de residência. 

Multiplicaram-se as construções, simples umas, relativamente 

confortáveis outras .•. " (5). 

39) - Urna aglutinação mais densa compacta e uni 

forme observa-se nos dorninios da E.F.C.B •. Corno que extrava-

zando o enorme crescimento sofrido pelos distritos do rnunic! 

pio de São Paulo: São Miguel Paulista, Itaquera, Guaianazes 

e Itairn Paulista, os municípios vizinhos da Capital sentem 

essa influência. Em diferentes momentos, dentro desse lapso 

de tempo de 30 anos analisados na tabela 17, começam os muni 

cípios a sofrer os efeitos da rnetropolização: Fer.raz de Vas-

concelos (885%), Suzano (824%), Poá (558%), Mogi das Cruzes 

(358%) e, mais tardiamente, Itaquaquecetuba C-686%). 

Aroldo de Azevedo escrevia na década de 40: "A 
/ 

função principal dêsses subúrbios orientais é a função resi-

dencial. Seus moradores residem, em geral em pequenas casas 

de tijolos, cobertas com telhas" (6). 

Numa outra parte da mesma obra, o mencionado ':JOO 

grafo escreve: "Mais de 90.000 pessoas habitam essa área:são 

brasileiros, portuguêses, espanhóis e japonêses, principal -

mente, que exercem suas atividades na Capital como operários, 

comerciários ou funcionários públicos .. d~ pequena catego-

• li (7). ria ••• 
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Continua ainda o autor: "Dos 90 .lllil habitantes 
1 

que vivem nos subúrbios orientais de são Paulo, cerca de 40 

mil habitam a região suburbana atravessada pela linha tron-

co da "Central do Brasil", em estreita ligação com a Metró-

pole paulista. . A maior parte apenas lá reside, exercendo 

suas atividades costumeiras na Capital, o que nos leva a 

considerá-la um dos mais importantes "dormitórios" da cida-

de, fora de sua área urbana" (8). 

49) - Para o Norte, acompanhando a estráda de 

ferro Santos-Jundiai, pequenos núcleos existentes · conhecem 

um desenvolvimento fraco, menos expressivo que aqueles ant~ 

riormente mencionados: Franco da Rocha (193%), Cai·ei:tas_(205%), 

Mairiporã (166%), Francisco Morato (3.366%) é exceçao na 

-are a. 

59) - Num segundo momento o processo de metro-

polização se extende a partir dos eixos rodoviários. A via 

Outra já canalizava a expansão na década de 50. Ali o me

lhor exemplo é Guarulhos, que teve entre 1940 e 1970 un cres 

cimento de 1. 662%. Aqui deve11. ser considerados também os 

municípios da sub-região Oeste e Sudoeste que -so entraram 

num ritmo de crescimento acelerado a partir da década de 60, 

em consequência da valorização das vias de circulação rodo-

viária: Cotia, com indice de crescimento de 260% e Jandira 

que, entre 1960 e 1970, atingiu 511%. 

O mesmo se pode dizer dos municipios da Grande 
~ 

são Paulo que se alcançam a partir da BR~ll6 ou Regis Bit -
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tencourt: !:mbÚ (707%) , Taboão da Serra (475%), Itapeceri

ca da Serra ( 77%) e ailida outros menores que embora tenham t!_ 

do um cresci.mento elev<.i.do ao longo destes 4 censos nao sao 

tãc1 significativos conv.) os já mencionados. 

Tendo acesso também pela via Outra há dois muni 

cipios onde o processo de metropolização é recente: Arujá,cxn 

um Índice de crescimento de 330% e Santa Isabel com 63%. 

Todos estes fatos analisados não são : isolados; 

são produto de uma série de eventos decorrentes do processo 

histórico dos municípios da Grande são Paulo: é uma conse

quência da valorização que a Metrópole lhes foi outorgandoern 

diferentes momentos. 

Quando são Paulo já se tornara uma cidade impor 

tante (começo do século XX), todos êsses municípios circun -

dantes sobreviviam precariarnente, graças à produção caipira 

comercializada com a Capital. ~ só após um longo período de 

decadência comum a todos eles, que foram englobados pelo"ci!! 

turão de chácaras". 

Em consequÂncia do crescimento da cidade de são 

Paulo, tendo corno corolário a valorização das terrab a que 

as chácaras produtoras de alimentos horti-fruti-granjeirosf2 

rarn sendo deslocadas para a periferia. Com a introdução de 

urna agricultura especializada para o mercado consumidor da 

Cidade de São Paulo e na presença de imigr antes europeus e j~ 

poneses a periferia entra no processo de metropolização que 

lhe dá nova vida. 
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Mas o ele ·ento verdadeiramente dinamizador des 

sas areas circundantes ã Capital foi a localização ali da 

atividade i11dustrial, como já vimos pela tabela anterior. 

A indústria , localizada em áreas que lhe foram 

altamente favoráveis em termos de mercado e circulação atraiu 

à sua volta uma densa rêde 1e bairros operários, ocuparrlo-se efetivamen

te o espa.ço. O grarrle novimento migratório para a Grande são Pa~ 

lo se justifica entre outras causas pela falta de possibil! 

dades de trabalho em outras partes do pais. Também é sabi-

do que dentro do pais existem, de fato, áreas com grandes 

percentuais de desemprego (chamado "desemprego estrutural" 

por Paul Singer). Essas massas humanas se deslocam para as 

áreas metropolitanas afim de participar do processo produti 

vo e da "tão propalada sociedade de consumo" ( 9) .• 

Essa grande parcela da população que dependia 

de atividades rurais, ao abandoná-las se dirige às metrópo

les, especialmente a São Paulo, e começa a se urbanizar, en 

trando a engrossar, num primeiro momento, as fileiras do 

exército de reserva, até que se entrose no processo de pr~ 

dução. 

Na tabela n9 18, pode-se observar e analisar a 

predominância - quase que absoluta - da população urbana s2 

bre a rural e a expressao que as chamadas áreas urbanas ti

veram nos períodos dos censos de 1940, 50, 60 e 70 para a 

Grande São Paulo. 

Nesta relação pode-se tecer .~as seguintes con-

siderações: 



TMJEJ.!lll'N91'18 

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA -CENSOS DE 1940 - 1950 - 1960 - 1970 

M~nicípios e Sub-Rqiões 1940 1950 1960 1970 

Urbana Rural " Urbana Rural " Urbana Rural "· Urbana Rural "' 
CENTRO 
São Paulo 1.248.082 67.779 95 2.052.142 145.954 93 2.740.209 428.902 86 5.869.966 51.830 99 370'lb 

Os asco 15.128 • 43.427. 36.246 79.994 31 283.203 100 1.772% 
NOROESTE 

. Carapicuiba 5.948 100 (1) 14.632 259 98 54.901 100 823% 
Barueri 722 2.132 25 2.272 1.249 65 (1) 13.821 913 94 36.375 1.428 96 4.938% 
Cajamar 1.234 2.546 33 1.822 4.616 28 4.178 6.262 40 239% 
Santana do Parnaíba 1.865 4.317 30 3.131 7.280 30 (1) 1.467 3.777 28 2.254 3.200 41 21% 
Pirapora do Bom Jesus 1.241 1.081 53 871 1.373 39 (1) 1.042 1.448 42 1.777 1.937 . 48 43% 
OESTE 
Cotia 761 7.833 9 3.177 15.310 17 t 4.368 13.538 24 (1) 29.718 1.289 96 _3.805% . 
ltapevi 326 2.467 12 1.276 3.518 27 4.630 5.552 25 27.569 100 8:351% 
Jandira 630 845 43 1.110 937 54 12.490 100 1.883% 
Sl"OOESTE 
Taboio da Sem 2.809 4.364 39 40.959 100 1.358% 
IUpecerica da Sara 693 8.125 8 2.370 19.554 11 3.577 : 10.234 13 (1) 17.722 7.590 70 2.457% 
Embu 298 1.954 13 421 3.607 10 (1) 1.133 3.908 22 4.348 13 .• 35 24 1.359% 
Embu-Guaço 633 3.182 17 1.378 3.395 29 5.353 4.:-48 52 746% 
Juquitiba 108 3.126 3 340 5.496 6 336 5.521 6 1.553 5.737 21 1.338% 
SUDESTE 
Santo André 64.719 3.595 95 97.444 6.894 93 230.196 12.014 95 417 .023 1.555 99,6 S44% 
São Bernardo do Campo 7.840 3.845 67 21.633 7.662 74 61.645 18.245 77 188.891 12.571 94 2.309% 
Sao Caetano do Sul 55.399 4.433 93 114.039 382 100 150.171 100 171% 
Mauá 2.653 2.320 53 5.368 5.104 51 14.128 14.796 49 101.569 157 99,8 3.728% 
Diadema 1.316 1.707 44 1.315 10.993 11 68.552 10.405 87 S.109% 
Ribeirão Pires 2.348 2.554 48 3.865 7.090 35 8.996 3.826 70 . 24.151 4.966 . 83 1.735% 
Rio Grande da Serra l.204 2.751 30 7.191 1.123 86 495% 
LESTE 
Mogi das Cruzes 15.546 14.759 51 34.267 27.286 56 (1) 70.691 23.791 15 138.746 28.590 83 792% 
Suzano · 2.555 3.445 43 5.369 5.788 48 ] 1.935 14.397 45 33.762 21.860 60 1.221% 
Poí 3.467 . 1.455 70 6.080 2.428 71 10.419 16. 172 93 31.732 650 98 815% 
lta11u v~uecetuba 516 2.381 19 1.048 4.076 20 6.9!i2 4.SO.\ 61 22.094 7.059 76 3.736% 
Ferra7. de VIJC4ncclot 3.1 !19 100 9.9211 241 911 24 .lll:? 3:\6 99 681% 
Guararcma 1.321 S.994 18 l.459 6.818 18 2.259 5.429 29 3.282 12.254 21 148% 
Salc~ópolll 933 6.446 13 1.220 7.550 14 1.729 7.401 19 3.277 6.283 34 251% 
Hiritiha Mlrim 174 4.864 3 378 4.222 8 644 5.068 ll 3.195 5.771 36 1.736% 
NORDESTE 
Guarulhos 6.660 6.779 50 16.261 18.422 47 77.980 23.923 77 222.639 15.226 94 3.243% 
Arujá 345 2.048 14 750 3.172 19 1.178 4.590 20 7.143 2.442 15 1.970% 
Santa Isabel 1.446 9.105 14 1.809 6.644 21 4.631 7.156 39 9.231 7.948 54 538% 
NORTE 
Franco da Rocha 2.719 9.671 22 S.680 18.478 24 11.31 s 14.061 45 19.949 16.442 ss 634% 
Mairiporã 727 6.629 10 1.181 8.205 13 (1) 2.270 10.572 18 5.574 14.066 28 667% 
Cai eiras 851 4.254 17 1.573 100 2.959 6.446 31 8.730 6.833 56 926% 
Francisco Morato 324 100 1.591 963 62 8.995 2.215 80 2.676% 
GRANDE SÃO PAULO 

• Não distingue população utbana ou runl 

(1) Desmembrou território, segundo quadro anexo · 
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I>~Ml:.MBRAMJ::NTOS MUNICIPAIS 1940/1967 

1940 1950 1960 1967 

Sio Paulo 

São Paulo São Paulo 
Osasco ._ ________________________ _; ____________________________ _______________________________ ._ 

Mairiporã Mairipod Mairipori 

------------------------~---------~-----------------------~--------
Franco da Rocha 

tiuat Franco da Rocha 
F a.nco da Rocha Fraucisco Morato 

------------------------------------·---------
Caieiru Caleiru 

------------------------------ ·--------- ------------------------------------------------
~arulhos Guarulhos Guuulhos Guarulhos 

~------------------------------------------------------------------ -------------~--------
(Santa Isabel) (Santa lsabeD 

------------------------~--------------------
Santahabd (lgaratá) (lgaratá) 

------------------------------------------
Arujá Arují 

------------------------- -----~---------------~------------------------------------------
Mogi das Cruzes 

Mogi das Cruzea Brás Cubas• 
Mogj das Cnues 

(Biritiba Mirim) 
-----------·--------------------------------
ltaquaquecetuba 1 taquaquccetuba 

--------------------------------------------------------------------
Suzano Suzano Suzano 

------------ ·-------------------~------------------------------------
Poí Poí 

Poá 
Ferrude_V~- __ _ Ferraz de Vasconcelos - - - -cõ"tiã - ---- - .. - --- ·- - _... ... --a -- _,., 

lllOtia C.Otia C.Otia 
Jandira 

ltapevi ltapevi 

---------------------------------------------------------------~-----------------~--------
Santo Andlé Santo Ándré 

Santo André Mauí Mauá 

~to André H ibeirão Pires 
Ribeirão Pires 

Rio Grande da Serra 

São Caetano do Sul São Caetano do Sul São Caetano do Sul 

São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo 
São Bcmardo do Campo 

Diadema Diadema 
--- --- -------- ------ - - - --

1 tapecerica da Serra 

ltapecerica da Sara Embu Guaçu 

ltapecerica da Serra (Juquitiba) 

--------------------------------.--~----------
Taboão da Sctra Taboão da Serra 

Embu Embu 
1-------------------------------------------------------------------------------------

Santana do Panwba Santana do Parnaíba 

Santana do Parnaíba . (Pirapora do Bom Jesus) (Pirabora do Bom Jesus) 

Cajamar Cajamar 

--~-----------------------------------------------------------------
Barueri 

Barueri 
Carapicuíba . 

----------------------------------------------~-------------~-----------------------------
Jundiaí 

Jundiai Jundia{ 
(ltupeva) 

Campo Limpo 

Várzea Paulista 
--------------------------------------------------------------------

(Vinhedo) 
(Vinhedo) (Vinhedo) · -· ----·-=------

(Louveira) 
- .. .. - ... --.. - - -.-- --- -... ---- --- - - - -._ -
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19) - Um primeiro grupo com percentual de cres 

cimento urbano acima dos 3. 000% onde se tem: Itapevi (8.357%), 

Diadema (5.109%), Barueri (4.938%), Cotia (3.805%), Mauá 

(3.728%), Itaquaquecetuba (3.736%) e Guarulhos (3.243%).Cen 

tros urbanos, alguns muito antigos e acanhados, ex-aldearne~ 

tos corno Itaquaquecetuba e Guarulhos, outros nascidos à bei 

ra do caminho corno Cotia e Mauá, ou até "povoados-estação", 

tais como Itapevi e Barueri, todos êles conhecem hoje a in

fluência direta do processo de industrial.ização. 

29) - Um outro grupo com índices de crescimen 

to populacional acima dos 2.000% teve seu auge na década de 

50 ou 60 mas hoje está relativamente lirni t. ~lo à especulação 

imobiliária, pelo preço que a terra atingiu, é representado 

por Itapecerica da Serra (2.457%), São Bernardo do Cam

po (2.309%) e Francisco Morato (2.676%). 

39) - Neste item se agrupam os municípios com 

percentuais superiores a 1.000%: Jandira (1.883%), Taboão 

da Serra (1.358%), Ernbú (1.359%), Juquitiba (1.338%), Ribe! 

rão Pires (1.735%), Suzano (1.221%), Biritiba Mirim(l.736%). 

Arujá (1. 970%). 

Nestes municípios o processo de urbanização nao 

se faz sentir com tanta intensidade corno nos anteriores quer 

devido à distância que existe até a Capital, quer e especial 

mente por possuirem outras formas de "uso do solo". Sã<;> for 

mas q~e existem tarnb~m em função da Metrópole, mas não aptas 

a criar malha urbana muito densa, como os·~ casos analisados no 

l tem 1. 
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49} - Fina lmente, os que tem um índice de cres

cimento de população ur~ana alto, mas inferiores a 1.000%. 

Aqui devemos considerar municipios como Caieiras (926%), Poá 

(815%), Mogí das Cruzes (792%), EmbÚ-Guaçú (746%), Mairiporã 

(667%),Franco da Rocha {634%), e outros com índices menores, 

como por exemplo, Santana do Parnaíba (21%}. Este baixo in-

dice de crescimento de Santana do Parnaíba se explica pela 

maior distância da Capital e um certo isolamento dos princi

pais eixos de circulaçao. Acresce-se o fato .de não possuir 

estrada de ferro. Em · consequência permaneceu uma área 

com um alto percentual de população rural. 

Nesta realidade toda que constitui a Grande são 

Paulo com uma densa aglomeração que alcança 10.778.061 habi

tantes segundo estimativas para 1977 (10), iremos isolar o 

município de Itaquaquecetuba, para analisar em detalhe o di

namismo do crescimento demográfico pelo qual passou. Trata

se do processo geral no qual e pelo qual a Metrõpole estende 

os seus tent~culos, de forma a aglutinar as novas ârc~ s que 

a integram. 

Aqui é interessante voltar novamente aos alga -

rismos de população urbana e ruraJ. de Itaquaquecetuba a par

tir de 1940, com o respectivo percentual de população urba -

na. 

Urbana 

576 

1940 

Rural 

2.381 

% p. u. 

19,5 

Urbana 

1. 048 

1950 

Rural 

4.076 

% P· u 

20 
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1960 1970 

Urbana Rural o p. u. Urbana Rural % p~ u. ';) 

6.952 4.504 61 22.094 7.059 75 
: 

Da mesma forma que na maioria dos municípios já 

mencionados, a população rural práticamente está desaparece~ 

do com o avanço do processo de urbanização, mercê da agluti

nação densa comandada pela cidade de São Paulo que se compo_E 

ta como instrumento da organização daquele espaço. 

Analise-se outra vez o crescimento urbano de Ita 

quaquecetuba nos censos assinalados. 

1940 1950 1960 l970 'l'O'rAL 

576 1. 048 (82%) 6. 952 (563%) 22. 094 (218%) 3. 736% 

Entre os censos de 1940 e 1950 a população urba 

na teve um crescimento acelerado de 82%, 563% entre o de 1950 

e 1960 e 218% entre o censo de 1960 e 1970, correspondend· -1 

um total de 3.736% nos 30 anos considerados. 

Para analisar os efeitos do processo de metrop~ 

lização em Itaquaquecetuba foi feita uma pesquisa de campo, 

em fevereiro de 1979. Os questionários, num total de 213, o 

que abrange 1. 092 pessoas, foram aplicados nos diferentes bétiE 

ros que constituem a malha urbana de Itaquaquecetuba. 

Por ·essa pesquisa empírica se procurou saber qual 

era a origem e mobilidade da população que ali reside atual-

mente, o tempo de residência e as causas que a levaram até 

esse município. 
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Observe-se que da mesma forma que em outros mu 

nicípios da Grande são Paulo já estudados (Cotia, Embú, Ba-

rueri, Santana do Parnaíba, etc.), a maioria dos chefes de 

família provêm de Minas Gerais (24%) e Nordeste (26%), se-

.guindo-se a Grande São Paulo (17%), e o Estado de São Pau-

lo (13%) (tabela n9 19). Rosa Ester Rossini escreve: 

"O Estado de Minas Gerais, continua sendo o que 

mais envia pessoas para são Paulo (32,3%}. ~natural que 

este fato ocorra, já que é contíguo a são Paulo e o cresci-

mento e o crescimento de sua população não está sendo acom-

panhado pelo aumento da oferta de emprego" (11). 

Quanto ao número elevado da Grande São Paulo, 

provavelmente são já filhos de migrantes que, na procura do 

lugar para construir sua moradia, foram residir ·em Itaqua -

quecetuba. 

-O numero de estrangeiros e praticamente pouco 

significativo. 

Como e porque essa população chegou a Itaqu~ 

quecetuba? 

A possibilidade de adquirir a casa própria-priQ 

ridade de opção do migrante - levou a população a aceitar 

quaisquer condições de ocupação urbana, onde existisse, lógl 

camente, um meio de transporte que é o "traço de união entre 

o habitat improvisado e a cidade, representada pelo traba -

lho" (12). Isso significa que a condição de dormitório, a 
~ 

possibilidade de se tornar proprietário roi um dos fatores 



Minas Gerais 

TABELA N9 19 

LOCAL DE NASCIMENTO 

(Chefes de Família) 

Grande São Paulo 

Estado de São Paulo (*) 

Bahia 

51 

37 

27 

27 

17 

15 

13 

Itaquaquecetuba 

Pernambuco 

N.E. 

Outros Estados 

Portugal 

Itália 

Bolívia 

Sem tn formação · 

7 

194 

ESTRANGEIROS 

7 

2 

1 

] o 

24% 

17% 

13% 

13% 

8% 

7% 

6% 

3% 

91% 

3,5% 

1 % ( 'lbtal pesgu! 

O, 5% sado 213 que~ 

tionários) 
5,0% 

4,0% 

(*) - Exclusive os rnunicTpios •.l.i Gr;:inde são Paulo. 
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que levou essa população de migrantes a se instalar em Ita

quaquecetuba. 

"O forte desejo de propriedade, próprio da so

ciedade brasileira e as instabilidades da Lei de Inquilina

to durante a fase aguda do processo de expansão da :cidade, 

levaram os hahitantes da Grande são Paulo a colocar a pro -

priedade da casa como um fator prioritário de sua vida. Re

sultado: em São Paulo mais de 65% dos chefes de familia sao 

donos da casa onde moram e essa cifra alcança até os 80% em 

outras cidades da área metropolitana" (13). 

A tabela 20 representa o fato: até 10 anos de · 

residência 58% dos inqueridos; entre 11 e 20 anos, 28%; com 

mais de 20 anos, 14%. 

Ao inquerir sôbre o porque da escôlha do local, 

a resposta era sempre semelhante: "aqui foi possível comprar 

e construir nossa casa". 

Outras considerações foram catalogadas num qu~ 

dro sobre "Tempo de residência nessa moradia" (n9 21) onde 

se verificou que 74% mora na mesma casa até 10 anos; 20% re 

side nela de 11 a 20 anos e apenas 6% permenece há mais . de 

20 anos na mesma residência. 

Há uma predominância absoluta dos "novos" em 

Itaquaquecetuba e nos diversos bairros pesquisados. No co

meço da década de 60 La,ngenbuch escreve à respeito de Ita -

quaquecetuba " •.. lugar que apesar dos abundantes trens de 

subúrbio ainda não conheceu um de .:envolvimento mui to gran-



TABELA N? 20 

MUNIC1PIO DE ITAQUAQUECETUBA 

TEMPO DE RESID~NCIA EM ITAQUAQUECETUBA 

- Chefes de FàmÍlia -

% 

o a 5 anos 73 34 

6 a 10 anos 50 24 

11 a 15 anos 35 16 

16 a 20 anos 25 12 

+ de 20 anos 30 14 

TOTAL 213 100 

TABELA N9 21 

TEMPO DE RESID~NCIA NESSA MORADIA 

- Chefes de Família -

% 

o a 5 anos 114 54 
•,f ' 

10 43 20 6 ·-:.:: a anos 

11 a 15 anos 28 13 

16 a 20 anos 15 7 

+ de 20 anos 13 6 

TOTAL 213 100 

FONTE. 213 Questio~ários aplicados, fevereiro/1979. 
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de". Sem lugar a dúvidas a expulsão cada vez maior das P2 

pulações menos favorecidas para a periferia, pelo valor e-

xagerado que a terra adquiriu na cidade, valorizou Itaqua-

quecetuba em poucos anos, fazendo-a crescer aceleradamente. 

Por outra parte, deve-se considerar que está somente a 29 

Km., por trem· da Capital o que deve ter sido uma causa a 

mais para a extravasão das populações da região {,este dL 

são Paulo que vieram se instalar no Município. 

Na tabela n9 22 analisamos justamente essa pe

núltima residência. Sob a denominação são Paulo .(Capital) 

onde se enca~xa 45% do total pesquisado encontréll\lOS justa

mente -esses ex-moradores de são Miguel, Itaim, Itaquera,~ 

te das pensões do Brás, Moóca, Belém, que conseguiram com 

suas economias, comprar seus lotes em Itaquaquecetuba. 

Em segundo lugar de destaque vem Minas Gerais, 

com 13% do total, caindo portanto bastante a participaÇão. 

As outras localidades não têm maior expressão no . conjunto 

do papel desempenhado pela Capital. 

Ao se intentar continuar a pesquisa nesta preo 

cupaçao sobre a mobilidade da população foi. feitq um qua ~ 

d.co (n9 23) analisando as pessoas que se ausent~ram dos do 

micllios em forma definitiva. Separou-se os dados em se-

xo, motivo da ausência, lugar e tempo de abandono da resi-

dência. 

Constatou-se que as mulheres (61%)- se ausenta-
~ 

ram mais que os homens (39%)., principal motivo da ausência, 
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casamento (73%) e esse fato se deu nos Últimos 5 anos onde 

a porcentagem representa 56%. Tal mudança nos parece um tan 

to natural, um desdobramento de domicllios por IXWaS uniões. 

-Outro motivo apontado e o trabalho, mas muito menos expres-

sivo percentualmente que o primeiro assinalado. 2 de se 

notar que não se constata aqui, um fato que se sentiu em 

Cotia (14), por ocasião da pesquisa domiciliar: nao houve 

um abandono numericamente representativo por um número de 

pessoas insatisfeitas pela falta de condições que oferecia 

o município 15 anos atrás. O percentual é bastante pequeno 

na relação --total. Não chega a 10%. 

O fato mais interessante nesta relação é que as 

mudanças observadas tiveram lugar predominantemente em Ita

quaquecetuba e pelo motivo já assinalado - casamento - o que 

é normal nesta sociedade em que predomina a população jovem. 

Na década de 60 o crescimento acelerado de Ita-

quaquecetuba é resultado de uma nece~sidade muito grande · da 

força de trabalho encontrar lugar para residir. A respei-- · 

to Langenbuch menciona uma série de "subúrbios específica -

mente residenciais": Itaquaquecetuba, Itaquera, Cidade- São 

Mateus, Francisco Morato", onde a "função residencial passa 

a predominar ••• nos quais a indústria é completamente des-

prez!vel" (15). 

A partir de 1971 se localizam indústrias no mu

nicipio de Itaquaquecetuba, em áreas contiguas à Estrada Ve 

lha são Paulo-Rio. A razão de ali se e~tabelecerem é além 



TABELA N9 22 

MUNIC1PIO DE ITAQUAQUECETUBA 

PEtJÚL'l1 H1A RESID~NCIA 

97 

23 

21 

28 

10 

17 

SÃO PAULO {Capital) 

GRANDE SÃO PAULO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

MINAS GERAIS 

NORDESTE 

ITAQUAQUECETUBA 

OUTROS 

SEM INFORMAÇÃO 

7 

10 

213 

FONTE. 213 Questionários aplicados. 

% 

45 

11 

10 

13 

5 

. 8 

3 

5 

100 



Sexo 

Motivo 

Lugar 

Tempo 
Lugar 

M 
29 

% 

39 

Casamento 
55 68% 

São Paulo 
2S 62,5% 

0-:- S anos 
42 56% 

TABELA N9 .B 

MUN.l:.IPIO DE lTAQUAtjUc~ETUBA 

F ~ssoas Ausentes do Domicilio 

F 
46 

% 
61 

Trabalho 
15 19% 

Outros 
15 3r ,5% 

6a IOauos 
17 23 . 

T 
75 100% 

Acomodaç:ro Outros 
7 9% 3 4% 

T 
40 IOO'Jb 

11 a 15 anos 15 a 20 anos 

9 12% ti 8% 

T 
80 100% 

+de 20anos T 
1 1% 75 100% 
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do baixo preço da terra, o de ' encontrarem alI e nas zonas 

vizinhas, mão de obra abundante e barata. Este dinamismo a 

carretado pelas indústrias teria como corolário um aumento 

da população. 

A presença desse pessoal novo na área desper -

tou-nos o interesse de anlaisá-lo sob o aspecto demográfi-

co. Com esse objetivo se fez a tabela n9 24 como também 
~ ~ 

a pirâmide etária e por sexo resultante rda pesquisa de cam 

po _(fig. 11). 

A população total inquerida foi de 1.092 habi

tantes sendo 543 homens (51%) e 529 mulheres (49%). 

Nesta pirâmide é importante destacar aqueles 

que em princípio podem particip~r da produção social. Essa 

parcela é denominada população válida (16): 391 (72%) mas-

culinos e 380 (71%) femininos. Embora nas cidades seja 

mais diflcil participar do processo de produção industriai 

ou de atividades comerciais e de prestação de serviço an

tes dos 14 ou 15 anos, de qualquer maneira se respeitará o 

critério de população válida. 

Como o crescimento migratório e, decorrentemen 

te, o vegetativo foi bastante elevado nestes Últimos 15 anos 
.· 

em Itaquaquecetuba, observamos que as faixas etárias com 

maior número de pessoas sao as de 16 a 20 anos e de 21 a 

25 anos. Essas duas faixas dão um total de 106 homens(27%). 

Para as mulheres as faixas mais numerosas estão entre 11 a 
~ 

20 anos somam 137 habitantes, 36% do total da população vá 

lida feminina. 



TABELAN? 24 

MUNidl>IO DE ITAQUAQUECETUBA 

População 

Homens Mulheres 

o - 5 71 o - s 
6 - 10 66 6 - 10 

11 - 15 84 11 - 15 

16 - 20 55 16 - 20 

21 - 25 51 21 - 25 
26 - 30 48 26 - 30 

31 - 35 41 31 - 35 

36 - 40 34 36 - 40 

41 - 45 23 41 - 45 

46 - 50 31 46 - 50 
51 - ss 12 51 - Sf 

56 - 60 12 56 - 60 

61 - 70 12 61 - 70 

71 - 80 3 71 - 80 

+de 80 o +de 80 

543 

TOTAL - 1.092 Habitantes 

Fonte: 213 questionários. Fevereiro/1979. 

TABELA N<? 24-A 

MUNidl>IO DE IT AQUAQUECETUBA 
Número de Pessoas por Domicílios 

Ocorrência N9 de 
domicílios 

1 9 4% 
2 17 8% 
3 27 13% 
4 39 18% 
s 40 19% 
6 29 14% 
7 20 9% 
8 16 8% 
9 7 3% 

10 3 1% 
11 
12 4 2% 
13 
14 1 0,5% 
15 1 0,5% 

213 100% 

Média por domicílio 5,13 

Fonte: 213 Questionários. Fevereiro/1979. 

62 
76 
72 
65 
49 
53 
48 
27 
29 
21 
8 
8 
6 
5 
o 

529 

N9 de 
pessoas 

9 
34 
81 

156 
200 
174 
140 
128 
63 
30 

48 

14 
15 

1.092 
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O fluxo migratório na Grande são Paulo foi de -

crescente segundo os diferentes censos (ver tabela n9 16); 

os indices de crescimento vegetativo estão sendo mais eleva 

dos; em consequência há uma proporção elevada de crianças na 

tabela mencionada: 137 meninos (25% da população total mas

culina) e 138 meninas (26% do total feminino). 

Outro fato digno de ser destacado é o _reduzido 

numero de pessoas com mais de 60 anos: 15 homens (3%) e 11 

mulheres (2%). Isto pode ser o resultado de uma grande pre-

sença de população migrante, pois sempre sao os jovens os 

que saem em procura de novas oportunidades. 

Considerando-se essa maioria de população jo -

vem - característica da população brasileira em geral - te-

-ve-se o cuidado de fazer um quadro (n9 24-A) com . o numero de 

pessoas por domicílio. Verificou-se existir uma represent~ 

ção maior na faixa de 5 pessoas por domicílio (19%) seguido 

de 4 pessoas por domicílio (18%) e em terceiro lugar de 6 

6 pessoas por domicílio (14%); dando em média 5,13 pessoas 

por domicilio. Essa média corresponde à familia numerosa o 

que é também um característica da Grande São Paulo, um rema 

nescente de um modo de vida rural. 

Complementando esta análise demográfica, basea-

da nos questionários, teriamos algumas considerações a fa-

zer sôbre o nível de instrução da população (tabela n9 25). 

~ de se notar não ser muito elevada a presença 
~ 

de analfabetos: apenas 7,4% para os homens e 8,4% para as 

mulheres. 



TABELAN9 2S MUNic&IO DE ITAQUAQUECETUBA 

Nível de Instnaçio 

H " M % 

Analfabetos 33 7,4 34 8,4 

Primúio Incompleto 193 43,2 172 42,S 

Primário Completo 83 18,6 74 18,3 

Ginásio Incompleto 56 12.S 71 17,S 

Ginásio Completo 2S S,6 31 7,6 

Colegial 20 4,S 11 2,7 

Superior 22 4,9 8 2,0 

Técnico 9 2,0 2 0,5 

Mobrll 6 1,3 2 o.s 
TOTAL 447 100,0 405 100,0 

Fonte: 213 Questionários. Fevereiro/1979. 
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Não devemos nos esquecer que a pirâmide etá -

ria é muito estreita no vértice e que a população mais jo

vem predominante no quadro demográfico de Itaquaquecetuba 

tem mais oportunidade hoje de procurar instrução nas gran -

des cidades. 

Por outro lado, tentou-se compreender o grande 

número dos que possuem o primário incompleto: 43,2% homens 

e 42,5% mulheres. ~sse item entram os que apenas saban :assinar 

seus nomes, ou mai conhecem .algumas letras e que não podem 

ser denominados analfabetos mas que também não possuem rnai~ 

res conhecimentos. Este fato visto sob o ponto de vista só 

cio-eronânioo é altanente negativo poi:que não é pei:mitido a esses se 

mi-analfabetos exigir nada além do que o mercado de traba

lho possa oferecer. 

Rosa Ester Rossini escreve: "Levando-se em con 

ta que esses migrantes são analfabetos ou semi-analfabetos, 

sem qualificação profissional, portadores de doenças crôn! 

cas, fome endêmica, etc., conclui-se que certamente 8em en 

grossar a população excedente urbana do Estado de São Pau 

1011 (17). 

O gráu de instrução é, como já vimos, inversa

mente proporcional ao número de indivíduos colocados em di 

ferentes niveis de educação. 

Outra observação a fazer: na faixa do ginásio 

completo e incompleto há rnais mulheres que homens: 7,6% de 

mulheres para 5,6% de homens 110 completo e 17,5 para 12,5% 
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no incompleto. ~ a Única faixa onde há um predomínio femi

nino. 

Talvez as mesmas razões sobre o mercado de tra

balho sejam válidas para explicar a diferença. 
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- A PENETRAÇÃO DA INDÚSTRIA 

O crescimento demográfico é causa e ao mesmo ~ 

po efeito do processo de aglutinação sofrido por Itaquaque

cetuba a partir da Metrópole. 

A população, como vimos, cresceu num ritmo ace

lerado nos Últimos 15 anos, transformando Itaquaquecetubade 

um acanhado lugarejo que era para um movimentado município. 

Essas mudanças radicais se efetivam a partir de 

1970, coinéidindo com a instalação da indústria na área es 

tudada. A análise pormenorizada desse evento foi feita no 

capítulo I. Limitamo-nos aqui a estudar os efeitos ocorri -

dos na população inquirida • . . 

O processo de indus~rialização nao se limita a 

algumas mudanças de técnicas de produção e, paralelamente,à 

uma maior diversificação de produtos. O fato mais relevan

te é a profunda transformação da divisão social do traba

lho que acompanhou o processo "A aglomeração espacial da a

tividade industrial se deve à necessidade ·de utilização de 

uma ~esma infra-estrutura de serviços especializados (ener

gia, água, esgotos, transporte, comunicações, etc.) e as 

economias externas que decorrem da complementaridade entre 

os estabelecimentos industriais" (18). De outro lado, a 

instalação das indústrias se faz onde já existe uma certa e~ 
< 

pressao urbana e se torn..i um polo que tende a atrair popul~ 
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çoes de áreas geralmente próximas. O crescimento demográf! 

co da cidade é, assim mesmo, um elemento positivo de gran

de alcance para o próprio fato ·industrial. 

A amostra, obtida por inquérito, da população 

que faz parte da Força de Trabalho, (19) num total dos 213 

questionários· que abrangeram as 1.092 pessoas foi feita pa

ra melhor compreendê-la, por setores de atividade. Assim 

procedemos por setor e lugar de trabalho, por setor e tipo 

de salários, tipo de salário e equipamento doméstico. Essa 

série de relações nos pareceu necessária para explicar o ti 

po de orgarii~.ação espacial que Itaquaquecetuba apresenta. 

Para interpretar de maneira correta fez-se a 

distinção entre ocupados e desempregados; os que realmente 

participam na divisão social do trabalho e os que nao encon 

tram possibilidades de se inserir. Isolou-se também aquela 

faixa de população feminina que, por falta de uma infraes -

trutura de apoio que lhe possibilite engajar-se na altivida 

de produtiva, não participa dessa divisão' social. Talvez 

também, a inserção de grande parte das mulheres numa probl~ . 

mática de sociedade tradicional, em que o trabalho fora do 

lar é visto como pouco digno, seja um fator psicológico a 

se considerar. 

A amostragem domiciliar acusou 391 homens e 380 

mulheres (segundo pirâmide de população, fig. 11), que so

mam um total de 771 pessoas que formam a população válida ou 

seja potencialmente ativa. 



-144-

Desse total de mulheres 380 (72%), 146 (3e%)se 
' 

declararam donas de casa ou possu~doras de "prendas domés

ticas", o que significa que 62% ou 234 pessoas participam 

do mercado de trabalho. Outro fato a considerar é que não 

se achou durante a pesquisa, mulheres que se considerem de 

sempregadas. · 

"2 o desemprego, chamado "oculto" por nao apa

recer nas estatísticas, de enorme contingente de mulheres 

que não dispõem de emprego nem estudam, mas que, pró forma, 

desempenham atividade doméstica. 2 que a denominação de 

desempregado _ parece ser privilégio masculino em nossa so -

ciedade. Mulher que não tem trabalho remunerado sempre ar 

ranja o que fazer em casa e, por isso, não se declara deso 

cupada" (20). 

Quanto aos 381 homens da população válida, de-

vemos considerar 26 (6,6%) que estavam desempregados no mo 

mento da pesquisa, isto é, formavam parte do exército de 

reserva, ao qual o sistema econômico recorre quando acha 
... . necessar10. 

Aqui deve-se ter em conta também os aposenta -

dos que representam 21 pessoas (5,4%) mas como o número de 

homens com mais de 60 anos é de 15 (3%), há 6 homens que, 

por problemas de saúde salram da cateogoria de população ~ 

lida e que representam 2%. 

Quanto aos diferentes setores de Atividade e 

ao grau de participação da população re~idente em Itaqua -
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quecetuba (segundo levantamento Pesquisa domiciliar), temos 

o que se segue: 

SETOR PRIMÃRIO 

I - Ligack>s à atividades prinárias n9 % T % 

Agricultura 1 12,5 

Extraç~ mineral 7 87,5 8 2,2 

SE'IDR ~O 

II - Ligados à produ;~ Industrial 

Operários sem qualificação 116 71 

~osqualificada3 47 29 163 45,3 

SE'IDR 'IEICIÃRIO 

III - Ligacbs ao Cooércio 61 100 61 17,0 

IV - Ligacbs à Prestação de Serviço 

rmésticas 10 45 

Enfemeiros e atendentes de h:>spital 3 14 

SeIVenteS 6 27 

outros 3 14 22 6,1 

V - Ligacbs ao Transporte 

t-t>toristas 16 84 

Ferroviários e outros 6 16 19 5,3 

VI • Ligad>s à gestão oo funcionalisrco 

Funcicnários pÚblicos 12 70 

Professores 4 24 

carteiros 1 6 17 4,7 



VI - Ligaà:>s à atividade de administração 

Escri birários 

Bancários 

VII - Ligaà>s à Segurarça 

Mi.li tai:es e Policiais 

Guardas e Vigias 

VIII - Prestação de Se:rviços autôilCllDs 

Pintores 

.Mecâni~~ 

Téa'lioos eletricistas e eletrônioos 

cabele:reiras e barbeiros 

Serralheiros 

Outros 

IX - Outras Atividades 

20 

3 

10 

6 

9 

3 

4 

3 

2 

6 

4 
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% T % 

87 

13 23 6,4 

62 

38 16 4,4 

33 

11 

15 

li 

8 

22 27 7,5 

100 4 1,1 

360 100% 

Nos qados antes expostos o setor primário naome 

rece maiores comentários. São as remanescentes que ficam 

das atividades tradicionais de Itaquaquecetuba: 1 agricul -

tor,· e os trabalhadores dos portos de areia ao longo do rio 

Tietê. 

Quanto ao setor secundário, este realmente re -

trata as mudanças ocorridas no municlpio. Embora a maioria 

da Fôrça de Trabalho não seja qualificada, não deixa ao me

nos de encontrar trabalho na sua área de residência. Mesmo , 
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que as melhores oportunidades de emprego sejam criadas para 

os trabalhadores qualificados, a maior parte das empresasda 

Grande são Paulo apóia sua produção numa força de t:Lraba -

lho que não necessita aprendizagem demorada, mas apenas um 

adestramento rápido; Itaquaquecetuba não é exceção. 

No setor terciário tem-se em primeiro lugar o 

.pessoal que se acha ligado às atividades comerciais: comer-

ciantes, comerciários, vendedores, balconistas, etc. que re 

presentam 17%. 

Neste setor existe também um problema que pode-

ria ser denominado de "desemprego oculto". Há uma porcenta 

gem apreciável · (que analisaremos numa outra tabela) de "tra 

balhadores de ocasião" (biscateiros), ambulantes de todo ti . 

po (vendedores, reparadores) etc. (21) que pra~icam um co -

mércio rudimentar mas que, no inquérito domiciliar se auto-

denominam "comerciantes". 

Quanto ao pessoal ligado a "Prestação de servi-

ços" deve-se destacar em primeiro lugar as domésticas, com 

53,0% seguido de enfermeiros e ·atendentes de hospital fina-

lizando com serventes e outros, onde estão enquadradas ati-

vidades exercidas especialmente por homens: carregador, por 
; ' 

teiro, garção, etc. 15,7%. 

Outro serviçO a destacar é o do pessoal ligado a 

atividade de administração onde há uma predominância de es-

criturários (87%) sobre os bancários (13%). 

Também há uma boa parcela dé pessoal empregado 
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nos transportes, motoristas, cobradores, maquinista~ de 

trem, etc., que abrangem 12% do total do Terciário. 

Foi destacada a "Prestação de Serviços Autonô -

mos" porque é um pessoal que não mantém relações empr~gatí

cias; trabalha geralmente em seus próprios domicílios e tem 

uma expressao relati''ª dentro deste setor que se está anali 

sando. 

Na verdade o ~·erciário está mostrando o mesmo 

problE~ma que o Secundário apresentou: uma predominãncia de 

atividades onde não se exija maior preparação, um nível de 

qualificação mais depurado. Isso também tem uma certa con

cordância com os dados já analisados na tabela do nível de 

ins·trução, na primeira parte deste capitulo. 

Pode-se observar ainda que há uma inchação do 

terciário, uma terciarização da força de trabalho com sube~ 

pregos que estão deturpando o fato real de uma população que 

ganha apenas para subsistir. 

A tabela n9 26 permite analisar as possíveis mu 

danças ocorridas dentro dos diferentes setores de atividade. 

Inquiriu-se sôbre a função que a população masculina desem

penhava antes de chegar a Itaquaquecetuba e a que exerce a

gora.· As mudanças não foram muito sensiveis. Na realidade, 

as Únicas mais ou menos expressivas foram as alterações pro 

duzidas no setor primário, de 11 pessoas que havia (3,6%) ~ 

penas 4 (l,3%) se conservam dentro desse setor. No setor 

secundário só 3 pessoas (l,0%) mudaram deste para o primá -



TABELA N9 26 

MUNIC1PIO DE ITAQUAQUECETUBA 

- Mudança de Atividade -

Primário para primário 

Primário para secundário 

Primário para terciário 

Secundário para primário 

Secundário para secundário 

Secundário para terciário 

Terciário para primário 

Terciário para secundário 

Terciário para terciário 

Sem atividade para primário 

Sem atividade para secundário 

Sem atividade para terciário 

Primário para sem atividade 

Secundário para sem atividade 

Terciário para sem atividade 

Pensionistas 

Secundário para secundário 

Secundário para terciário 

Terciário para secundário 

Terciário para terciário 

Sem atividade para secundário 

Sem atividade para terciário 

Secundário para sem atividade 

Terciário para sem atividade 

Pensionistas 

Masculino % 

4 

3 

4 

3 

100 

6 

o 
6 

122 

1 

17 

17 

1 

8 

12 

3 

1,3 

1,0 

1,3 

1,0 

32,6 

2,0 

2,0 

39,7 

0,3 

5,5 

5,5 

0,3 

2,6 

3,9 

1,0 

307 100,0 

Feminino 

26 

1 

2 

32 

8 

12 

26,8 

1,0 

2,1 

33,0 

8,2 

12,4 

9 9' 3 

4 4,1 

3 3' 1 

97 100,0 

FONTE: 213 Questionários aplicados. Fevereiro/1979. 
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rio. Tr&ta-se de um pessoal que trabalha nos portos de 

areia, atividade já sem muita expressao em Itaquaquecetuba. 

Sob o rótulo "sem atividade para o primário,s~ 

cundário e terciário" foram considerados aqueles elementos 

que estão entrando no mercado de trabalho. Da mesma forma, 

no item referente aos que passaram do primário, secundário 

ou terciário para os não ativos são colocados aqueles que 

deixaram de participar do processo produtivo. 

Dentro da população feminina não houve grandes 

mudanças; o setor mais expressivo é o "terciário para ter

ciário" ·32 (33,0%) - da mesma forma que o masculino: 122 

(39,7%). 

Semelhantes aos índices assinalados para ó se 

tor masculino é o item classificado como "Sem ~tividade p~ 

ra o secundário ou Terciário" e ao item "Secundário ou Ter 

ciário para sem atividade produtiva" em que se enquadram as 

mulheres que tiveram que abandonar o trabalho por "exigên

cia" do casamento. 

Na tabela que se segue, de n9 27 faz-se uma re 

lação Grupo de Atividade - " Local de trabalho,de onde pude

mos extrair os comentários que se seguem: 

19) - t de destacar que a maioria quase absol~ 

ta 179, correspondendo a 49,5% trabalha na propria Itaqua

quecetuba, havendo um leve predomínio no setor terciário, 

(50,0%), seguido pelo secundário (45,5%) e depois o primá

rio (4,5%). Dentro do terciário se des~aca o grupo ligado 



RELAÇÃO TIPO DE ATIVIDADE - LOCAL DE TRABALHO 

Local Local -
Atividade ltaquaq. " 8.P. Gde.s.p. " Mogi " Outros Atividde ltaquaq. " S.P. " Gde.S.P. " Mogi " Outros " 
Primários -s 100 Terciários 90 100 79 100 11 100 6 100 3 100 

Agriailtura 1 12,S Motorista 5 5,56 11 13,92 1 9,09 
Porto de Areia 1 87~ Escriturúios 13 14,45 5 6,31 2 18,18 

Secundários 80 100 63 100 19 100 1 100 Militar 1 UI 5 6,31 3 50 33,33 
OperáriG - 60 15 46 73 10 52.64 Bancários 2 2,22 1 1,27 
Mecânico 4 5 2 3,17 3 15,80 Comerciantes 10 11,11 6 1.S9 1 9,09 1 16,67 1 33,33 
Muc:enc:iro ) 
Carpinteiro 4 5 o 1 5,26 Func.Público 9 10,00 3 3,80 
Enc.Expedição o o 1 5,26 Professor 3 3,33 1 9,09 
Mestre (pad.) o 1 1,59 1 5,26 Eletricista · 

T ec.Eletrônica 1 1,11 3 3,80 
Polidor o 1 1,59 MeWtico 1 1,11 1 . 1,27 1 9,09 
Alrnoxaife 1 1,25 o Contador 2 2,22 1 1,27 
Montador o 1 1.59 Doméstica 4 4,44 5 6.31 1 9,09 
Costure ir& 1 1,25 3 4,76 Comerciário 10 11,11 17 21.52 1 9,09 1 33,33 
Soldador o 1 1,59 - Maquinista ) 

Cobrador 3 3,33 3 3,80 
Construtor o 1 1,59 Funileiro (Sabesp) 1 1,27 
Rebubador o 1 1.59 Polidor Aut0$ 2 2,22 1 1,27 
Torneilo Mec. 2 2,S 1 1,59 Artista 1 1,27 
Enc.Alrno:urife 1 1,25 o Servente 3 3,33 3 3,80 
Faturista o 1 1,59 Vigilante 

Guuda Noturno 1 1,11 3 3,80 2 33,33 
Enc.Produção o 1 1,59 Sup. Hotel 1 . 1,27 
Fundidor o 2 3,17 Advogado 1 1,11 
Químioo o 1 100 Encanador 1 1,11 
Contra-Mestre 1 1,25 Carteiro 1 1,11 
Técnico 1 1,25 Pintor 7 7,78 1 1,27 
Industrial 4 5!o Sapateiro 1 1,11 
Fresador o. 1 5,26 Office Boy 3 3,80 
Prensista o l 5,26 Atend.Hospital 2 2,53 
Plainador o 1 1,59 Serralheiro 2 2,22 
Tapeceiro 1 1,25 1 5,26 Curegador 1 1,27 

Cabelereiro/Barb. 3 3,33 
Porteiro 1 1,11. 
Caireteiro 2 2,2,2. 
Op. Cinema 1 1,27 
Corret.lmóveis 1 1,11 

TOTAL 80 49,10 ~ 63 38,60 19 11,07 1 0,60 90 47,60 79 41,80 11 5,80 6 - 3,2 3 1,60 - • ,. 1 

TOTAL GERAL 360 
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às atividades comerciais já assinaladas anteriormente. Em 

seguida vem a prestação de serviços em geral, que evid~n -

eia Itaquaquecetuba inserida na realidade.da Grande sãq Pa~ 

lo. Igualmente, dentro do secundário há um maior -.número 

dos operários não qualificados, mostrando justamente o fa

to de que Ita9uaquecetuba se comporta como reservatório de 

força de trabalho, pouco preparada e, consequentemente, ba 

rata. 

29) - o segundo lugar de destaque é para são 

Paulo - cidade. Isso significa dizer que se estende desde 

Itaim Paulista, São Miguel Paulista, Guaianazes até Brás, 

Moóca, Tatuapé. Em outras palavras é o eixo servido pela 

Estrada de Ferro Central do Brasil: uma população que se 

desloca em função do trem suburbano e que ainda se · apega 

aos resquicios do "dormitório", herdado de uma década ant~ 

rior. Neste caso há um predomínio do secundário, especia! 

mente operários que trabalham nas indústrias remanescentes 

da Capital. Segue-se o pessoal ligado a um terciário sem 

muitas exigências: comerciários, prestação de serviços em 

geral. 

39) - A influência de Mogí e da Grande São Pau 

lo é realmente baixa (4% no total), o que significa o po -

der absoluto que exerce a Capital de São Paulo no munici -

pio, provavelmente pela maior facilidade de comunicações. 

Na tabela seguinte, (n9 28) relação setor de 

atividade - faixa salarial podemos fazer as 

correspondentes: 

verificações 



TABEUN9 JI · MUNlal>IO DE ITAQUAQUECETUBA 
RELAÇÃO FAIXAS SA&.AIUAIS -Tll'OS DEAllVIDADE 

Prtm.úio SemD4idD Tcrci6Do Tadisio Toràúio Terciúio Tadúlo Taclúio Tadldo " 
Apic., ,,_.., 

SiMc. Extrat. • 
Llpdot • úirid.se Llpdos a atiYidaiú Lipdos ao comácio Updos a atmdade ·Lipdos a pnsi.çáo Tnniportc, Como- Adm. Pública Profiu6es Ubonls . ~ Condiç8o lnatnos 
pdmúla lodullrial dema<:. Adm.c.Finaoceiru de Scniços ~ jllstiçae~ ApoKDwlos e P~ 

O-de 
salúiol .. F T .. F T .. F T .. F T .. F T .. F T .. p T .. F · y .. F T .. F T 

-c1e 
l ..aAdo s s 2 1 . 9 l 2 4 2 6 l l 7 6 13 

'°°" 3,1" 22.2" 77,8" 14.7" l°°" 8,7" 66,1" 33.3" 14.3" l°°" 4" 53,11" 46,,.2" '9,4" 
1 tlÜdO· l 1 41 14 ss 2 2 4 1 1 1 1 4 4 

1°°" 12.S" 15" 25" 33,8" s°" s°" 6,6" 1°°" . 4.3" 1°°" 4" 10015 12.1" 
Ati2 
.ama. s .s . 33 18 Sl 10 s 15 6 6 12 12 13 25 s s 3 3 1 ' 4 s ' l°°" 62.S" 65" 35" 31.3" 66,7" 33.3" 24,6" so" SOS 52.l" 48" 52" 59.S" 10015 ~ 1°°" 12" lOK ~-3.K .... " ",6" 27.31' 
Dc2elé 

13 3 ..i.úiat 2 2 1 4 11 2 2 4 l l 4 4 6 6 2 l 3 1 1 2 3 

1°°" 25" 64" 36" 6,7" 5°" so" 6,6" lOK 4.3" loK 9.S" 100" 24" 66,1" 33.3" 12" s°" 5°" 11.2" l°°" 9,1" 
Dela · 
4 llláiot 21 21 s s 2 l 3 · l . 4 4 4 2 2 4 3 3 : 2 2 

1°°" ·~ 100"- 8,2" 1°°" 8,7" 15" 25" 9.S" 100" 16" SK 5°" 16" 100. 27.3" !10015 6.1" 
De4a 
s ealáriOI s s .2 2 l l 1 1 2 2 

1°°" 3,1" 10015 3.3" 1°°" 2,4" 10015 4" l°°" 8" 
DeS a 
7 lllúi;ia 11 11 3 3 3 3 2 2 2 2 9 9 1 l 3 3 • . 1 

1°°" 6,7" lOK 4,!I" 100" 13,l" 100"- 4,11" ~°°" 8" 1°°" 36" l°°" 5°" IOK 27.31' r 1 1 
Dc7a ~0015 3.1>" 
lOl&IÚiol 1 1 8 2 10 3 3 1 1 1 

I°°" 0,6" 8°" 201' 16,41' 10015 12" 10015 4" l 1 ' MaladclO l!Oft 3~ 
salúiol 3 3 • 1 9 2 2 2 2 3 3 l 1 2 2 

'°°" 1,8" 88"' 11,11' 14.7" 10015 1.7" 10015 8" l°°" 12" l°°" 5°" 10015 11,JS 

• 163 61 23 42 25 25 2 ll - J3 
'°°" '°°" lOK 1001' "1001' l°°" l°°" l°°" I°°" l°°" 

Fonte: 213 Qucstionárioc ~.,.em &n:rdro de 197,. 
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I - No setor primário há só 8 pessoas, 1 homem 

(12,5%) dedicado à lavoura e 7 (87,5%) homens na atividade 
' 

extrativa. Do ponto de vista salarial, nenh~ deles ganha 
' 

acima dos 3 salários mínimos (22). Estas são atividades que 

têm uma remuneração muito baixa. 

II - No setor secundário, 41 homens ligados 
~ 

a 

atividade industrial (75%) e 14 mulheres (25%) percebem um 

salário mlnimo. Até 2 salários temos 33 homens (65%) e 18 

mulheres (35%), sendo que a partir dos 3 salários já nao há 

mais representação do sexo feminino. Em relação ao 

masculino também, seu número vai diminuindo de tal 

sexo 

forma, 

que a partir da faixa de 7 salários só há 1 e acima de 10 

salários mínimos 3 do total das 161 pessoas que trabalham 

neste setor de atividades. Esses dados apresentam uma rea-

!idade bastante crua: por um lado o baixo nível de qualif i-

cação operária já comentado; por outro, nessa força humana 

de trabalho, a mulher ainda ocupa os lugares de rendimentos 

inferiores. ~ muito raro (quase nenhum caso na pesquisa)que 

mulheres ocupem lugares de chefia ou mais especializados.~~ 

mo na indústria textil, considerada corno o reduto das rnulhe 

res operárias, o cargo mais alto atingido é o de escriturá-

ria, portanto na parte administrativa e não técnica da em-

presa. 

III - Com relação ao setor terciário pode-se te -

cer os seguintes comentários: 

No comércio de mercadorias Çaml>ém há t.ima predo

minância de pessoas até a faixa de 2 salários, formada por 
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aqueles "comerciantes" a domicílio (vendedores de roupa, de 

verduras), e comerciários que em geral são balconistas, ou 

ajudantes de bar, ou de outros tipos de comércio "menor". 

Nessa faixa em que está 24,6% do total do pessoal ligado ao 

comércio, os homens constituem 66,7% e as mulheres 33,3%.0~ 

de as mulheres formam o maior número dentro de todo o setor 

comercial é na faixa de menos de um salário, que representa 

14,7% do total. E ali elas perfazem 77,8% desse total. 

Na medida que aumentam os salários a presençaf~ 

minina diminui até se ausentar por completo nas faixas de 3 

a 4 até 7 a ··1.o salários, onde reaparece com uma participa -

çao de 20% e 11,1% na de rendimentos maiores a 10 salários. 

A participação maior do sexo masculino nestas faixas se de-

ve aos comerciantes e esse tipo de atividade geralmente es-

tá nas mãos dos homens. As poucas mulheres aqui enquadra -

das foram as que assumiram os negócios por viuvez ou entram 

em co-participação com os maridos. Tamb~ entraram nesta 

classificação alguns representantes de firmas comerciais de 

são Paulo ou vendedores atacadistas. 

Dentro do terciário outra categoria da grande r~ 

prese~tação é a "Ligados à Prestação de Serviços". Nesta se 

fez divisão entre a "Prestação de Serviços Autônomos" e as 

que mantém relações de trabalho. Nesta segunda há maior 

participação da população inquirida em Itaquaquecetuba.Con~ 

tatamos 42 pessoas sendo que as mulheres formam 38% do se -

tor cabendo aos homens os restantes 62%. Aqui também os sa 



lários sao muito baixos, chegando o máximo até a faixa de 

5 a 7 salários minimos, com 4,8% do total representado por 

garçons e outros empregados de hoteis. 

O grosso da população (59,5%) · está inserida na 

faixa de até dois salários sendo 48% de homens e 52% de mu

lheres. t ne~sa faixa que se localiza'n os faxineiros de pré -

dios, como os de escritórios, carregadores, porteiros, e as 

domésticas em geral. Os da faixa salarial com menos de um 

salário mínimo - 14,3% do total - em geral sao empregados do 

mésticos ou de firmas, menores je iaade. 

Na "Prestação de Serviço Autônomo" 11 pessoas há 

também uma marcada presença masculina (82%) e os níveis de 

rendimento sao um pouco superiores aos já relacionados. Na 

tabela, esse pessoal se coloca entre os de 4 salários e até 

mais de 10. Nos ligados ao "Transporte e Comunicação" há 

um total de 25 pessoas. Nesta categoria enquadram-se os que 

trabalham na Estrada de Ferro Central do Brasil e o pessoal 

que é motorista ou cobrador de ônibus em são Paulo ou Gran

de são Paulo. Aqui também o maior número se encontra entre 

as faixas de até 2 salários - 20%; de 2 a 3 - 24% e de 3 a 

4 - 16%. Não haveria necessidade de dizer que é uma ativi

dade exclusivamente masculina. 

Os que trabalham na "Administração Pública, Ju

rídica e Segurança" representam 25 pessoas, também com pre

domínio do ele.mente masculino (84%) ·sobre o feminino (16%). As mulhe 

res são as professoras, tanto primárias .~ como secundárias e 

estão nas faixas de 3 a 10 salários mínimos. SÓ faz exce 
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-· çao a auxilidr de Assistê ncia Soci al que trabalha na Pre -

feitura. 

Para os homen s , os salãrios maiores correspon-

dem aos níveis superiores da Prefeitura e os inferiores ao 

pessoal que trabalha ligado à gestão pública, em São Paulo 

ou na própria. Itaquaquecetuba. Também aqui enquadram-seos 

ligados à segurança particular e os militares, estando es-

tes Últimos entre 7 e 10 salários mlnimos e os primeiros, 

entre 2 e 3 salários. 

Finalmente, algumas considerações gerais para 

os dois setores, Secundário e Terciário que são os realmen 

te significativos: 

Com o desenvolvimento da economia, criaram-se 

os empregos qualificados, mas a nossa caracter~stica espe

lha outra realidade: é a mão de obra de baixa qualificação 

a que prevalece" •.• fruto de uma tecnologia e de uma org~ 

nização do trabalho que requerem, principalmente, gestosre 

petitivos, atenção concentrada e dispêndio de fôrça físi -

ca". ( 2 3) . 

Os empregos "destinados" às mulheres sao em g~ 

ral menos remunerados e com predomínio no setor terciário: 

serviÇo doméstico, enfermagem, ensino primário, trabalho de 

escritório, etc., classificados de forma geral, na pres 

tação de serviço. No setor secundário elas constituem pa~ 

te da força de trabalho nas ind6strias menos sofisticadas 

e com tecnologia mais pobre. 
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"Verifica-se por outra parte que, quando as mu

lheres vao conquistando lugares de trabalho em determinada 

atividade, esta va:j.-se tornando "feminina", com a conseqüê!}_ 

te expulsão dos homens •.• t corno se os homens nao pudes -

sem suportar a competição feminina, desertando do campo,tão 

logo um grupo .numeroso de mulheres nêle firma o pé" (24).Na 

verdade o que existe é uma incapacidade masculina de subsis 

tir com os baixos salários pagos à mão-de-obra feminina. 

Por Último, na análise da tabela n9 28, não se 

pode deixar de considerar as pessoas catalogadas sob "Cond.!_ 

ções Inativas, Aposentados e Pensionistas". Na pesquisa 

elas constituiam um grupo de 33 pessoas, sendo 11 mulheres 

(33%) e 22 homens (67%). O maior número está na faixa de 

até 1 salário com 39,4% do total, seguido de até 2 salários, 

com 27,3%. Na medida que as faixas de rendimento aumentam, 

o número de indivíduos que possam atingi-las diminui abrup

tamente para 3,0% (acima de 7 salários). 

Não se pode imaginar que essa população se ret.!_ 

rou da vida ativa e consegue viver com os valores acima men 

cionados, mesmo porque é difícil para a grande maioria dos 

trabalhadores acumular economias necessárias para a velhice. 

Além do mais, engrossa as filas dessa categoria pessoal que, 

por acidentes de trabalho ou por problemas de saúde se reti 

rou muito jovem da atividade produtiva. Esse é um outro pr~ 

blema que existe num país como o nosso, com excedente de 

força de trabalho onde não se poupa os i'ndivíduos. Bem ao 
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contrário se usa abusivamente dela, porque existe uma gran 

de quantidade de população jovem para substitui-la, com p~ 

quenas exigências econômicas. 

A distribuição da população no espaço ___ imprime 

nele a condição sócio-econômica de seus habitantes. As di 

ferentes maneiras de como essa população se adapta à orga

nização do território na Metrópole estão ligadas às formas 

de produção e à distribuição da riqueza. A grande maioria 

da população da "periferia" de São Paulo - entre ela Ita? 

quaquecetuba - está constituída de trabalhadores assalaria 

dos e seus familiares. Para esse pessoal - majoritariamen 

te migrante de outros Estados ou das áreas rurais - a cida 

de é uma experiência cheia de perplexidade, "uma aventura 

quotidiana incopipreendida" (25). 

Para que atinjam o tão ambicionado estilo de 

vida "metropolitano", os sacrifícios ali deixados nao têm 

limite: perda de uma série ilimitada de valores que pos 

suiam e a que tiveram que renunciar em pról de se tornarem 

citadinos. Sacrificam-se horas e horas no deslocamento,em 

distâncias cada vez maiores, para atingir o trabalho; sa -

criticam a saúde, sacrificam a alimentação, sacrificam o 

pouco que possuem para conseguir morar na Metrópole. Esse 

impacto "atinge não somente os récem-chegados •.. mas tam

bém as faixas populacionais de renda mais baixa, esta a 

questão designada po~ "Cultura da Pobreza": estilos de vi

da que decorrem de níveis econômicos p~ecários e de pa -

drões sociais deficientes,para enfrentar os desafios da ci

dade" (2 6) • 
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Itaquaquecetuba nao foge ao contexto da perife

ria da Grande são Paulo. Da constatação "in situ" por meio 

dos inquéritos realizados pudemos obter os seguintes dados: 

Níveis de Salário 'lbtal de pessoas % 

Baixos (até 2.salários minimos) 227 58% 

Médios (até 5 salários minirnos) 92 23% 

Altos (mais de 5 salários mínimos) 73 19% 

TOTAL 392 100%(27) 

O total da pesquisa abrangeu 1.092 pessoas e o salário mini 

mo da época era Cr$ 1.560 1 00-

Considerando que mais da metade dos pesquisados 

percebe urna renda que chega até 2 salários e 81% até 5 salá 

rios, pode-se considerar Itaquaquecetuba um município com 

urna população de pobres. Urna população de operários e tra

balhadores que mal ganha para subsistir. 

Corno a primeira e maior preocupação do migrante 

é onde morar e sua receita mensal não lhe perrni te pensar nu! 

to em pensões nem aluguéis, ele é expulso para a periferia 

onde os preços dos terrenos podem lhe ser mais acessíveis. 

Assim,· ele chega à Itaquaquecetuba corno chegou antes a são 

Bernardo ou à Diadema ou à Cotia ou a qualquer municípi o da 

Grande São Paulo" ... . distante dos locais de trabalho, avo

lumam-se conjuntos de barracos e casas precárias, verdadei

ros acampamentos desprovidos do mínimo de infra-estrutura" 

(J8). Essas "casas próprias" da periferi,a, mal acabadas e 
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apenas com as minimas condições de habitabilidade consti 

tuem a forma que conseguiu a "lógica especulativa dos lotea 
ff 

mentos para fixar a grande parte da população trabalhadora. 
, 

Nesse sentido a pesquisa permitiu chegar aos se 

guintes dados: 

Niveis de renda familiar casa prépria 

Baixos (até 2 salá,rios míninos) 40 

· Médios (até 5 salários mín:inos) 64 

Altos (mais de 5 salários míninos) 52 

'lU.mL 157 

Total da pesquisa: 213 questionários. 

% relação a:> 
total da 

PeS}Uisa 

18,77 

30,00 

24,00 

73,77 

% total 
dos pro 
prietá
rios 

26,0 

40,8 

33,2 

100,0 

Do total de 213 domicílios, os 157 proprietários 

representam 73,77%, dos quais 40,8% são constituidos pelos 

de niveis de renda familiar de 2 até 5 salários minimos. Os 

denominados "Altos" estão com uma porcentagem de 33,2% e os 

· "Baixos", 26,0%. Tem-se a impressão de que nos niveis mais 

altos não há tanta preocupação de moradia e e_ssa ;aspiração 

é substituída por outros elementos da soc~edade de consumo, 

na qual eles se sentem mais inseridos. 

Na tabela n9 29, há uma relação de niveis de sa 

lário familiar - equipamento doméstico. 

Esta classificação em baixqs, médios e altos e 

puramente ilustrativa, não tendo qualquer base teórica re-



m"n1'-l.rJ.v a.e.. 1. 1. A'L'-'n."u-................ "'~ça 

..A N9 29 Nl'VEIS SALARIAIS - EQUIPAMENTOS ELETRODOM:f:STICOS . 
FOGÃO % FERRO % RÁDIO % TV % GELADEIRA % VITROLA % CARRO % Ot.rrROS % TELEFONE % 

ilários mínimos) 54 27% 40 22% 38 22% 36 21% 27 19% 3 6% 25 20% 

;alários mínimos) 82 42% 76 43% 72 41% 74 43% 59 41% 16 30% 7 18% 52 40% 3 12% 

5 salários mínimos) 62 31% 62 35% 64 37% 62 36% 57 40% 34 64% 32 82% 53 40% 23 81% 

198 100% 180 100% 174 100% 172 100% 143 100% 53 100% 39 100% 130 100% 26 100% 

!uestionários aplicados em fevereiro de 197 9. 
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ferente à divisão em classes sociais. t fruto da experiên-

eia adquirida no campo da pesquisa. A tabela construída nos 

tra como há uma certa mudança nos hábitos da população. Até 

as camadas mais pobres já introduziram certos equipamentos 

eletro-eletrônioos · em seu acervo de uso diário, embora a cus-

ta de sacrifícios da ordem de alimentos ou vestuário. A TV 

e a geladeira na categoria denominada de "baixos" são ele -

mentas que dão a idéia de como já constituem parte das "ne

necessidades" da população. Isso é tanto mais válido quan-

to mais aumentam os níveis salariais. 

·Nas categorias "médios" e "altos" aparecem o 

carro e o telefone, além de aparelhos incluídos na catego -

ria de "outros", alguns mais simples como liquidificadores, 

batedeira, máquina de costura, até mais sofisticados como 

"secador de cabelo", barbeador elétrico, dando o significa-

do da total integração na sociedade que os circunda. 

Numa pesquisa feita pela Prefeitura de São Pau-

lo, sobre a "Distribuição dos Gastos Familiares" (Periferia 

de são Paulo) obteve-se a seguinte relação: 

PORCENTAGEM DE INFORMANTES 

De Renda Baixa De renda média baixa 

Alimentação 83,5% 82,9% 

Moradia 5,7% 5,3% 

Remédios 6,5% 1,8% 

Transporte 0,3% 0,6% 

Outros 4,0% 9,4% 

100,0% 100,0% 
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Na Grande são Paulo, a situação apresenta sin

tomas piores. Embora essa população gaste a maior porcen

tagem de seu ordenado na alimentação, ainda assim consegue 

adquirir aparelhos eletrodomésticos. Isso porque sacrifi

ca um pouco mais os itens descriminados acima. A socieda 

de de consurnà encontra mais uma maneira de explorá-los, em 

"suaves prestações mensais". 

Na verdade, do ponto de vista individual, a ci 

dade representa uma série de oportunidades que podem tra -

zer melhoria nas condições de vida. Visto sob o ponto de 

vista coletivo, o desenvolvimento econômico de são Paulo vem 

significando wna perpetuação das desigualdades existentes. 

"Para o capital a cidade i fonte de lucro; para os traba -

lhadores, é uma forma de existência" (29). 
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CAP!TULO IV 

ITAQUAQUECETUBA ENTRA NO SISTEMA DE ACUMULAÇÃO 

- SAT~LITE DE UM SISTEMA MAIS AMPLO DA ECONOMIA DE MERCADO 

A formação de um mercado nacional após 1930,ini 

ciou um processo que ainda não está terminado. A instala -

ção de uma -~zona de produção a menores custos" permitiu que 

as indústrias originadas em são Paulo e Rio, não só se afir 

massem como dessem ainda margem "à crescente concentré:Çãoi!!_ 

dustrial naquela zona" (1). Isso equivale a dizer, que as 

indústrias paulistas e cariocas tomam impulso também pela 

absorção da produção pelo resto do pais, e não estão limita 

das somente a seu mercado regional. 

Em linhas gerais, quase que paralelamente houve 

um crescimento urbano muito grande acompanhando o desenvol

vimento industrial, especialmente a partir de 1940. 

Juarez Brandão, assim se manifesta: "~ que se 

está éonstitu~ndo, com o mercado nacional, um sistema indus 

trial, tornando não só intimamente solidárias as mais dis -

persas partes da sociedade, corno também irradiando por tôda 

ela um modo de vida urbano criado nas metrópoles .•• " (2). 

Esse processo de urbanizaçã~ acelerado foi a ' 

resposta da população ao crescimento da economia brasileira 
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onde ela mais se concentra: as ~etrópoles do Sudeste. ~ evi 

dente que a oferta de mão-de-obra se desloque para onde mais 

necessidade dela exista. Os fluxos migratórios __ demandavam 

portanto são Paulo e Rio, que passaram a concentrar o capi-

tal e a força de trabalho. 

Eva Blay se expressa: "Enquanto emergem cida -

des absorvedoras de capital e trabalho, saturam-se outras, 

a maioria pela acumulação de força de trabalho sem uma con-

comitante geração de novas formas de produção ou de ampla 

distribuição de renda. A urbanização é feita à custa do 

baixo preço .pago pela força de trabalho e conseqttente cres

cimento do capital ampliado" (3). 

São Paulo, por uma serie de fatores, entre os 

quais deve ser considerado o papel desempenhado pela cultu

ra cafeeira se torna o centro de acumulação do Brasil, em 

detrimento de outras áreas do pais. 

"Ao lado da tnansferência direta de recursos pa 

ra investimentos, uma outra fonte de concentração é propor-

cionada pela própria posição privilegiada da economia pau -

lista na divisão regional do trabalho" (4). A ·:localização 

em são Paulo das maiores empresas do País e que tendem a 

crescer cada vez mais, acumulam sem cessar mais recursos em 

São Paulo. 

A concentração num determinado espaço de ativi-

dades industriais e comerciais, assim como a de toda classe 
. .. < de "serviços", e altamente vantajosa para o sistema econômi 
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-co, uma vez que diminue os custos de produção. A esse pro-

pósito escreve Milton Santos 11 No que diz respeito aos 

países sub-desenvolvidos sao exatamente as grandes empresas 

mesmo recentes, que para serem rentáveis, devem instalar-se 

nas regiões metropolitanas onde, ao lado das infra-estrutu-

ras econômicas e sociais das economias de escala e das faci 

!idades de comunicação à distância e interpessoal, a pre -

sença de uma mão-de-obra barata é um encorajamento a mais" (5) 

~ de se notar,entretanto que se as cidades, es-

pecialmente as metrópoles, possuem maiores condições de acu 

mular e reproduzir o capital, elas não usufruem da total van 

tagem que este processo possa acarretar. Comportam-se ape-

nas como bacias de drenagem para um nivel superior de metró 

poles internacionais, das qua~s dependem. 

Num outro trabalho de Milton Santos, ele faz a 

seguinte reflexão: "Se a cidade tem sempre um poder de atra 

çao sobre o excedente engendrado no conjunto do território, 

ela nao o faz por sua própria conta, nem para o reter, mas 

funciona antes de .tudo como um elo do sistema econômico e 

financeiro mundial" (6). Isso significa que a Metrópole, em 

Última instância, retêm aquilo que lhe permite atuar como 

"elo". 

Em decorrência então, a organização do espaço da 

área metropolitana se faz, levando em consideração toàos os 

processos do modo de produção dominante: a produção propri~ 

mente dita, a circulação, a distribuiçãÓ e o consumo. 



-169-

O processo de metropolização de são Paulo, im

plica numa série de episódios que justamente ressaltam es-

ses diversos momentos do modo de produção, valorizando áreas 

que lhe interessam em diferentes etapas desse processo. 

"A metropolização - escreve Lysia Bernardes - im 

plica uma retração nos usos e nas formas de produção tradi

cionais e a expansão de outros usos ·- residenciais, indus -

triais e de lazer - que geram nas áreas periféricas das ;gré!!! 

des aglo~erações nova estrutura de produção e novos fluxos, 

de capitais, bens e pessoas, traduzindo a integração econômi 

ça com o núcleo central" (7). 

O processo de valorização dessas áreas periféri 

cas da Grande são Paulo se dá como consequência da localiza 

çao de uma série de "usos do solo" que o núcleo central da 

cida~e nao é mais capaz de comportar. Nessa "expulsão" de 

atividades, o centro metropolitano concentra um feixe com -

plexo de serviços - tanto de controle, como religiosos, fi-

naceiros, sindicais, de informação, de necessidades da pop~ 

lação, etc., - deixando para a periferia a localização do 

processo industrial e outras formas de uso .que a acarpanham. 

Uma serie de fatores fazem impossível a insta!~ 

çao dessas "formas de uso": (a localização industrial e 

bairros operários). Penteado destaca "o aumento dos impos

tos territoriais, o aumento da população da Capital e o au-

menta e desenvolvimento do parque industrial paulista"(B). 

" Acrescentaria que, com o valor adquirido pela terra na cida 
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de, essa massa de população que demandava são Paulo nao te 

ve outra alternativa para se localizar que a periferia da 

Metrópole. Embora ali a especulação imobiliária seja alt~ 

mente explodora e abusiva, o poder aquisitivo dessa gente 

-de menores recursos ainda permite instala!-se nessas areas. 

As indústrias também precisam terrenos exten -

sos e baratos, assim como força de trabalho,e é na perife-

ria que essa conjugação se realiza com mais largueza. 

A partir da década de 20, e principalmente com 

maior intensidade na de 30, os arredores paulistanos conhe 

cem uma nova forma de uso do solo:.o da agricultura comer-

cial. ~ a expulsão do "cinturão de chácaras" para a peri-

feria da Metrópole. 

Com a penetração de uma agricultura comercial, 

em dominios de um modo de produção caipira convivem, por 

um determinado tempo, sem maiores relacionamentos entre sí 

dois modos de produção diferentes. 

Constata-se aqui o que diz .Milton Santos: ' Os 

primeiros movimentos de capitais e de homens que acompa 

nham a instalação da nova atividade desencàdeiam uma série 

de outros movimentos que conduzem a uma redistribuição da 

população e dos capitais disponiveis em espaços mais am -

plos, que se tornam desde então solidários" (9). 

Esse processo definido por Santos, se produz 

nos arredores d~ são Paulo ao se concretizar a agricultura 
. ,, 

comercial, anulando as formas de agricultura caipira. 
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Do ponto de vista da organização do espaço a 

presença dcs imigrantes nos arredores da organização de 

São Paulo, e, em especial, dos ja~onêses, acarretou uma mu 

dança radical porque retalhou o espaço produtivo caboclo 

em pequenas unidades de produção familiar com uma alta ~ro 

dutividade. 

Eddy de F. Crissiuma escreve em 1935: "Os ar -

rendatários (japonêses) da vizinhança de são Paulo, dedi -

cando-se à pequenas culturas, chegaram em bem pouco tempo 

a resultados surpreendentes, não sómente quanto ao valor 

da produção que hoje substitui produtos que éramos obriga

dos a importar, como também quanto à mudança radical de e~ 

tensa zona que, há bem pouco tempo era completament e incul

ta e selvagem e hoje é cultivada com esmero" (10). 

No entanto à medida que o processo de metropo

lização avança com outros "usos do solo" tais indfistriasou 

loteamentos residenciais, a especulação imobiliária que es 

te processo gera produz uma redução das áreas agrícolas e, 

até uma interrupção das mesmas. Deixa-se a exploração agr! 

cola da terra ante a possibilidade de aliená-la para outros 

fins; é um pousio social a espera de nova valorização. Como 

consequência, há a expulsão da mao de obra que a explorava. 

Por outra parte há que considerar que como os 

arredores de são Paulo pertencem a um país em vias de de -

senvolvimento existe uma valorização muito grande da ter

ra, e os proprietários rurais cedem facilmente à especula-
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ção imobiliária, porque também o valor da produção agrfco

la não acompanha os preços da terra. Decepcionados e com 

esperanças de entrar eles próprios nurra atividade mais esp~ 

culativa, se desprendem de suas terras para que elas en-

trem em novas formas de uso e valorização, sempre comanda-

dos pelos interesses da Metrópole. 

Concomitantemente à penetração da agricultura 

comercial nos municipios que constituem a Metrópole pauli~ 

ta há uma outra forma de ocupação do espaço: os loteamen-

tos para moradias e residências de fim de semana. 

Penteado escrevia na década de 50 "Todavia o 

principal fator de crescimento da população da área em es

tudo (Os Subúrbios de são Paulo) foi a própria expansão da 

Capital paulista, que fez ali surgir zonas puramente resi-

denciais (em que se localizam os que não suportaram o alto 

custo de vida da Metrópole) e estimulou o estabelecimento 

de pequenos agricultores; que se dedicam a produzir para a 

população paulistana" (11). Continua, no mesmo trabalho, 

chamando a atenção para os "sucessivos loteamentos" ac1 lon 

·go da linha-tronco da Estrada de Ferro Central do Brasil. 

Todos os autores que escreveram sobre os subúr 

bios de são Paulo, a par.tir da década de 40, chamam repeti 

das vezes a. atenção para estes fatos da organização terri

torial dos arredores de são Paulo. 

Relembramos que tanto em direção à Santos-Jun-

diaí, como à Estrada de Ferro Central do Brasil, se ·fixa -

ram os eixos de atração desses núcleos polarizados pela Ca 

pi tal. 
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"Para Leste, acompanhando os trilhos da F;stra

da de Ferro Central do Brasil, alinham-se numerosos peque

nos aglomerados suburbanos, uns pertencentes ao rnuniclpio 

da Capital, outros no gôzo da cobiçada mas um tanto ilusó 

ria autonomia político-administrativa: Itaquera, Guaiana -

ses, Poá, Itaquaquecetuba e Suzana além de outros meno -

res" ( 12). 

"Através da via-férrea, escrevia Aroldo de Aze 

vedo, na década de 40, desloca-se diariamente um número e-

levado de pessoas que vão trabalhar nas fábricas da Capi -

tal ou da região de são Miguel e nos estabelecimentos co-

·rnerciais do centro urbano, demonstrando assim que, se ou-

tros laços nio existissem, bastariam esses para prend~-los 

à Capital de São Paulo" (13). 

Podemos af irrnar que é urna caracteristica do 

próprio processo de rnetropolização a expansão das áreas re 

pidenciais na periferia da cidade-núcleo. Isto também -e 

urna decorrência do sistema econômico, onde a localização e 

distribuição do território da cidade se faz segundo as con 

dições eronêmico-sociais dos seus habitantes. Esse cresci-

rnento de são Paulo (migratório e vegetativo) tem um signi-

·ficado especial no que concerne ao parcelamento e loteame~ 

to da terra porque, em Última instância, é o responsável~ 

la aglutinação de núcleos que foram isolados num outro rno

rnen to e hoje já pertencem à malha urbana da Metrópole.Isto 
~ 

.já foi analisado e tratado no capítulo 1: deste corno tarn -

bérn pode ser observado nas cartas n9s. 5 e 7. -
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Como acompanhamos o proce~so de metropolização 

em Itaquaquecetuba podemos dizer que, cada vez mais,há uma 

expulsão dos pequenos sítios e chácaras para os limitescx:m 

os municípios de Mogi das Cruzes e Arujá, dando lugar a 

uma verdadeira febre de loteamentos, retalhados em peque -

nas unidades: Há uma dispersa ocupação efetiva- consequê~ 

eia talvez do baixo poder aquisitivo de seus futuros mora

dores, de um lado e pór outro, devido à falta total de in-

fraestrutura de serviços nos loteamentos. Isso não estirou 

la os interessados a sacrificar-se um pouco mais para con

seguir pagá-los. são efeitos também de uma longa problemá . -
tica de especulação imobiliária, que faz com que nem sem -

pre esses lotes estejam livres de impedimentos judiciais· e 

permitam a construção da vivenda. 

"Cabe referir ainda os conjuntos ou vilas ope

rárias que foram construídos por ocasião da instalação de 

grandes indústrias na periferia metropolitana" (14). Isto 

.realmente aconteceu nos começos da instalação __ ::..das indus 

trias nos municípios da Grande são Paulo. Essas "vilas o-

perárias" eram contiguas às fábricas e, as casas, alugadas 

ou vendidas aos empregados. Na realidade essas moradias se 

destinavam, em especial, à mão-de-obra qualificada e nao 

muito abundante. Era uma maneira de fixar a força de tra

balho à fábrica para assegurar-se seus serviços. O valor 

dos terrenos e das construções permitia esse "luxo" por 

parte da empresa. 
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Assim, em Itaquaquecetuba existe ao redor de 

urna indústria textil instalada na década de 40 e à poucadis 

tância da estação ferroviária, um bairro feito pela indús -

tria e que, ainda hoje, pertence a ela. Nas casas reside 

um pessoal com 30 a 35 anos de instalação nesse lugar. 

Urna outra "variante" da especulação !mobiliá-

ria, dirigida também pela Metrópole são os sítios, chácaras 

e residências de fim de semana que, a partir da década de 

50, começam a se intensificar nos arredores de Sei:> Paulo. 

Langenbuch escreve a propósito: "Um fato a des

tacar é a grande especulação imobiliária que esta atividade 

ensejou, sobretudo durante a década de 1950. Loteamentosde 

chácaras recreativas surgiram por toda parte, alicerçadosem 

hábeis campanhas· publicitárias" (16). 

Nas estradas· municipais de Itaquaquecetuba que 

sao de velha ocupação como a do Corredor, a do MandI,do Qu~ 

bra-Rabicho, a do Bonsucesso, encontramos tal ocupação do 

solo entremeado com as chácaras e hortas de agricultura co-

mercial. O contraste que marcam no uso do solo é em geral, 

muito grande, dado o luxo das casas, com piscinas, etc., e~ 

quanto nas vizinhanças observa-se a simplicidade, e até cer-

to ponto a pobreza, das .moradias dos agricultores japoneses 

e brasileiros. Aroldo de Azev~do descreve justamente esse 

contraste: "Constituem exceçoes as grandes residências com 

maior confôrto, quase sempre de propriedade de moradores a-
, 

bastados que residem normalmente na Capital e as mantêm pa-

ra os descansos de "week-end" ( l 7J • 
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Novas formas de espequlação imobiliária foram 

também criadas pelas empresas, em forma de associação de 

loteamento de chácaras recreativas, organizadas como clu-

bes de campo. :e o caso do conjunto "Arujázinho", entre 

Arujá e Itaquaquecetuba. 

Todas estas formas de "uso do solo", decorren-

tes do sistema econômico e da acumulação de recursos na Me 

trópole, se inscreveram como uma importante característica 

dos arredores de são Paulo. 

Atualmente a febre da valorização e especula -

çao imobiliária está deixando de lado essas formas de org~ 

nização de alto pode aquisitivo, em favor de loteamentos 

mais modestos da terra, para fins de moradia. Isso pode 

ser observado em Itaquaquecetuba e se explica pelo fato de 

-que o lucro revertido para a companhia de loteamentos e 

maior com residências operárias, em função de menores gas-

tos de inversões em equipamentos, infraestrutura, propaga~ 

da, etc. 

"Como acumulação e especulação andam juntas, a 

localização da classe trabalhadora segue os fluxos dos in-

teresses imobiliirios" (18). 

Finalmente, nos anos 70, um novo fator de org~ 

nização e transformação territorial vai se somar aos já 

mencionados em Itaquaquecetuba, concretizando-se aindamais 

o processo de metropolização - é quando se inicia no muni-·· 

cípio o processo de industrialização. 
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A partir de Sio Paulo e, em "decorrência da ex 

pansao centrifuga" (19) da cidade, os capitais paulistas e 

estrangeiros se localizam em Itaquaquecetuba. .Conforme 

Langenbuch,".;. nuncd houve na porção mais típica dos arre 

dores paulistanos uma concentração de capitais ou de con -

tingentes j\Úmanos suficientemente significativa para gerar 
~ 

um desenvolvimento local endógeno". E prossegue, um pou-

co mais adiante. "Assim sendo, quando nas porções mais ti 

picas dos arredores paulistanos um aglomerado começa a se 

povoar ou se industrializar, isto se relaciona diretamente 

com são Paulo (20). 

Há 2 elementos primordiais em Itaquaquecetuba 

que norteiam as indústrias expulsas da cidade de são Paulo: 

19) - Terrenos extensos e baratos à disposição 

das empresas; 

29) - Mão-de-obra também abundante e barata p~ 

ra as indústrias menos exigentes de especialização. 

Entre 1973 a 1976, a Prefeitura de Itaquaque~ 

tuba havia des~?ropriado enormes glebas de terrenos impr~ 

dutivos e aoerto concorrência pública para as indústrias 

se candidatarem a eles. 

Juntavam-se assim, por feliz coincidência,dois 

elementos de máximo interêsse para as empresas. "As condi 

çoes que elas assumem a nível de localização são as que de 

terminam o menor custo de produção e a máxima garantia de 
~ 

lucro. Nesse sentido, as escolhas de localização não sao 
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as mais "racionais" mas as mais "eficientes*, do ponto 

de vista do capital" (21). 

~ assim que as indústrias têxteis, de art~gos 

de plásticos, de artigos de borracha, com grande necessid~ 

de de mão-de-obra não especializada, vão se localizar as 

margens da estrada velha são Paulo-Rio, onde os terrenos 

sao extensos e baratos. ~ esse um eixo de comunicação que 

as poe em rela.~ão 
# 

nao so na força de trabalho de Ita -

quaquecetuba, como também dos municípios vizinhos 

bairros de São Paulo. 

e dos 

· As indústrias mais especializadas e com grande 

necessidade de terrenos, onde a mão-de-obra é, quase em 

sua totalidade, não residente em Itaquaquecetuba, se insta 

lam em áreas de antigo domínio de atividades agrárias. Há 

uma penetração, um efeito de domínio sobre os pequenos cha 

careir us que ou convivem em simbiose com a atividade indus 

trial, ou vendem suas terras, cedendo às pressões da espe-

culação imobiliária, tanto para instalação industrial como 

para bairros operários. 

Outro fato a destacar é que, do expressivo nú-

mero de indústrias que buscaram Itaquaquecetuba para se 

instalar (total de 104) não são todas elas grandes estabe-

lecimentos fabris. As de porte médio predominam assim co-

mo pequenas empresas que, favorecidas pelo transporte rod~ . 

viário conseguem intensificar seu relacionamento com o mer 

cado consumidor. 
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Outrossim como o crescimento industrial acelera 

(' processo de urbanização e vice-versa, houve em Itaquaque

cetuba uma continuação do crescimento demográfico que a PªE 

tir de 1950, e especialmente 1960, atinge o município, se -

gundo dados já analisados no capitulo anterior. 

"Do ponto de vista das empresas, o importante 

era contar com uma força de trabalho abundante e barata,que 

permitisse produção de um excedente elevado. A aceleração 

do fluxo migratório iria permitir a formação de um exceden-

te de força de trabalho na cidade ••• 11 (22). 

·.Outro elemento capital a se destacar, dentro do 

processo de metropolização em que se acha inserida Itaqua -

quecetuba, é que todos os fatos que, de algum modo, influem 

no poder de decisão, de comando, de gestão, de . serviços,em~ 

na da cidade Capital. ~ssim, todas as indústrias por -nos 

entrevistadas e que foram tratadas no Capítulo I, têm seus 

escritórios centrais em são Paulo de onde se maneja a produ 

çao e a comercialização, e até mesmo o transporte, em algu

mas. Em sintese, o capital e as decisões sobre o seu emprê 

go, partem da Metrópole. Mesmo a produção do cinturão hor-

ti-fruti-granjeiro, como também a de flores e plantas orna-

mentais possui sua comercialização a partir de São PauJ.o - ou 

para o próprio mercado ou para a Metrópole carioca. 

Assumimos aqui as palavras de Lysia C. Bernar -

des, que diz: "O flux9 que melhor expressa a integraçào me-
' 

tropolitana dada a sua intensidade e as,. consequências que 
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acarreta na vida do conjunto metropolitano e na sua organ! 

zação espacial, é o fluxo de pessoas que se deslocam regu

larmente entre a periferia da aglomeração e o núcleo cen -
• 

tral, ou vice-versa, seja para alcançar seu local de traba 

lho, $eja para outros fins como estudo, compras e, também, 

lazer. ~sse importante movimento da população, que impli-

ca em deslocamentos de ida e volta, os chamados movimentos 

pendulares, exprime a um tempo, a integração econômica e 

social do conjunto" (23). 

Na pesquisa de campo que realizamos em feverei 

ro de 1979 procuramos "medir" a intensidade dos deslocamen 

tos temporários da população de Itaquaquecetuba. 

Observamos um predominio de homens para traba-

lhar diariamente na cidade de São Paulo, tanto ·seja em trem 

como em onibus que praticamente não apresentam maiores di-

ferenças, segundo tabela n9 30. 
-Em segundo lugar aparecem as "compras" que sao 

feitas tanto em São Paulo como nos municípios vizinhos a 

Itaquaquecetuba, ou seja Poá, Suzana e ~ogi das Cruzes.Isso 

mostra a falta de um comércio mais especializado no munici-

pio, fazendo com que a população tenha que se deslocar para 

obter o que necessita. 

No que se refere ao trabalho, a população que 

reside no centro velho e nas áreas mais antigas de Itaqua-

quecetuba ainda se encontra fortemente ligada a são Paulo, 

remanescentes do período em que Itaquaquecc~ tuba era consi-



TABELAN9 30 

Sexo 

Motivo 

Local 

Transport~ 

M 

240 

% 

65 

Trabalho 

200 52% 

São Paulo 

209 58% 

Trem 

157 140% 

Diária 
Freqüencia 

204 57% 

MUNICií>IO DE ITAQUAQUECETUBA 

Deslocamentos Temporários 

F 

132 

% 
35 

Compras 

95 25% 

ltaq. (Centro) 

39 11% 

Ônibus 

160 41% 

Semanal 

84 23% 

T 

372 

% 

100 

Passeio 

60 16% 

Munic. viz. 

76 21% 

Carro 

72 18% 

Outros 

71 20% 

Estudo 

27 7% 

Outros 

36 10% 

Outros 

6 1% 

T 

359 100% 

Fonte : 213 Questionários aplicados na área do Município de Itaquaquecetuba. 

T 

382 100% 

T 

360 100% 

T 

395 100% 
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derada "subúrbio-dorrnitõrio". As mulheres (35%), tantos! 

ja dos bairros novos corno dos mais antigos vão trabalhar no 

comércio dos bairros Leste da Metrópole e também nas indús 

trias de confecção, localizadas nos arredores da 

ferroviária da Luz e Roosevelt. 

estação 

Também nos interessamos por saber onde se abas-

tecia e que artigos a população inquerida em Itaquaquecetu-

ba procurava fora dela, dando as conclusões na tabela nQ 

31. 

Itaquaquecetuba aparece em primeiro lugar em 

"alimentos" (60%) sejam estes adquiridos nas feiras livres 

ou nos supermercados ou vendas dos diferentes bairros. As 

respostas variam com as faixas salariais do pessoal pesqu! 

sado. 

Quando o produto comprado exige um maior inves 

timento · ou "melhores" condições de compras, já aparece 

São Paulo e seus bairros limítrofes a Itaquaquecetuba, em 

primeiro lugar. O destaque maior realmente para "vestuá -

rio" (51%) e "eletrodomésticos" (55%) é para a Capital. D~ 

pois nenhum outro município, nem sequer um da importância 

de Mogi das Cruzes, adquire maior expressão. 

Finalmente, também pesquisamos onde o morador 

de Itaquaquecetuba procurava os serviços de saúde: já que 

o municlpio não conta com hospital. O único pronto-socor-

ro particular que possui não tem atendimento permanente,seE 
, 

vindo só em casos de extrema urgência. 'Dentista é o único 



_TABELA N9 31 

MUNICil>IO DE IT AQUAQUECETUBA 
Abastecimento 

Alimentos % Vestuário % Eletrodom. % 

ltaquaquecetuba 142 60% 44 18% 19 9% 

São Paulo 23 10% 122 51% 118 55% 

ltaim 31 13% 8 4% 9 4% 

São Miguel 19 8% 31 13% 28 13% 

Poá 14 6% 3 1% 7 3% 

Mogi das Cruzes 2 1% 20 8% 18 8% 

Outros 4 2% 11 5% 18 8% 

Totais 235 100% 239 100% 217 100% 

FONTE : 213 Questionários aplicados em fevereiro de 1979. 

Os dados expressam mais de uma resposta. 

TABELA N9 32 

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA 

Serviços de Saúde 

Localidades Dentistas % Médicos % 

São Paulo 125 66,l 105 50,3 

Mogi das Cruzes 10 5,3 40 19,l 

Suzano 15 7,9 36 17,2 

ltaguá 22 11,7 13 6,2 

Poá 11 5,8 7 3,4 

Outros Munic. vizinhos 6 3,2 8 3,8 

Totais 1890) 100,0 209(1) 100,0 

FONTE : 213 Questionários aplicados na área urbana de Itaquaquecetuba em fe~ereiro de 1979. 

• Os dados expressam mais de uma resposta. 
(l) Vários não consultam. 

Outros % 

34 21 % 

76 48% 

6 4% 

17 10% 

9 6% 

9 6% 

8 5% 

159 100% 

Hospitais % 

112 52,6 

44 20,7 

44 20,7 

0 ,5 

12 5,5 

213* 100,0 
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serviço que Itaquaquecetuba possui, embora nao esteja ao al 

cance de toda a população, por razões econômicas. Uma pop~ 

lação de tão baixo poder aquisitivo não pode sequer pe~sar 

na possibilidade de atendimento dentário particular. 

São Paulo aparece na tabela n9 32 com _percen-

tuais superiores para mais da metade da população pesquisa-

~a: 66,1% nos dentistas, 50,3% para médicos e 52,6% nos ser 

viços hospitalares. ~ conveniente mencionar aqui que gran-

de parte dos inqueridos se beneficia dos convênios das in-

dústrias e dos serviços do I.N.P.S .. g justamente são Pau 

lo-Capital que tem maiores condições de dar atendimento. 

Mogi das Cruzes ocupa o segundo lugar, 19,1% p~ 

ra médicos e 20,7% para hospitais, pelas mesmas razões an-

tes expostas. 

Em relação aos outros municípios destacados de-

vemos dizer que é motivado ou por relacionamento com o pro-

fissional, no caso Dentistas de Suzana e Poá, ou por força 

dos convênios das empresas onde o pessoal pesquisado traba-

lha, no que se refere a médicos e Hospitais. Por outra PªE 

te, por ser Itaquaquecetuba um município "novo" de instala-

çao industrial, as emp~esas particulares de assistência me

dica (convênios) ainda ai não se localizaram obrigando os 

seus associados a deslocar-se a outros municípios aonde os 

serviços existem. 

A mobilidade muito expressiva que há no interior 
~ 

da área metropolitana, propiciada pela expansão dos trans -

portes, não deixa de refletir um certo dasiquilíbrio 11as 
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condições de vida desses arredores. Um dos sintomas desse 

desiquilibrio é a necessidade que tem a população ativa mais 

qualificada de procurar trabalho em São Paulo ou em Mogi 

das Cruzes. São problemas decorrentes dos baixos níveis sa 

lariais e 1ue se refletem na circulaçã~ inter-municipal. 

Tàis problemas apontados até aqui não são pert! 

;ientessó em Itaquaquecetuba. Pode-se portanto estender a 

toda a periferia de são Paulo, uma série de reflexões co -

muns, visíveis a nós na região Leste. 

O grande fluxo industrial que está recebendo o 

município de Itaquaquecetuba não trouxe melhorias econômi 

cas para a força de trabalho, mas deu a possibilidade à pop~ 

lação alí residente ou que para lá foi atraída pelo traba -

lho, a comodidade de conciliar trabalho e residência. 

Não fugindo à regra para os arredores de são 

Paulo, o município é palco de uma desmedida especulação imo 

biliária, especialmente no que se refere aos loteamentos re 

sidenciais para operários. Em consequência disso há uma 

falta total de serviços e de recursos de qualquer classe~ma 

vez que a própria característica da especulação é repartir 

os recursos de acordo com o poder aquisitvo da população. A 

periferia de são Paulo - na qual está inserida Itaquaquece-

tuba - só possui os mínimos serviços que essa massa de pop~ 

lação pode pagar: luz elétrica. Os outros serviços 

água, coleta de lixo, telefone só os usufruem uma 
'. 

como 

pequena 

parcela de população, localizada no niicieo velho do municí-
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pio de Itaquaquecetuba; isso para aqueles que possuem maior 

poder aquisitivo. 

As condições de vida desta população dependem 

de uma série de questões ligadas às formas de produção e à 

distribuição da renda no país. 

Sendo São Paulo a ·Metrópole do pais, é também o 

maior centro de acumulação econômlca, em contraste, é onde · 

se exacerba o des{quilibrio entre a acumulação do · núcleo 

central e a pobreza da periferia. 

A análise dos fluxos de relações sócio-econôm! 

cas que tentamos fazer dentro das condições em que foi rea 

lizada nossa pesquisa e nossa formação científica, nos pa

rece ter atingido os objetivos de mostrar a integração de 

Itaquaquecetuba à Metrópole, como parte do proc~sso geral 

que estruturou a Grande são Paulo. 

Fechando o nosso raciocínio poderíamos concluir 

dizendo que: O processo de metropolização está. capturando e 

organizando o espaço do municipio de Itaquaquecetuba na me 

dida que o processo de produção, e o processo de consumo 

que ai se instala não é mais que uma parcela de um sistema 

maior dirigido pelo centro de decisões que é a Capital Pau 

lista. 
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NOTAS DO CAP1TULO IV 

(1) - BRANDÃO LOPES, Juares R.: "Desenvolvimento e Mudança 

Social~, Cia. EditSra Nacional, EDUSP, São Paulo,1968, 

p. 6. 

(2) - Idem, Op. cit., p. 19. 

(3) - BLAY, Eva, A.: *Crise Urbana ou Crise de Reprodução 

do Capital", em: "A Luta pelo Espaço", Vozes, Petró 

lis, 1978, p. 14. 

(4) - CAMARGO, C.P.F . . de e outros:"São Paulo, 1975", Cres-
.. 

cimento e Pobreza, Ed. Loyola, 1976, Cap. I, p. 16. 

(5) - SANTOS, Milton, "Por urna Geografia Nova", HUCITEC, 

EDUSP, São Paulo, 1978, Cap. XII, p. 133. 

(6) - SANTOS, Milton: "Espaço e Dominação", in: Seleção de 

Textos, Associação dos Geógrafos Brasileiros, São 

Paulo, n9 4, junho, 1978, p. 11. 

(7) - BERNARDES, Lysia M. C.: "Sobre o processo de Metropo

lização no Brasil", in: "Re'vista Geográfica", n9 7li 

dezembro 1969, p. 115 e segs. 

(8) - PENTEADO, A.R .. : "Contribuição ao Estudo da 
~ 

Região 

Suburbana de São Paulo", in: Anais da A.G.B.,São Pau 

lo, 1957, Vol. IX, Torno I, 1954-55, P~ 211. 
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(9) - SANTOS, Milton: "Espaço e Dominação", p. 5. 

(10) - CRISSIUMA, Eddy, de F.: "Concentração japonêsa em 
·-' ... 
Sao Paulo", in "Geografia", Ano I, n9 1, São Paulo, 

1935, p. 113. 

(11) - ·PENTEADO, A. R.: "Os Subúrbios de são Paulo e suas fun 

ções" .. em: "A Cidade de São Paulo", Estudos de Geo -

grafia Urbana, A.G.B., C.N .• 1., São Paulo, Vol.IV, p.38. 

(12) - PENTEADO, A.R.: Op. cit., p. 48. 

(13) - AZEVEDO, A.: "Subúrbios Orientais de São Paulo~p.136. 

(14) - BERNARDES, Lysia, Op. cit., p. 118. 

(15) LANGENBUCH, J.: Op. cit., p. 247. 

(16) - AZEVEDO, A.: "Itaquera e Poá ••• , p. 156. 

(17) - WILHEIM, J.: "São Paulo Metrópole 65. São Paulo,D.E. 

do Livro, 1965, citado por CAMARGO, C.P.F. de e ou -

tros: São Paulo, 1975, Crescimento e Pobreza, p.26. 

(18) - LANGENBUCH, J.: Op. cit. p. 210. 

(19) _ Idem. 

(20) - CALABI, D. e INDOVINA, F.: Op. cit., p. 4. 

(21) - FERREIRA DE CAMARGO, C. e outros, São Paulo, 1975, 

p. 25. 

(22) - BERNARDES, L.: Op. cit., p. 121. 
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