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POLITICA

URBANA,

UM ESTUDO

HABITAÇAO

E MIGRAÇOES

INTRAMETROPOLITANAS:

DE CASO.
RESUMO

I

O trabalho
gratória

objetiva

e as estratégias

do município

situada

a partir

de uma modalidade
O Projeto

da população

do Jabaquara,

zona sul

de transformação

da intervenção

do Estado

de política

atrav~s

de reurbanização:

O estudo,

de caráter

de pesquisa

realizada

longitudinal,apresenta

os efeitos

tanto sobre as condições

de vida das famílias

ceram residindo
tos expulsivos

da intervenção

na área corno daquelas
do referido

Objetiva

também contribuir

estatal

com o estudo

na configuração

de sobrevivência

as especificidades

metropolitanas

brasileiras

e, especialmente,

Departamento

Bógus
Católica

de Sociologia

das mi
e

e ocupação

considerando

Universidade

os efei

o a~cance

trabalhadora,

Pontifícia

que permane-

que sofreram

demonstrando

espaço urbano e nas condições

Lucia Maria Machado

pública

projeto.

intra-metropolitanas

limites da atuação

os

de junho de 1978 a dezem-

bro de 1985 acompanhando

.graçoes

r~

de transformação:

Tal processo

específica

m~-

CURA.

resultados

I

processo

no bairro

de São Paulo.

foi desencadeado

a trajetória

de sobrevivência

sidente numa area em acelerado
Vila do Encontro,

analisar

de São Paulo

da
das

os
do

classe
regiões

de São Paulo.

-

1.

POLfTICA URBANA, HABITAÇÃO

E MIGRÁÇOES

INTRA~]ETROPOLITANAS:

U~1 ESTUDO DE CASO.

INTRODUÇÃO

Este trabalho
pesquisa

longitudinal

realizada

e onde são analisados
fica de política

da e de habitação

os resultados

no período

os efeitos

pública:

nas para Recuperação

apresenta

uma

de 1978 a

1985

de uma modalidade

o projeto

Acelerada),

da população

de

CURA (Comunidades

sobre as condições
residente

de projeto

do numa irea habitada
te, de escassos
car o processo

recursos

do pela construção
bairro. O projeto
sar a ocupação

do terminal

r,

e que veio

do solo urbano

.

intensifi-

ji desencadea

principal

do bairro onde ainda existiam

muitos

nos vazios, além de grande número

de habitações

como barracos

aumentar

visando

- o número de usuirios

do metr6 e justificar

vestimentos

na construção

realizados

migran-

do Metr6 num dos limites do

CURA teve como objetivo

e cortiços,

implant~

principalmente

econ6micos

de valorização

de vi-

de São Paulo.

de reurbanização,

por população

Urb~

em Vila do Encon-

tro, bairro situado na zona sul do Município
Trata-se

especí-

adenterre-

precárias,

- a médio prazo
assim os

in-

daquele meio de trans

porte.
Através

de tr~s levantamentos,

1978, 1980 e 1985 procurou~se

avaliar

so de valorização

ocorrido

constatando-se

imobiliiria

a expulsão

os efeitos

em

do proce~

em Vila do Encontro,

de grande parcela

sidente e a adoção de novas estratégias

realizados

de

da população

r~

sobrevivénci a por

2•

parte daquelas

famílias

que ainda permanecem

local, ao lado dos novos moradores
cio-econ6mica,

que chegaram

ou locação dos imóveis
Houve,
jetória migratória

em Vila do Encontro,
Metropolitana

recentemente

so-

da compra

ou reformados.
de analisar

originariamente

de são PauIJI~configurando-se

zadas corno mais urna etapa no percurso
em busca de habitação,

damentais para garantir

à Região

o processo

de

e menos valori-

migratório

intra-me-

uma das necessidadesfun

a reprodução

no contexto urbano se reveste

a tra

residentes

antes e depois de sua chegada

expulsão para outràs áreas menos equipadas

tropolitano

situação

através

a preocupaçao

das famílias

no

de melhor

recém-construídos

também,

residind6

do trabalhador

de características

e que

específi-

caso
Procura-se
de políticas

urbanas

mostrar,

aSSlm, que o Estado através

- atua corno um dos agentes

da especu-

lação imobiliária

sem criar mecanismos

que impeçam a expul

são dos moradores

mais pobres,

da classe

dora urbana moradora
rapidamente

parcela

trabalha-

de urna área até então periférica

se valorizou.

e que

•
3.

I - A ÁREA ESTUDADA NO CONTEXTO DE SÃO PAULO. A CIDADE

E SUA CONFIGURAÇAO

Vila do Encontro
ra, zona sul do Município
trópo1e brasileira
.

de migrantes

de são Pau19, núcleo

W,.l

condições

numero
em bus

de vida e de trabalho.
migratório

a partir

que se instalou

do, aos fatores de expulsão
dos migrantes,
pjda penetração

sobretudo

das décadas

de tipo ru

de 1940 e pri~

atuantes

do capitalismo

urhano, passam a exercer
(' o Estado à medida
de, transporte

em outrasJ2)

a partir da ~écada

esses migran-

para o mercado

uma pressão

de

- entre outras

de habitação,saQ
- precisam

ser sa-

existente·em

são Pau

de 40, que provocou

uma primeira

da cidade, em termos espaciais,

do que se pode chamar de uma primeira

f~rica ou zona de subúrbio,
ro do Jabaquara

trabalho

social sobre a cidade

que suas necessidades

e emprego

origem

de certas areas e da ri

Foi a pressão"habitaciona1

da de expansão

nos locais de

aos centros urbanizados

tes, em geral sem qualificação

de in

em São Paulo e, por outro Ia

fruto da estagnação

Chegando

contornos

um grande

de 1950, devido, por um lado, ao processo

dustrialização

10,

da maior me

de outras regiões brasileiras

ral-urbano.acentuou-se

tisfeitas.

do Jabaqua

,r

Esse movimento

cipalmente

no bairro

e para onde converge

oriundos

ca de melhores

situa-se

formando

on
os

zona peri-

em meio à qual se situou o bair

e a nossa area de estudo.

Essa expansao
anuais de crescimento
perfodo de 1940/1950

foi acompanhada

geométrico

por altas

da população:

e 5,6% para o período

taxas

5,1% para o

de 19S0/1960.Tr~

I

•
"

.
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tou-se, no entanto,
elo

de uma expansao

um espaço mal equipado,

A regra parece

pavimentação,

ao centro

de 40 e 50)
d6cadas.

sohretudo

COMO

d(l

parte da primeira

de 1940,

"a exemplo

n vi Ias e cjdades

lias

migrante

de

mais

(décadas

nas últimas

trabalhadoras,

a p~

de áreas rurais - que

notícia

percorridas

-

sur

da cidade,

por

que apareceram
que conduziam

a São Paulo". (Lungenbuch:
loteamento

1971).
aberto

da area por volta de 1933, quando

o local

ocupado

por chácaras.

Vila do Encon-

a parte pior de um dos

lotearnentosa I i

acidentada,

com a pre-

e fundos de vale. Não houve por isso,por

parte das companhias
des montantes

bairros

por ônibus

devido i sua topografia

scnça de córregos

ser resolvidas.

teria sido

ro foi, justamente,

realizados,

de outros

de que o primeiro

proximidades

precisavam

onda ele expansão

vizinhas

ainda era basicamente
t

momento

ln ron t ro - nossa a rca de estudo

no longo das estradas

!lã

a ins-

periferia

mais distante

habitacionais,

"i 1:\

volt"
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Pa rti a me trópo 1e em bu sca de trab a1h o e cujas n e ce s si

d;)J('~.

~ll/

dos

público

nessa

as classes

geralmente

pa-

como rede

num primeiro

é que se dirigiram

ç

vc i o

da cidade,

-

rede de esgotos~3)

loteadas

e para urna periferia

pu la ao pobre -

através

de infra-estrutura

áreas

e irregular.

primeiro

ao poder

luz e, raramente,

Para essas
próxima

privada,

reivindicar

talação de equipamentos

confuso

a de ocupar

pela iniciativa

teadores - para depois

5gU3,

com traçado

ter sido sempre

pcl desempenhado

sem plaTlejamento,gera~

loteadoras

de capital

- ou mesmo na instalação
çao

interesse

em abertura

que seria obtido

renos não garantiria

o retorno

gra~

de ruas e pavimenta-

de equipamentos

tura, já que o preço

em investir

de infra-estru-

com a venda dos ter-

do capital

investido.Surgiu,

5•

<lssim, um loteamento
obedecidos

de traçado

os requisitos

onde. os lotes estreitos

irregular,

legais

"onde não foram

de parcelamento

e fundos

do solo

e

evidenciam

uma forma

de

do terreno

deu a diretriz

'retalhamento'

onde a topografia

pa ra o tamanho

do lote e o seu preço". (Pa tarra e Bó gu s:1980

pp. 826).
Foram tais caracteristicas
do Encontro
Iccursos

um local de acesso

reduzidos.

da década

fins

Apesar

possivel

disso,

a uma população

há indicios

de 50, a área permaneceu

de que

Ac rcd i ta-se que esse adensamento

1 i gado

"j:1

( I I'W \ 1

-\

.í:.·

ao surto industrial

:t rc g i J o do A BC 1

dl'

F!'!':1

ocupaçao

re gu la r . começando
IZllldu

depois

dos córrcgos,

do Encontro

de forma ir-

da área e atin-

até chegar

as habitações

da área através

as margens
mais precá-

devido,

tiveram

de um lado, is condições
lado, devido

Ias quais a área foi passando
paçao e que inclui

da história

demonstra

ao longo do tempo,

malS gerais e, de outro

zada".

entretanto,

mais baixas

para fins habitacionais

cials distintos,

de 60 trans

barracos.

"A história
ocupaçao

deu-se,

onde se encontram

r i as , inclusive

es-

fabril.

pela parte mais elevada

as partes

a part ir

con tigu a a V i1a do En con tro - nu

concentração

,:I':llldC'

povo~

populacional

que, na década

de
até

escassamente

da , v indo a ocorre r sua ocupaç ão e feti va somen te
de )0(J(1.

Vila

que tornaram

sua passagem

(Patarra e Bógus:1980p.

durante

que grupos

so-

acesso i

Vila

- .
economlcas

i~ transformações
seu processo

de periferia
827)

de sua

pe-

de ocu-

a area urbani

·
-'
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O PROJETO

CURA: UMA MODALIDADE

DE POLlTICA

URBANA

O CURA lComunidades
Acelerada)

foi criado

Banco Nacional
era "promover
comunidades,

a melhoria
atrav~s

com as possibilidades

das condições

dos

area
piloto para implantação

do Projeto

de

área provocando

vazios

gamento viário. Estés
5CS

imobiliários

do Estado capitalista,

para

de

melhorar

que

atravessa

e demandando

aliados

i~
a
um

do alar-

aos interes-

aos quais se somam os interesses
Vila do Encontro

com efeitos

e sua composição.

diretos

básico

dos fundos de vale e

em

sobre a pop~

Alí foram

partir de 1978, obras de saneamento
incluir a urbanização

-

na instalação

das áreas remanescentes

transformaram

palco de grandes mudanças
lação residente

avenida

acontecimentos,

privados

o povo~

do Metrô-Jabaquara

desapropriações

trabalho de reurbanização

termi-

de sua grande utiliza-

terminal

da principal

algumas

como

de adensar

ção. Havia tamb~m o fato de que a necessidade

pusera o alargamento

da popul~

da estação

investido

atrav~s

as vias de acesso à estação

acordo

deveu-se,principa!

terrenos

do capital

de

aplica-

de Vila do Encontro

a necessidade

daquele meio de transporte,

para

e as aspirações

ainda com muitos

do

explícito

urbanos,

em um de seus limites,

um retorno

programas

de recursos

econômicas

nal do Metrô, que impunha

Recuperação

de vida urbana

e equipamentos

ção" (BNH: 1974). Mas a escolha

q\le houvesse

para

(BNH) e seu objetivo

da alocação

- em infra-estrutura
çao

mento da área

Urbanas

em 1972 como parte

da Habitação

mente, i presença

ESPECIFICA

realizadas,
(que
a

a

deveriam

canalização

.-

·"
7.

dos córregos)
uso coletivo

e foram construídos

como: creche, posto de saúde, parque

til, posto do corpo de bombeiros,
vimentação

vários equipamentos

das ruas, alterando

de

infan-

além da iluminação

as feições urbanas

e p~

do

lo-

cal. (4)

As consequências
rapidamente

sobre a população

se fizeram sentir. Aquelas

tes em locais desapropriados

residente

famílias

residen-

tiveram que deixar

a

imediatamente,

indo alojar-se

com parentes

que o processo

de indenização

foi lento e difícil.

os que não foram imediatamente

expulsos

.-~

alternativas

que se combinaram

não do imóvel de residência,
possibilidade

ou amigos,

restaram

-a

ao rendimento

doméstico

com a habitação,

Quando isto não foi conseg~ido,

no

dos

a alternativa

dança para outro bairro pior equipado

algumas

a

via de regra, urna piora no padrão .habitacional

e

-a

custos

inquilinos.
foi a

e, em geral,

casos, a migração para outro ponto da cidade

ou

sentido de

distante do centro urbano e do local de trabalho.

dade de vida.

Para

familiar

e fazer frente
no caso

já

propriedade

de adotar novas estratégias

aumentar o orçamento
mais elevados

sempre

area

mumais
Nesses

significou,
e na quali

I

I

"',

8•
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O PROCESSO

DE VALORIZAÇAO

DESLOCAMENTO

ESPACIAL

DO SOLO URBANO E O

DA POPULAÇAO

-

AS MIGRAÇOES

INTRA-METROPOLITANAS

Falar da tendência
de população

de áreas periféricas

para areas mais distantes
pobreza"

significa

metropolitana

como, sobretudo,

dades para resolver

nascidos

encontraram

das famrlias

o fato de residir naquela

ria dos não naturais
bérn, considerar

83,5%

.~

recompor

chefes

de diferentes

pontos

para

cada uma

área, em termos
a trajetória

a trajetória

interior da região metropolitana.

tr~

dos

da Grande São Paulo.

separadamente

chegaram

ar sérias dificul-

o que significava

seu ciclo vital, procurou-se

intra.reglao

de habitação.

eram migrantes

.do pais. Para compreender

que

de

e que, enquanto

No caso de Vila do Encontro
das farnilias estudadas

"bolsões

dos migrantes

seu problema

do centro

migratória
..• na proprla

ser sua area de destino

mal remunerados,

expulsão

mais próximas

falar da trajetória

tanto daqueles

ao que parecia

ou de

ou para os chamados

metropolitana,

balhadores

de fixação

migrat~

Procurou-se,
realizada

Isto porque

de

ta~
já no

as migrações.
'..,)

intra-metropolitanas
turais da própria
os mecanismos

não só incluem no processo

região,

como também porque

determinantes

pessoas

n~

são distintos

desse tipo de mobilidade. espa-

cial.
Se as migrações· inter-estaduais
grandes contingentes

populacionais

nas do pais e particularmente
associadas

as transformações

que

conduzem

às regiões metropolita-

a São Paulo, estão
nas relações

de

em geral

produção

e ã

presença

de excedente?

lado

e às necessidades

tros urbanos,

populacionais

por outro,

nas e a habitação

de mão-de-obra
nas migrações

a principal

Sem dúvida,

de trabalho

elementos

privada

segregados

compõem

de moradia

e tendencialmente
A recomposição

estudada

habitacional

o quadro

a algumas

conclusões.

de família

Além disso,

de

sao

influências

dos

de r~
espaços

da po-

permitindo

realizadas

na
chegar

saber o numero de
antes de sua fi-

interessou distinguir

antes da chegada

tana de são Paulo daquelas

públicas

dos dados obtidos

pelo grupo em estudo,

realizadas

para

migratória

Em primei ro lugar procurou-se

as mudanças

mercado

a responsabilidade

da trajetória

de vida" dos chefes

xação em Vila do Encontro.

no

E a luta pelo espaço,

nos fragmentos

foi feita através

realizadas

est~ vin-

mais distantes.

"história

mudanças

cen-

mais

por ele recebida,

do solo e as políticas

para o trabalhador

solver seu problema

de resolver

do trabalhador

da habitação.

que, no urbano,

que transferem

pulação

o problema

urbano e à remuneraçao

a propriedade

nos grandes

um

causa do deslocamento.

de inserção

fazer frente aos custos

por

intra-metropolita-

a possibilidade

ou menos satisfatoriamente
culada às condições

no campo

à região metropoll

depois

do

migrante

atingir essa região.
No que se refere,
danças realizadas
apresentadas

pelo grupo de migrantes,as

a seguir,

mostram

de ambos os tipos de migração:
'1'11,"1'"

--.,.

r

o

inicialmente,ao

po l i t nn a .

a distribuição

numero
tabelas
de

de mu
1 e 2,

frequência

fora da Grande são Paulo

e

I

'1
I

-.

,

'

10.

TABELA

1 -

DISTRIBUIÇÃO
DOS 1'IIGRi\NTESSEGUNDO
O NOME RO DE MUDANÇAS E rETUADAS ANTES
.DA CHEGADA NA REGIÃO METROPOLITANA
DE SÃO PAULO.

N9 de pessoas que fizeram
exatamente x mudanças

N9 de Mudanças
x

~o

Absoluto

O

91

40,99

68

30,63

2

19

8,56

3

14

6,31

4

17

7,66

5

8

3,60

6

1

0,45

7

3

1,35

1

0,45

1
,.~

8
9
10
11
12

Número

médio

de mudanças

FONTE:

Bógus,L.~.M.

= 2,25

- A reprodução

da força de trabalho

numa area de intervenção:
Encontro,

são Paulo,

(Dados de Pesquisa)

.vila do

1978/1980.

.i

11.
Pode-se verificar

pela tabela 1 que embora a mlgra-

çao por etapas seja preponderante
siderável

a proporção

de pessoas

mente à Grande São Paulo
que realizaram

(59,01% dos casos) ~ co~
que se dirigiram

(40,99%),

o que somado

apenas uma mudança

maioria de pessoas.

(30,63%) comp6e a grande

por etapas

foi principalmente

pelos indi v duo s que nu graram com a família
í

-

e que a migração

direta

uma etapa foi feita pelos indivíduos
zinhos, ou porque
instalados

àqueles

No caso dos dados obtidos, pôde-se obser-

var que a migração

filhos pequenos

direta-

em geral com

ou

com

apenas

que se deslocaram

fossem solteiros,

na cidade

-

realizada

ou porque

tenham mandado

so-

só depois de

vir o restante

da famí

lia.
Quando se comparam
tabela 2 verifica-se
ro de mudanças

os dados da tabela 1 com

que ~ consideravelmente

realizadas

10 ocorrem

em m~dia J,25

da Região Metropolitana

migraç6es

te último caso, ~ pequena
rigiram diretamente
da pesquisa

mudanças

está naqueles

de pessoas

onde moravam

(apenas 8,56% dos casos).

maior incid~ncia

atual

no

que se di
momento

Por outro lado,

que fizeram

at~ chegar à resid~ncia

no interior

se eleva para 3,92.Ne~

a proporção

à resid~ncia

metro-

fora da Grande são Pau

por pessoa,

esse nGmero

da

malor o nume-

após a chegada na regjão

poli tana. Em termos mé d i os , enquanto

os

a

de duas a cinco

(73,22%).

12.

TABELA

2 - DISTRIBUIÇÃO
O NÚMERO
A CHEGADA

DOS MIGRANTES

DE MUDANÇAS

SEGUNDO

EFETUADAS

APOS

NA REGIÃO METROPOLITANA

DE SÃO PAULO.

N9

N9

de pessoas que fizeram
exatamente x mudanças

de Mudanças
x

(chegada
na R.M.S.P.)

Absoluto

%

1

19

8,56

2

45

20,27

3

46

20,72

4

41

18,47

5

30

13,51

6

14

6,31

7

13

5,86

8

8

3,60

9

1

0,45

10

1

0,45

12

1

0,45

13

2

0,90

14

1

0,45

11

N9

médio de mudanças

FONTE: B6gus,L.M.M~

= 3,92.
- A reproduçio

da força de trabalho

numa área de intervenção:
Encontro,

sio Paulo,

(dados de pesquisa).

Vila do

1978/1980

·~-t

•

j
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Essa distribuição
jãchegados

a idéia de

ao que seria sua "área de destino"

tes, princibalmente

aqueles

recente, prosseguiram
no,

vem reforçar

que chegaram

sua trajetória

em função das dificuldades

os

que,

rn i

gran>

em periodo

dentro

mais

do tecido urba

de resolver

o problema

da

moradia.
Entreta~to,

embora em pequena

-

ao numero de casos observados,
na Região Metropolitana

o grupo de pessoas

no espaço

tano, ou seja, entre os municipios
a ultrapassar

das pelos não-naturais.

devido
nascidas

de são Paulo também apresentou

elevado número de deslocamentos

chegando

proporção,

o número

Ia 3, esse número médio eleva-se
rais, com maior incidência

intra-metropoli-

que compoem

a

região,

médio de mudanças

De fato, conforme

realiza-

demonstra

para 4,39

de pessoas

um

para

a tabe

os

natu-

que realizaram

de

três a seis mudanças.

Parece, portanto,
tes e naturais
rias condições

que os dois grupos

acabam por homogeneizar-se
de sobrevivência,

e das dificuldades

inerentes

ge aos dois grup~s,

igualmente.

pelas

fruto dos baixos

às condições

lhador no meio urbano-industrial.

-

migran-

-

p r e ca -

salários

de vida do traba

A luta pelo espaço atin-

14.

TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO DOS NATURAIS DA
REGIÃO METROPOLITANA

DE SÃO

PAULO POR NOMERO DE ~IUDANÇAS
REALIZADAS NA REGIÃO

NQ de pessoas que fizeram
exatamente x mudanças

N9 de Mudanças

Absoluto

x

°

%

2

4,54

1

4

9,09

2

5

11,36

3

7

15,90

4

5

11,36

5

6

13,63

6

8

18,18

2

4,54

8

1

2 ,27

9

2

4,54

10

2

4,54

7

.~

N9 médio de mudanças

4,39

FONTE: Bógus,L.M.M. - A reprodução da força de trabalho
numa ârea·de~lntervenção:
'.

.':

~

••••

"0

._~~~.

Encontro; ,J..SljfllQ..30~k
<~

~~

-

~'.;;~~

(dados de p~squisa}·

Vila do

15.
Estes dados
equivalentes
nicípios

foram confirmados

encontrados

em pesquisa

da Grande São Paulo

encontrou-se

um número

antes da chegada

pelos

resultados

realizada

(Duarte:

em oito muNesse caso

1979).

médio de mudanças

igual a 2,04

na Região Metropolitana

e de 3,48

depois

-

da chegada.

f nítido,
mamente

que essa grande mobilidade

à situação

associada

de classe

está inti-

do trabalhador

mal

remunerado.

IV - A FIXAÇAO

E A EXPULSAO

Conforme

já afirmado

zados três levantamentos,
1985 junto a uma mesma
Vila do Encontro (5).

respectivamente

amostra

residia

caso positivo

-

detectar

tais como inserção

trabalho,

mudança

reformas,

aluguel

dessem contribuir

econômica

e alteraçôes

de cômodos

em

organlzaçao-

à

"

na força

dos membros

na moradia,

de

já an

através

de

que pu-

doméstico. Com esses ele
,,':,.

.,~

mentos procurou-se

se ames

lugar -

ou outros expedientes

para o orçamento

em

essas e t a-

saber

de novos membros

na atividade

teriorrnente inseridos

lugar,

internas

e

residente

casa e, em segundo

mudançai

familiar,

em 1978-1980

que nortearam

em primeiro

na mesma

foram reall

populacional,

Os objetivos

pas foram de duas ordens:
ma família

anteriormente,

reconstruir

o impacto

das mudanças

ocor

ridas na área sobre seus moradores.
!\ cOllstataçiio
'r

1'"1.;.11

. ',..,

:'i \. 1

lq-~

(";'"

-:

i

T

i vn

_

atrav6s

da primeira

etapa

de que se tratava de população

(:- n . (l

~

ti os

j

nd i v J cl uo s ocup ados

do

de baixo
recebiam

16.
entre 1 e 3 sal~rios
com uma trajetória
deslocamento

mínimos

urbana

espacial

sa população,

mens~is)

prolongada,

tenderia

com sérios

e, na sua

levou a supor

a continuar

problemas

maiuria,
que o

para parte

des-

para os de recursos mais

escassos.

o

levantamento
~

no transcorrer
residentes
266

havia mudado

da ~rea

J~ no período

1985, p6de-se
.que se refere
uma tend~ncia
de parentes

espacial co~

durante

e continuaram

para enfrentar

iluminação

A comparaçao
ros levantamentos
naquele primeiro

de

no

Percebeu-se

com a chegada
casa e

repar-

houve v~rios

casos

morando

na casa pa-

extensa

parece

as despesas

da urbanização

sig-

com habi

da area,c~

etc ...

dos dados obtidos

nos dois primei-

demonstrtiu que o fator de retenção
período

que

1978-

relevantes,

na mesma

como também

ítens decorrentes

mo taxas de esgoto,

dis

famílias

o período

familiar

do tipo de família

uma estratégia

as

do grupo doméstico.

doméstico,

terna. Esse reforço

de muda~

de características

inicialmente,

para residir

de filhos que se casa~am

tação e outros

uma mobilidade

a 'ampliação do núcleo

tir o orçamento

nificar

do total de

que houve mudanças

composição

ou amigos

fa~ílias

famílias

porém

na ~rea,

constatar

à

que

a seguir.

Considerando-se,
residindo

das

de 1980 a 1985, o número

revestindo-se,

tintas como ser~ visto

parte

6S

o que constituiu

ças foi menor,

continuaram

em 1980 demonstrou

de dois anos, a quarta

estudadas,

sider~vel.

realizado

das transformações,

foi,

a ~opriedade

da casa.
De fato, considerando-se

o grupo dos que deixa-

I7.
ram a area e dos que permaneceram

entre

foram

Lica r i va s

e n con

t rada s diferenças

veis de rendimento
salarios

mínimos

rios mínimos

médio

familiar,

mensais

mensaIS

s i gn i

1978 e 1980,
c

para os que salram

~

os

n t rc

cuja mediana

não

foj

111-

de

5

e de 5,13 s3lâ

para os que permaneceram

residindo

no

local.
Assim,
os dois grupos,
onde as despesas

se o rendimento

as possibilidades
tendiam

o orçamento

te, naquele

momento,

primeiro

que o efeito mais imediato
fe~ sentir no aumento

dependeu

doméstico

do processo

em~im6veis

-

ou em terrenos

alguns deles, até o presente
Observando-se
tuação de propriedade
ção, no período

que deriva

inicialmente

mílias que mudaram
tra 75,4% residentes

lias que permaneceram
residem

renos invadidos.

Estas

pobres,

com rendimento

mínimos

me n s a i s ,

resi-

situação.
que é da si

a possibilidade
Apenas

de

fixa-

23,1% das fa

em casas pr6prias

alugados.

Gltiméls constituem

con

No caso das fami

casas pr6prias

ou em barracos

familiar

entre

permanecendo

4 percebe-se

56,2% possuem

em casas cedidas

a area

(15,9%)

nessa

estudado.

em im6veis

E significat!

invadidos

até 1980 residiam

se

Além disso, uma par-

momento,

a tabela

-

.
Ja

de valorização

cela cOllsiderável uélqueles que permaneceram
dia em casas cedidas

area

e, principalme~

que deixaram

alugados.

-

numa

de encontrar

dos aluguéis.

vo notar que 75,4% das famílias

distinguiu

.
casa proprla,

de pOSSUIr

do preço

não

de manutenção

a elevar-se

formas para aumentar

78 e 80 residiam

familiar

construídos

e 15.9%
em ter

as famílias

entre um e dois

mais

sala rios

•

Q
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TABELA

4 - DISTRI13UIÇí\O DOS DO~!ICíI.IOS POR
SITUAÇAO

DE PROPRIEDADE

SEGUNDO

A PE RlvIAN
E N CIA OU N i\ O, N l\ !\ f( E 1\ •
PERrODO
SAIRAM
Abs.

Situação de
Propriedade

1978-1980

PERivlANECE Ri-\~I
q.
Abs.
o

%

TOTAL
Abs.

%

Própria

15

23,1

113

56,2

128

48,1

Alugada

49

75,4

56

27,9

105

39,5

Cedida ou
Invadida

1

1,5

32

15,9

33

12,4

100.0

201

100.0

266

100.0

TOTAL

65

FONTE:

Bógus,L.M.M.

- A reprodução

da força de trabalho

numa área de intervenção:
Vila do
Encontro, São Paulo, 1978/1980.
(dados de pesquisa)

Cabe ressaltar
dado foi nitida
possibilidade

a associação

de fixação

po de resid~ncia

xaram Vila do Encontro
que chegaram

les que haviam

durante

a d~cada

maior

de 60, periodo

nal a uma área onde o preço
a trabalhadores

de baixa

das famílias

tem-

rea-

que dei-

representado
daque-

da dê cada de 1970(17,2%).

que permaneceram
porcentagem
de maior

dos imóveis

renda.

e

i com-

que foi pouco

após 1975 (47,6%) seguido

che ga do na 1~ metade

considerado,a

o maior

ter tido acesso

baixo

estu-

de resid~ncia

1978 e 1980 foi

No caso das familias
ro período

momento

Isto porque

percentual

entre

primeiro
tempo

tamb~m

a um aluguel

De fato, o maior

por aqueles

entre

~a área.

significava

pra da casa ou mesmo
justado.

que nesse

no primei

(48,5%) chegou

afluxo

populacio-

ainda era

acessível

19.

Quando se passa a analisar
dido entre 1980 e 1985 algumas
introduzidas

o período

diferenças

compreen-

importantes

sao

no quadro até agora apresentado.

b preciso
plena consciência

ressaltar,

desde logo, que

se

de que a amostra populacional

da em 1978, a partir

do conjunto

na irea, não mais se constitui
va das famílias que hoje

numa parcela

residentes

reprcsentati-

mudou. O processo

nos últimos

ção de inúmeros prédios

seleciona

residem em Vila do Encontro.

área mudou e a sua população
lização verificado

das famílias

de apartamentos

de vertica

-

atraiu

daquela que

e que, por sua vez, vem deixando

sucessivamente,

seja porque não tem condições

para enfren

repassa-

tenha provocado

de uma parcela

no entorno e que é transferida

area

a

de valorização

do para o imóvel de sua propriedade
da da casa e a apropriação

morava

numa área vaIo

de aluguel

rizada, seja porque esse processo

para o

ali

originariamente

sobretudo

A

cinco anos - com a constru-

local uma camada social distinta

tar as despesas

tem

a ven

da renda gerada

para o p~oprietário

de imó

veis.
Entretanto,

o acompanhamento

tencentes i amostra inicial

constitui

das famílias pera estratégia

lógica de um estudo de tipo longitudinal,
nhar as transformações
to de expulsão

ocorridas

de moradores

visando

e verificar

vem mantendo

metod~
acompa-

se o movimen

a mesma intensi-

dade e as mesmas características.
Foram realizadas,
novos moradores

-

sas antes ocupadas

também, entrevistas

não só os que paSsaram
por famílias

com

os

a residir nas ca

da amostra,

como

aqueles

f

20.
que vieram ocupar os edifícios

de apar t amc n t os ou as casas

rec~rn-construrdas.
A principal

alteração

to de 1985 foi a desaceleração
de mudanças,

que incidiram

apontada

pelo levantamen-

do impacto

que o conjunto

sobre Vila do Encontro(constru-

ção do Metr6 e implantação

do Projeto

CURA), provocou

no

momento inicial.
No último período
expulsão

atingiu

considerado,

aos proprietários

o processo

de

mais do que aos residen

tes em imóveis alugados.

De fato, entre 1980 e 1985, 51,4%

das mudanças

(sobre a amostra

ocorreram

verificadas

entre os proprietários,

contra

residente

37,5% de inqui1i-

nos e 11,1% de mora'élores em casas cedidas
deixaram

a área (vide Tabela

TABELA

em 1980)

ou invadidas,que

5).

5 - DISTRIBUIÇAO

DOS DOMICíLIOS

POR

~ITUAÇAO DE PROPRIEDADE SEGUNDO
A PERMANENCIA OU NAO NA ÁREA
.PERíODO
Situação de
Propriedade

. SAI RAM
Abs.

1980-1985.

PERMANECERAt-1
q.
o

Abs.

%

TOTAL
Abs.

%

Própria

37

51,4

76

58,9

113

A1ugada

27

37,S

29

22,5

56

11,1

24

18,6

32

129

100.0

201

Cedida ou
Invadida

8

TOTAL

72

FONTE: Bógus,L.M.M.

100.0

- A reprodução

da força de trabalho

numa área de intervenção:
Encontro, São Paulo,
(dados de pesquisa)

Vila do

1980-1985.

•
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Considerando
29 e 39 levantamentos

que o período

foi bem maior que o período

dido entre os dois primeiros,
obras realizadas

percebe-se

cinco anos os efeitos

da área transferiram~se

que conforme

demonstra

área em maior número

vantajosos

neira, do conjunto

"acomodação"

ao longo

do processo

e beneficiando-se,dessa

ma-

instaladas.

aos alugu~is,

diante

gu~is e de suportar
observou-se

parecem

por arranjos

ter sofrido

encontrados

a reunião

da impossibilidade
dois orçamentos

com maior frequência

lhos no mercado
com a frequência

de trabalho

a

por

uma

pelos m~

de duas famí
num mes

que antes viviam em endereços diferentes

mo domicílio,

de

suas casas

raddres, entre os quais se destacou
lias -

das

para os proprietários,

vendendo

das melhorias

acompanhada

compree~

5, foram os que deixaram

no período,

preços considerados

Quanto

a tabela

entre o

que o impacto

no local sofreu um amortecimento

do tempo. Nos últimos
valorização

compreendido

de pagar dois alu-

distintos.

a inserção

AI~m disso,

precoce

(por volta dos 12 ou 13

dos fi
anos)

ã escola no período noturno.

Ne st'e segundo momento

a associação

t ambêrn

entre

tempo de residência

e permanência

na área sofreu uma alte-

ração, mostrando-se

enfraquecida.

Isto porque

rios que venderam~uas
tigos, chegados

casas eram, justamente,moradores

sobretudo

rendo com os moradores
dos, que começaram

os proprietá

na d~cada de 1960, o mesmo ocor-

das casas cedidas

a ser requisitados

e terrenos

pelos

Algumas

por inqúilinos

foram requisitadas

prietários

tamb~m

para realização

de reformas,

das ~or preços mais elevados.

invadi

proprietários

para venda ou nova construção.
antigos,

a~

das casas

alugadas
pelos pro

sendo depois alug!

,

-

.

•
22.
B nítido,portanto,
çao atingiu
prietários

o todos -

moradores

e não proprietários

se processo

onde várias

de novas

do ainda as baixadas

nas porções

foram demolidas

para dar

permanecen

e fundos de vale, ocupadas

por barra-

expulsas

todas as famílias mais pobres se-

para outras

aus ên c a de equipamentos

areas mais precári~

coleti vos e de serviços

í

das habitações

possibilidades.
po, influindo

Nesse

garantem

caso a mudança

aí as estratégias

lia no sentido

de compor

proprietários

alí e usufruir

ser principalmente

chegados

de tem-

por cada

apenas

famí-

para os

de vida

fami-

na área podem decidir

dos benefícios

instalados.

o caso dos moradores

dificilmente

a

ã altura de suas

ngs anos 40 e 50 que afirmam

manecer no bairro,pois

e/ou

a

doméstico.

de seu projeto

liar e também do tempo de residência

do

onde

é uma questão

de opçao existe

que dependendo

continuar' morando

preços

empregadas

o orçamento

A possibilidade

antigos,

alte-

mais altas do bair

de são Paulo ou da Região Metropolitana,

Esse parece

Es-

e casas deterioradas.

rão fatalmente

precariedade

pro-

casas ou edifícios,

Ao que tudo indica

município

c antigos,

uma vez que as maiores

c~sas precárias

lugar à construção

cos, cortiços

recentes

de transform~

do local de residência.

tende a continuar

rações vêm sendo ob~ervadas
ro -

que o processo

muito

que vão pe~

se "adaptariam"

a ou-

tro local.
Resta fazer referência
gados há pouco
características
do.Trata-se,

aos novos moradores

tempo e que constituem
distintas,

um grupo social

de poder aquisitivo

chede

mais eleva-

em geral, de casais jovens que buscam um bair

,

o

23.
ro bem localizado
suem recursos

e bem equipado

suficientes

tradicionalmente

para morar mas que não po~

para fixar resid~ncia

habitados

de classe média

e

onde o preço dos imóveis atinge níveis muito elevados.A

es

colha de Vila do Encontro

por famílias

nos bairros

aparece então como a oportunida-

de de "fazer um bom negócio"
zando e onde os "barracos
rapidamente",

numa área que está se valori-

e cortiços

segundo expressão

tendem a

desses mesmos moradores.

E nítido o conflito existente
pos sociais que ali coexistem.

Enquanto

tam para ficar, os recém-chegados
de que a área continue

desaparecer

entre os dois gr~
os mais pobres

manifestam

se transformando

lu-

seu interesse

e que haja a rapl-

da subs ti t u i âo das.,"c asas ve lhas" por res id~ncias

de

ç

me-

1hor padrão.
Trata-se
sociais distintas,

de um conflito

de interesses

antes segregadas

em diferentes

do espaço urbano e que a intervenção
mesma área, em determinado

v -

momento

de classes
porções

do Estado reuniu numa

de expansão

da cidade.

CONCLUSOES

Pretendeu-se
de um caso (específico)

indicar aqui, através
concreto,

formação de "áreas periféricas
vem ocorrendo

em determinados

tanas brasileiras

-

parcela de moradores

da

que o processo

análise
de trans-

em áreas. urbanizadas

locais das regiões metropoli

implica em efeitos expulsivos
e em reajustes

méstica, para outra parcela.

que

internos

para

UIl'.3

à unidade do-

,

.
24.

Isto porque
cada ou acentuada
de ~ransporte

a transformação

pelo poder público

e/ou reurbanização,

tes no tipo de ocupação
habitacionais

de uma área, provoatravés

envolve

do solo, através

ou de modalidades

de

políticas

mudanças

eviden-

de novas soluções

distintas

de comércio

e

serviços.
A população
sencialmente

migrante,

residente

em áreas de periferia,es-

fixa-se aí após percorrer

cais, dentro e fora da região metropolitana,

A

um lugar para morar.
um dos componentes
ça de trabalho;

habitação

no Brasil urbano

é o grande desafio para os migrantes

que

e para a parcela

recursos.

Da solução

cer mal equipado

seu local

moradores

da questão habita-

(urbano) de moradia permane-

e pouco· valorizado,

sendo uma parcela
com a chegada

quente valorizáção

essa população

aí pe~

expulsa para outras áreas

dos serviços

públicos

do solo. A possibilidade

tá, por sua vez, aliada à propriedade
gam primeiro

de

a fixação na cidade.

Enquanto

precárias

de

da fur

nativos de menores

manecerá

em busca

10

mais caros do custo de reprodução

chegam às áreas urbanizadas

cional depende

é -

outros

à área periférica,

quando

e

a

mais
conse-

de fixar-se

e~

do imóvel.Os

que che

da abertura

dos lo~

~

teamentos,

têm maiores

possibilidades

de adquirir

ou u~ lote de terreno para construi-Ia,

uma casa

em função dos pre-

ços então acessiveis.
Essa possibilidade,
condição

de permanência

quando

por sua vez, interferirá
a área se urbanizar.

aqueles que não detém a propriedade
to no tecido urbano

apresenta-se

na
Para

do imóvel o deslocame~

como inevitável,implican-

,

.·

~

25.
do no percurso

diirio

de grandes

distfincias entre a casa e

o trabalho

e num desgaste

nas poder5

optar entre morar num bairro

vido de equipamentos

urbanos

traI, por~m deteriorada

que o Estado,
reforçando

..

alcança

.

nlvelS

de

presentes

perif~ricas

urbana e aos processos

cen-

onde a qU!

insalubri dade .

mostrar

urbanas,apenas

e atuantes

vem

nas socieda-

-a

no que se refere

de localização

ap~

e despro-

de caso procurou-se

de suas políticas

os mecanismos

des capitalistas

distante

ou viver numa irea mais

de um estudo

atrav~s

do trabalhador,que

para fins residenciais,

lidade das habitações

Atrav~s

cotidiano

expansao

e reprodução

do tra-

balhador.
Foram desvendados
ficos a nível da população
estudos

aqui alguns mecanismos
estudada.

Entretanto,

assim o demonstram (6)tais mecanismos

que v~m atuando no processo
outros centros

urbanos

bra~ileiros

Estado tem, via de regra,
lação de capital
to,atrav~s

atrav~s

da implantação

Lua como um dos agentes
3ntes perif~ricas

de configuração

e

outros

são os mesmos
e expansao

se aliado

aos interesses

da especulação
de políticas
da especulação

as consequ~ncias

De fa-

o Estado

transformando

e valorizadas

o

da acumu

imobiliiria.
urbanas

de

E

al~m de São Paulo.

em arcas centrais

c3ndo, entre outras,

especi

a-

ireas

e provo-

aqui apontadas.

26.
NOTAS

(1) A reglao Metropolitana

de S~o Paulo, ou Grande S~o Pau-

10, como tamb~m ~ chamada,

concentrando

6 composta por 38 municipios

(conforme dados do Censo Dcmogr~fico

1980) uma populaç~o

de 12.588.439

pessoas,

de

das

~uais

67,5% residem na cidade de S~o Paulo. Com uma ~rea
7.951 km2 constitui
portantes

um dos complexos

da Am~rica

da 1970/1980

Latina,

de

urbanos mais

tendo apresentado

uma taxa de crescimento

lm-

na d~ca

geomé t r i co de 4,46%

ao ano.
(2)

-

Vej a-se a d i scu s'sào a respei to dos fatores responsavei. s
pelo processo
Economia

migrat6rio

política

Brasiliense,

no Brasil ln Paul I. Singer

da Urbanizaç~o.

S~o Paulo,

Editora

1977, 4~ ediç~o.

(3) Interessante

contribuiç~o

maç~o da periferia
10 encontra-se

i an~lise do processo

da Regi~o Metropolitana

de fo~

de S~o Pau-

em N. Bonduki e R. Rolnik - "Periferia

da Grande S~o Paulo. Reproduç~o

do Espaço comb Expedi-

ente de rep ro duç ào da Força de Trabalho"
(org.) - A Produç~o

Capitalista

no Brasil Industrial.

in E. Maricato

da Casa (e da Cidade)

S~o Paulo, Ed. Alfa-Omega,

1979.

P. 117-154.
(4) Consulte-se,

a esse respeito,

a discuss~o

Lucia M.M. Bógus - Vila do Encontro:
Periferia.

-

Notas sobre as relações

bana, Família e Reproduç~o
Paulo, Cadernos
FAU-USP, 1981.

feita por

A Cidade chega i

entre política

da Força de Trabalho.

de Ensino e Pesquisa

UrS~o

n9 4. Prodeur,

27.
(5)A

amostra selecionada,

em 1978, foi de tipo probabilr~

tico e por duplo estágio.
dos por sorteio
cada quadra.
sistemático

de quadras

No primeiro

amostra

resultou

construí-

de casas

adotou-se

o

processo

em 266 habitações

20,9% do universo

a área, resultando

t~
re-

(745 habitações)

de cerca de 35%. As nove quadras

das representam

em

casual simples.O

no total das casas ocupadas

uma proporç~o

que compoem

foram

e por sorteio

estágio

e, no segundo,

manho final da amostra
presentando

Os estágios

sortea-

total das 43 quadras,

a fração amostral em 7,3%

do universo.

(6) Importantes

contribuições

formação e expansão
brasileiros,

Valladares:
Santos:

de

dos centros urbanos-metropolitanos

vinculados

se trabalhadora

à análise dos processos

à situação

habitacional

e ao papel do Estado,

1982; Diniz:

1979; Maricato:

encontram-se

1982; Silva:1982;
1979 e Souza:

da cla~

1985.

em

Ribeiro: 1985;

,

..
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