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1. CON~IDERAÇÕES

PRELIMINARES

No quadro geral do Municlpio de são Pàulo nos finaisd'o século XX,
a
rea li dade das f ave las as sume um papel de destague, evtd(;mci ando que
a
maior cidade do pais - um dos setores mais dinamicos da-eccnomt a brasileira com seu parqu~ industrial, centro de serviços e, do capt ta l financeiro - apresenta nitidos contrastes do ponto de vista de s~us habitantes. A situação habitacional, que desde os primórdios da industrializa
ção paulista e paulistana apr~sentou car~ncias consider~veis, agravou =
se na conjuntura dos anos 80, revelando que mais da metade de sua popu~
1ação precisa de atendimento do poder pGblico para resolver seu problema de moradi a (1). As formas diversas de precari edade habi taci ona 1 (f avelas, encortiçamento, despejos, autoconstrução, "invasão" de glebas) e
a consolidação do padrão periférico do crescimento da cidade, acentuado
sobretudo nos anos 70, atestam a natureza da mercadoria "habitação" na
sociedade capitalista, custosa e inacesslvel à maioria dos trabalhado res pauperizados.
Nesse quadro, as favelas se desenvolvem em larga escala, distribuindo se pela cidade toda e apresentando caracterlsticas especlficas ao longo
do tempo. Desde o surgimento dessa modalidade de "subhabitação" aproxi
maaamente no inlcio da década de 40, o processo caracterizou-se
como
uma ocupação gradativa de ~reas livres nos arruamentos, geralmente
de
condiç6es topogr~ficas de 'dtflcil aproveitamento (morros, v~rzeas), des
tinados muitas vezes a "USO comum do povo" para equipamentos ou ao lon=
go das faixas lindeiras dos córregos e fundos de vale.
Ao longo dos anos sessenta, o poder público municipal passou a preocu par-se com.o gradativo crescimento do erocesso (principalmente pelas o~
das migratorias sucessivas para a regiao sudeste do pais). O conceito
de favela baseava-se, pois, no ceràter "ilegal" da ocupação da terra e
acentuava a precariedade da implantação dos domicllios e dos materiais
de construção empregados no "barraco" - sua unidade tlpica de moradia.
Em 1973 foi realizado o primeiro cadastro de favelas e constava como
conceito: "agJtupamento de baJtJtac.o.6, ou se.ia, mOJtacüa.-6 de JteduzidM di. menõõe..6
.th<u de
teJtJteno.6
totalmente
tJt.<.c.a e

to,

1972

- c.onótJtuldM c.om ma;tww
inadequado.6
(madWM
ve1.hM, 60
zcneo , .ta;tM e a;té. pape1.ã.o J, CÜ.6tJt.<.buldM iMegu..taJtmente
em
c.om pJtoblemM legw
quanto ãpJtopJtiedade
e de..6pJtovido.6 qUMe
de eqLÚpamentO.6 Mbano.6 c.omoágua enc.anada, e..6goto, luz e1.eequ.ipament0.6 .6 o c..<.w , co mpondo um c.omplexo "pec.u.l.<.aJt" (São Pau.J •

Também os e~foques sociológicos sobre 9 tema revelavam a marca dos para
digmas analiticos de cada epoca: de inicio a favela foi enquad~ada com
um cu1tura da pobreza
cinturão da miséria e de desorganizaçao soci a1, bem ao gosto do tom "desenvolvimentista e modernizarite" do pensamen
to das décadas de 60 e 70, "comunidades rurais" em contraste com a so =
ciedade metropolitana, disfunção do sistema, etapa provisória para mi grantes recém-chegados que ainda não haviam sido integrados à nova so ciedade e a~sim por diante. A intervenção sobre o problema revelava tal
concepção: a remoção como est~gio educativo~ o alojamento provisório e
assim por diante.
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I
Essas abordagens n~o apreendiam a determinaç~o estrutural da favela como efelto das contradições do capitalismo, da notável formaç~o de
um
exército de trabalhadores pauperizados e n~o apenas uma consequência me
cânica e imediata do aumento dos processos migratórios (TASCHNER, 1978e 1986; VERAS, 1987). Já em 1973 "dado» empwc.o.6,
xant» da GuanabaJz.a
como de são Poul.o , atv.dam que a peJunanênUa VI.afiabe-ta não .6Ó é. tempOlT..á.
lÚa quaVLto o de.óe.jaJÚam O/.) teóJÚc.o.6, c.omo ate.ótam que. 24,4% dos c.he.fie.óde. na..ml.Li..a. nave-tado.6 mOlLaJtame.m oiüno tipo de. unidade. hab..i;tauonal an :te.ó da nave-ta."
(TASCHNER, 1978:: 131).
Em 1980 o processo de chegada ã

favela por ~quilo que se denominou filtr~ç~o descendente se acentua:
"e.m 1973 57,2 % dos _c.he.ne.ó de. 6a..ml.Li..a. miglLaVLte.ó e.ótavam e.m São Pa.u1o há.
me.nO.6de 5 ano.6; e.m 1980 apena.ó 31,5% e.ótão aqui, há ~gu.al p~odo
de.
:te.mpo". (TASCHNER, 1982: 486).
Embora o favelado seja predominantemente migrante, ele nâo é migrante recente, pois "39% dos c.he.fie.ó miglLaVLte.ó
lLe.ói~am
em .f..oc.al dine.ILe.VLte.do atual, .f..oc.al e.ó.6e que pode. .6e.IL mOlLadia
cedida, a.f..ugada, plLópJÚa ou me.ómo oiüno baJUtac.o e.m oiüna. óave-ta"(TASCHNER,

1982:

489).

Em 1987 o Censo de Favelas (2) também confirma este da90, pois apenas
1,34% dos chefes de faml1ia favelados estavam no Municipio ha menos de
1 ano e 8,~0% há menos de 5 anos; em 1980 estes percentu~s
eram
de
5~80% e 31,50% e em 1973 14,90% e 57,20%. Percebe-se a nltida diminuiç~o dos migrantes recentes no- subconjunto dos chefes favelados. Estes
n~o são em absoluto recém~chegados e nem têm na favela seu primeiro lo~
cal de moradia urbana. Em ;987 a pesquisa de campo mostrou que 76% dos
chefes favelados estavam em são Paulo há mais de dez anos e mais da metade deles havia morado em casa unifamiliar (36% em casa alugada, 9,4%
em casa própria) ~ntes ~a favela, e para 78% esta moradia já era na cidade de são Paulo.
Dessa for~a, encontra~do-se o acesso i moradia e ã cidade obstaculizado
pelos mecanismos economicos, SOClalS e pollticos vigentes, o problema
habitacional faz parte de uma quest~o social mais ampla.
Nesse contexto, e observando as mudanças sofridas pelas favelas nestes
14 anos, o conceito de favelas utilizado pelo mais recente cadastro de
favelas não enfatizou, como o de 1973, a irregularidade do assentamento
. das casas no terreno e a precariedade do material 'de construção.
Em
1987 mais da metade das construçõesfavelad~eram
em alvenaria.
Nas
ocupações programadas o traçado urbanlstico não raro é regular, os 10 tes são demarcados e o aspecto da favela em pouco se diferencia de
um
loteamento de baixa renda. A definição básica continuou, como em 1973
e em 1980, apoiada na ilegalidade da propriedade individual do lote pe1os seis ocupantes. Fave 1a seri a então "um c.onjuVLto de. uni.dade» domiU.tia1Le.ó c.oV/..6buuda.ó de madÚILa, z.cnco , Lat«, papuão e me.ómo a.f..ve.l1aJÚa, e.m
~~
dihtlLibuIda.ó-de.óolLganizadameVLte.
em te.lLlLe.no.6c.Uja PlLoplLie.dade in~
v-<. ualnão
é. .f..eg~zada
paJz.a a uue.ó que o oc.upam" (Sao PaUlo, Muniu
p-<'O,
989: 5. IL-<. o 110,6.60 •
-

As pol~ticas pGblicas existentes na esf~ra municipal com relaç~o
favelas podem ser esquematizadas em algumas~etapas:

~

as

1) Na conjuntura 1967-70, priorizava-se a remoç~o, especialmente daquelas localizadas em áreas destinadas a melhoramentos pGblicos, oferecendo algumas alternativas como compra de terreno para construção de
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"

5.

casa construções em terreno proprio, aluguel de casa ou cômodo e retor
no ao local dé origem.
2) Em 1971, criada a Secretaria do Bem Estar Social, propunha-se metodo
logia mais abrantente sobre o problema, tentando entendê-lo no con ~
junto de diagn~sticos globais da.situaçâo habitacional e dava-se
prioridade de atendimento a todos os tipos de subnormalidade (fave las, cortiços, casas precári~s). Havia, contudo, a construçâo
de
alojamentos provis~rios.
.
3)

O perlodo 1975-79, através de reformas e ajustes institucionais en -

tre SEBES e COHAB-SP, propunham-se novos programas às "faixas caren
ciadas da populaçâo" - Lotes Urbanizados, Mutirâo e Melhoria; manti~
.. nha-se porém o prop~sito da Remoção e da construçâo de Alojamentos
Provis~rios, havendo também o adensamento de favelas existentes. Re
gistro importante foi a criaçâo da FUNAPS (Fundo de Atendimento
ã
Populaçâo Moradora em Habitações Subnormais) destinados a subsidiar
o atendimento dos favelados.
4) De 1979 a 1983, o eixo da atuaçâo se desloc2u para a melhoria
das
condições de habitação através da implantaçao de melhoramentos urbanos nas favelas" implementados pela administração indireta - EMURB .,
COHAB-SP - surgindo os· programas Promorar, Profavela, Proluz; Proágua; foi priorizado o atendimento coletivo do FUNAPS, tentando-se
incorpora~ a iniciativa privada nas soluçõe~ habitacionais.
5) De 1983 a 1985, o atendimento habitacional marcou-se pela polltica
de urbanização e recuperação das favelas. Através dos programas Pro
visão de Terra e Moradia. Urbanizaçâo e Melhoria das Favelas busca~
va-se a integração do morador ao contexto metropolitano, encarando-o
como força de trabalho empobrecida. O Plano Habitacional do perl0do
foi assumido por três Secretarias: Planejamento, Bem Estar Social e
Habitação.
6) Na gestão do Prefeito Jânio Quadros (1986 a 1988), novas mudanças
institucionais afetam o trabalho com favelas: extinta a SEBES, parte
de suas funções se deslocou para a Secretaria da Habitação e Desen volvimento Urbano - Superintendênci~ de Habitaçãb Popular. Apollti
ca preferencial era a remoção de favelas (desfavelamento) tendo sido
inexpressivo o número delas que o foram efetivamente, mas em locais
conhecidos pela alta valorizaçâo imobiliária (por exemplo, a favela
da Av. Juscelino Kubistchek e a da Cidade Jardim), encarando-se como
necessidade a segregação dos pobres.
7) Na gestâo do pr à f rerite da Prefeitur.a de são Paulo, a pol it ca habi
tacional parte de diagnosticos globais que apontam a carência de moradia de uma ordem de grandeza de um milhão de habitações para
as
faixas carentes da população, e adotam os programas de provisão
de
terra e mo~adia e urbanização de favelas. No gue tange, pois,
ao
favelado, e encarado como demandante de acesso a cidade e a habita ção, tendo sido proposta no programa de Urbanização de Favela a regu
larizaçâo fundiária dos aglomerados (por concessão real de direito de uso, gratuita, por 90 anos) situados em propriedade pública; deve
rão receber a infraestrutura urbana (água, esgoto, pavimentação
í
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energia elétrica) bem como parcelamento 'e até a melhoria/construção
das -urri dades habitaci ona is,
Os movimentos por moradia, dos quais aqueles representados por favelados constituem importante segmento, têm sido ouvidos pela administração
municipal e têm sido discutidas com eles, global e regionalmente
as
prioridades e o atendimento das necessidades habitacionais.
Justamente programas de tal natureza (Pro~gua, Proluz), parecem ter tra
zido ao favelado uma consciência de não transitoried~de da ocupação di
favela. A alta frequência de domicilios em alvenaria (50,5% deles), em
que pesem os preços acessiveis dos materiais empregados, é também um in
dicador das raizes que a favela lança em determinadas porç6es da cida =
de.
A delimitação da favela e seu entorno (por exemplo, em l~teamento clandestino), fica assim frequentemente dificultada, graças ao estoque asse
melhado das construç6es prec~rias em blocos de cimento e implantação ir
·regular. O indicador b~sico da favela ainda é a posse ilegal do terre=
no.
•
A concessão real de direito de uso aos mo~adores das favelas de são Pau
10, proposta da atual Administração Municipal em tramitação na Câmara:
ao trazer a regularização fundi~ria aos aglomerados paulistanos, mesmo
não atingindo a totalidade das favelas e sim apenas aquelas situadas em
terreno municipal. e que apresentem condiç6es fisicas e jUfldicas para
urbanização, trar~ novas alteraç6es no conceito de favela. Tal concepção, dever~ incluir novos indicadores, pois, àqueles relativos a tal be
neficio concedido aos favelados a partir de 1~90 é que influirão nos ci
dastramentos a serem realizados futuramente.
2. OBJ ETI VOS
O objetivo do presente tra~alho é o de descrever a evolução e as mudanças das favelas, dos domicilios e da população favelada do Municlpio de
são Paulo nas duas ~ltimas décadas. Para isso utilizaram-se resultados
do Cadastro de Favelas de 1973 e da pesquisa de campo elaborada na mesma data, mediante uma amostragem equi-probabilistica.
Em 1980 os dados
foram fornecidos por um "survey" levado a-cabo por uma equipe do I.P.T.
(Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e da FAU-USP - FUPAM (Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de são Paulo e Fundação para
Pesquisas Ambientais), financiada 'pelo CNPq (Conselho Nacional de Pes quisas Cientlficas e Tecnológicas).
Este IIsurveyll,que integrava
um
projeto mais amplo - "Pes qu i sa para Diretrizes Hab i tac i ona i s" - utili zou o sistema de referências b~sico do Cadastro de Favelas atualizado,
·agrupando as favelas em três grandes anéis: central, intermediário
e
periférico. A amostragem foi feita por conglomerados em 3 estágios
dentr6 de cada um destes anéis-estratos.
Dentro de cada estrato, sor tearam-se duas Adrninistraç6es Regionais, selecionadas com probabilidade
proporcional ao seu tamanho. Na A.R. sortearam-se favelas, também cate
gorizadas quanto ao n~mero de barracos: Em cada favela sortearam-se os
domicllios, o que resultou numa amostra de 327 barracos. Os resultados
·deste trabalho encontram-se em TASCHNER (1982).
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Em 1987, é novamente feito um Censo de Favelas no Municlpio. Estrutura
do em dois b~ocos, o Censo registrou, em um primeiro nlvel, todas as fa
velas assentadas no Municlpio, apresentando sua 10calizaç~0, n~mero d~
doní cil tos , carac teri s t cas f is i cas , espaciais e urbanlsticas, equipa mentos urbanos prese~tes e form~s organizacionais da população morado ra. Em um segundo nivel, atraves de pesquisa amostral, verificou
.as
condi côcs de moradi a, es trutura
flsica e a caracteri z acào sóci o-económí
ca da população.
í

A comparabilidade dos dados e- ~uxiliada pela semelhança dos conceitos
operacionais utilizados nas tres pesquisas, bem como a ~arantia técnica
que as três, embora admitindo erro e confiança distintas, representam
amostra dos domicllios e favelados do Municlpio. Quando as informações
não permitiam comparação, o trabalho limita-se à descriç~o dos resultados de 1987. As variáveis passlveis de comparação cronológica foram
examinadas,apontindo mudanças significativas no perfil da moradia e do
morador favelado paulistano .
..•. : ..s,
\

3. EVOLUC~O DA~ FAVELAS PAULISTANAS
3.1. Evo1u~ão ~istórica
As primeiras favelas aparecem em são Paulo no inicio da década de 40.
Contudo, o fenômeno da favelizaç~o só vai se desenvolver em larga escala
nos anos 70. Percebe-se, pela Tabela 1, que as maiores taxas de crescimento da população favelada ocorreram entre 1973 e 1979, evidenciando
um nitido processo de pauperizaç~o que não pode ser explicado pela migra
ção. Como já foi dito, o que vem acontecendo é que grande parte dos fa~
velados chegam à favela por IIfiltração descendente", tendo antes usufrui
do de moradia diversa na cidade •. Além disso, a favelizaç~o tem sido
crescente e a migriç~o declinante no Municlpio de são Paulo.
O maior incremento do n~mero de favelas se deu na década de 70, onde sur
giram 823 favelas, 51,70% do estoque de favelas do Municipio em 1987.
Durante os anos 80 (até dezembro de 1987) formaram-se no tecido urbano
353 favelas, 22,17% do total dos 1592 assentamentos favelados paulista
nos.
TABELA 1 - TAXAS GEOMÉTRICAS DE CRESCIMENTO ANUAL DA POPULAC~O MUNICIPAL
E DA POPULAC~O FAVELADA (EM %)
.

PERÍODO
1973-1975
1975-1979
1979-1985
1985-1981

TAXAS GEOMÉTRICAS DE CRESCIMENTO ANUAL
POPULAÇ~O MUNICIPAL
POPULAC~O FAVELADA
4,44 (1)
3,15 (1)..
3, 14 (2)

22,75 (3)
22,79 (4)
12,42 (5)

2,55

13,64

(2)

(6)

.segue
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FONTES: (1) FIBGE - Censos Demográficos de 1970 e 1980.
(2).Estimativas da Fundação SEADE
(3) Cadastro de Favelas 73 e 75.
(4) Estimativa da COGEP, publicada em KOWARICK e ANT (1981)
(5) Estimativa baseada na ELETROPAULO (12/85), pesquisa de ~ampo
de 1980 e taxa de sub-estimação de 5%.
(6) Cadastro de Fcvelas, 1987.
Convém notar também que entre 1973 e 1987 o aumento da população do Muni
c'p~o foi de 4,69 milh6es de habitantes; 16% deste aumento deriva-se do
aumento de favelados no perl0do, de 741 mil pessoas. O número de favela
dos paulistanos passou de 71.840 em 1973 (1,09% da população municipal)para 812.764 em 1987 (7,70% da população municipal). A taxa geométrica
de aumento da população favelada nesses 14 anos foi de 18,92% ao ano
enquanto a taxa de crescimento anual dos paulistanos para o mesmo perl0do ficou em 4,13%.
Durante a década ..de 70 o aumento real do preço do m2 de terreno foi
de
160%, enquanto o salário minimo real médio anual de 1979 represen!ava
apenas 76% do salário de 1970. Mesmo assim nos anos 70 a populaçao trabalhadora ainda conseguia fixar-se em pequenos lotes, geralmente em 10 teamentos irregulares em áreas desprovidas de infra-estrutura e distan tes dos locais de traba1ho~
Mas mesmo essa solução, que envolve
um
acréscimo de tempo gasto no transporte~ não esgota as dificuldades encon
tradas para morar. Restava aos trabalhadores mais pobres a invasão
de
um terreno e a construçao do seu abrigo. De outro lado, o crescimento
das favelas até limites do terreno disponivel, a especulação dentro
da
própria favela, a expansão horizontal da cidade relativizavam cada
vez
mais a favela como solução para compatibilizar os poucos ganhos com· os
c~stos d~ moradia e transporte.
Surgem algumas hipóteses exp1icativas da diminuição da taxa de crescimen
to da população favelada na década de 80. De um lado, a própria constru
ção da taxa geométrica - uma P.G. - faz que ela seja maior em valores me
nores. De outro, controvérsias bastante sérias sobre o número de favela
dos em 1980 fazem que mensuraç6es imperfeitas obviamente tragam resulta~
do~ duvidosos e explicaç6es espúrias. Concluindo: a magnitude de queda
da fave1ização pode dar margem à dúvidas, mas o diagnóstico é correto ,
verificado pela própria percentagem menor de favelas iniciadas na década
de 1980. Em incremento absoluto nos 7 anos examinados dos anos 70
a
p6pu1ação favelada cresceu 368 mil pessoas, que representavam 19,03% do
aumento da populacãomunicipal
entre 73 e 80 e nos 7 anos examinados dos
anos 80 (80-87) o número de favelados cresceu 373 mil pessoas, 18,01% do
incremento populacional do Municipio entre 1980 e 1987.
Uma hipótese exp1icativa 1igar-se-ia à própria periferização das favelas.
Acabadas 9s áreas_com algumas "vantagens locacionais", a invasão de um
terreno 50 se darana periferia longinqua, onde o custo e o tempo
no
transporte diário tornam a alternativa pouco atraente. Estaria aconte cendo na década de 80 uma redistribuição es~acial da .pobreza - e portanto de uma das' suas consequências f isicas imediatas, o tipo de moradia.
Os e10quentes dados dos anos 80 infelizmente não nos permitem falar
em .
diminuição da pobreza: na Região Metropolitana de são Paulo, as faml1ias
pobres (que auferem até um salário mlnimoper capita) representavam 34,7%

a'
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do'tota1 de famflias mêtropolitanas em 1981, 25,5% em 1987 e 42,1%
em
1987 (BRANDAo LOPES E GOTTSCHALK, 1990). Mas o esgotamento do padrão pe
rif~rico de crescimento urbano de são Paulo mostra que a alternativa pa=
ra muitas famflias tem sido o cortiço. s6 assim explica-se o aumento da
taxa de crescimento demográfico em sub-distritos como Barra Funda,
Bom
Retiro, Brás, SantaCecflia, onde o quadro construldo tem poucas alteraç6es. A redistribuição espacial da pobreza urbana no Municlpio aponta
para duas direções simultân~as: sua expulsão para os outros muniClpios
da Grande são Paulo, numa direção centrffuga e sua volta ao centro paupe
rizado, num vetor centrlpeto. Em termos demográficos o fenômeno vai se
refletir no aumento do peso relativo dos outros municipios em relação ao
núcleo central no total populacional da Grande são Paulo (o núcleo cen tral em 1960 co~tinha 79,9% da população metropolitana; em 1990 diminui
o percentual pata 65,2%) na taxa geométrica anual de crescimento populacional crescente do anel interior (1,26% ao ano nos anos 70 e 3,63%
ao
ano nos anos 80) e na taxa anual de crescimento'populacional declinante
no anel periférico (7,42% ao ano nos anos 70 e 3,78% ao ano entre 80 e
87) •
TABELA 2: MUNIÇfpl0 DE sAO PAULO. FAVELAS, DOMICílIOS E PO~ULAÇAO FAVEL~
DA. .,
•. 1

ANOS
Aglomerados

1973

1975

1978

(1)

(1)

(2)

542

9,9 .

'1979
(3)

1980
(4)

1.093

(5)

737

1.239

1985

1987

(6)

(7)

1.571

1.592

>

Domicil ios

14.650

23.926

66.663

54.389

71. 259

80.535

115.256 150.452

População

71.840

117.237

321.259

266.506

335.344

439.721

629.300 812.764

3,94%

5,18%

% na popu-

lação muni
cipa1 (8)-

1,09

1,60%

4,01%

3,20% .

6,27%

7,70%

FONTE: Ver nota (3).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Cadastro de Favelas de 1973 ~ 1975
Estimativa dos autores, juntamente com a equipe IPT-FUPAM
Estimativa da COGEP publicado em KOWARICK e ANT, 1981
FIBGE - Sinopse Preliminar do Censo Demográfico de 1980.
Retro estimativa a partir do nQ de favelas até 1980, nQ médio de domicllios por favela de 65 (regressão linear) e nQ m~dio de pessoas
por domicilio IPT/FUPAM 1980 (5,46).
( 6) Estimativa a partir de dados cadastrais da ELETROPAULO, nQ médio de
pessoas por domicllio IPT/FUPAM.
(7) Censo de Favelas, 1987.
(8) Estimativas Fundação SEADE.
'
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- 3.2. Distribuição Espacial das Favelas de são Paulo

o

enorme incremento das favelas no Municipio de são Paulo ocorrido nas
~ltimas d~cadas não se deu uniformemente pela cidade;

Examinada em seu conjunto, são Paulo revela em sua porção Sul-Sudestecerca de guase 70% ~e suas~~velas e dos domicilios favelados_(quase cem
mil domicilios). Ja as regioes Norte (16% do total dos domicilios favelados) e Leste (15%) representam quadrantes em que o processo se apresen
ta menos significativo. O Centro revelou apenas 1% das moradias favela~
das do Municipio.
.
TABELA 3: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DISTRIBUIÇÃO DAS FAVELAS E SEUS DOMICÍ
LIOS POR DIVISÃO REGIONAL DE ATENDIMENTO HABITACIONAL, 1987
DIVISÃO T~C. REGIDNAL
DE ATENDIMENTO HABITACIONAL
Norte
Sul
Leste
Sudeste
Centro
TOTAL

.

FAVELAS

DOMICÍLIOS EM FAVELAS
NA
%

NA

%

303
_738
198
326
27

19,03
46,36
12,43
20,48
1 ,7O

24.537
72.771
23.048
28.614
1.482

16,31
48,37
15,32
19,01
0,99

1.592

100,00

150.452

100,00

FONTE: são Paulo, Münicipio. SEHAB. Censo de Favelas do Municlpio
são Paulo, 1987. SEHAB, 1989: 47 ..

de

Obviamente a aus~ncia de ~reas disponiveis na região urbana central, con
solidada, coberta de infraestrutura e de alta valorização não permite a
instalação de novos aglomerados. A população pauperizada acaba ou sendo
sggregamnos cortiços de várias modalidades (vil~s, casarges adensados ,
comodos, quitinetes) ou sendo afastado para regioes perifericas ou
do
anel intermedit~rio onde exista alguma fimbria de terreno vago. A população favelada residente no Centro não chega a 0,07% da população total
da cidade; são favelas pequenas, na sua maioria situadas em terrenos par
ticulares e existentes algumas há mais de quinze anos~ .
-

Já a região Sul (Butantã, C~mpoLi~po,

S~nto Amaro) que concentra 47% da
populaçao favelada do Municipio (e que sao cerca de 4% do total dos habi
tantes da cidade) cont~m aglomerados geralmp.nte situados em áreas municl
pais de uso comum (remanescentes de loteamentos e espaços livres) e mui~
tas em áreas de proteção aos manaciais e reservas florestais. Apesar da
restrição da ocupaçã8 prevista por Lej datada de 1976 (Lei nQ 1172
de
17/11/1976), dada a proximidade ~s represas' Guarapiranga e Billings,
a
região foi tomada por favelas (306 delas) e loteamentos clandestinos colocando em risco grande parte do sistema ecológico metropolitano. Nes
sas favelas estão quase 25 mil famllias morando quase todas em domicl
_ lios de alvenaria.

11.
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Essa regi~o (em especi~l as AR's de Campo Limpo ·e Santo Amara) apresenta
a maciça maioria de aglomerados em terrenos municipais e 7% nos de propriedade particular, estas geralmente em decorrência do transbordamento
dos núcleos iniciais originados da vizinha ár~a pública. são pequenas
favelas, a maior parte nao excedendo 49 domicilios, .mas existem alguns
casos muito significativos: 14 favelas' com mais de 500 famllias morado ras, uma delas com mais de 5.000 domicllios.
A região Sudeste (Ipiranga, Vila Mariana, Moóca, Vila Prudente) é a se gunda em frequência de favelas (326 delas, com 20% do total da população
favelada e 1,5% do total da população da cidade). A Vila Maria~a,
que
apresenta grande número de favelas (219) não apresentou populaçao significativa pois são aglomerados de reduzido número de domicllios, sugerindo a proliferacão de pequenos núcleos ade9uando~se ~ reduz1da oferta. de
terrenos vagos, dado o grau de consolidaçao.urbana da regiao, tao proxima ao centro da cidade. Grandes e antigas favelas se instalaram na região Sudeste desde a década de 40 - a de Vila Prudente é a mais famosa ,
dada a facildiade de acesso tanto para o centro quanto para a região do
ABC, centros industriais importantes. E al estão a maioria das favelas
ocupando terr~nos parti~ulares da cidade.
No quadrante Norte do Municlpio (Freguesia do Ó, Perus, Pirituba, Santana, Vila Maria e Vila Guilherme) moram 16% dos favelados da cidade~ que
representam 1,26%-da população munici.pal. são 303 favelas e 24.537 dom i
cllios, concentradàs na imensa maioria na Freguesia do Ó (118 favelas ~
quase 12 mil barracos). Em comparação ~s demais regiões de são Paulo
obstáculos naturais como vales profundos, orientados no sentido NorteSul (a Serra da Cantareira e o Tietê), dificultam a ocupação e parce1a mento do solo e sua ligação com o centro. Certa desvalorização do solo
permitiu o povoamento com assentamentos da população de baixa renda. As
favelas,. via de regra,_situadas em terrenos municipais, ocupam áreas de
topografia diflcil~. muitas com áreas de risco de vida.
A região Leste (It~quera, Guaianazes, são M~guel, Ermelino Matarazzo
Penha) apresenta favelas de instalação mais recente (inferior a quinze
anos) em terrenos de progriedade municipal, na maioria (quase ªO% delas)
e um total de 23 mil familias, mais da metade morando em domicilios
de
alvenaria.
Adotando-se a divisão do municipio por estágios diferenciados de urbanização (SAO PAULO, Municlpio, 1985), a área central abriga apenas 0,75%
das famllias faveladas da cidade, enquanto o Anel Intermediário cerca de
47% delas e o anel periférico abrange 52% dos moradores. Nesse sentido,
~ inequlvoca a diretão para a periferia das favelas de'São Paulo. Sobre
tudo a partir de 1980, "ondas" de ocupação de glebas ocorreram na cida -:
de, a "invasão organizada", em especial na Zona Leste (VÉRAS, 1987)
,
tornando tais áreas de diflcil delimitação entre a mpradia precária
da
favela e dos assentamentos do entorno.

-,

,
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TABELA· 4: MUNICÍPIO DE S~O PAULO, DISTRIBUIÇ~O DAS FAVELAS, DOMICÍLIOS E
POPULAÇ~O, SEGUNDO OS DIFERENTES NÍVEIS DE URBANIZAÇ~O •
.

NYVEL DE URBANIZAÇ~O

{

NÚMERO DE FAVELAS
NA

Área Central
Anel Interme
diário
Anel Periférico
TOTAL

%

NÚMERO DE DOMICÍLIOS
NA
%

POPULAÇ~OESTIMADA*
NA
%

29

1,82

1.122

0,75

6.081

0,75

606

38,06

70.781

47,04

383.633

47,04

957

60,12

78.549

52,21

425.735

52,21

1.592

100,00

150.452

100,00

815.449

100,00

(*) Número médio de pessoas por domic llio é de 5,42.
FONTE: S~O PAULO, MUNICÍPIO - SEHAB - Censo de Fawe1as do Munidpio
são Paulo, 1987. SEHAB, 1989: 62.

de

A situação topográfica das favelas revela a precariedade geral desses
segmentos no seu direito à cidade: há aquelas que ocupam predominanteme~
te áreas municipais de uso comum e que são remanescentes de lotea~entos2
ficando em encostas com acentuada declividade, com grande propensao
a
erosão; outras, às margens de córregos, rios, represas, e nas várzeas
sujeitas a desmoronamentos, deslisamentos, enchentes.
Nas várzeas estão muitas favelas das regiões Sudeste e Leste, enquanto
nas encostas íngremes, muitas são da região Norte. Já às margens dos cór
regos (50% das favelas da cidade), rios e represas, a grande maioria es~
tá na região Sul, em especial em Campo.Limpo e Santo Amaro.
.

.

I

.

Em termos de inundações, 32% dos aglomerados estão sujeitos a enchentes
(em especial na Região Sul e Sudeste) e Leste por causa das suas várzeas.
Além disso, a precariedade das favelas pode ser avaliada pela proximidade de sua localização na malha viária e ferroviária, além de seu assenta
mento direto sobre aterros
sanitários 'e lixões. A grande maioria si ~
tua-se à margem de vias secundárias (84%), avenidas (11%) é cêrca de 5%
em vias expressas, ferrovias e metrô.
Na Região Norte, a Marginal Tietê, Rod. Fernão Dias e Outra concentram
muitas favelas. No Sul, às margens da rede ferroviária da FEPASA e na
Leste, junto à RFFSA-Central.
Sob 'viadutos existem favelas (8 delas), mas estes são mais ocupados por
pessoas que se abrigam transit~riamente, que caracteristicamente favelados.
'-

..

.
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Cerca de 2.500 famflias moram sobre lix~o
incluindo ~reas geridas pela
Prefeitura e aquelas em que a população joga dejetos e detritos - com preendendoquase
14 mil pessoas, especialmente na regi~o Norte, onde est~ a f~~ela de Aren~polis (M-G) com quase 500 domic~lios e em Perus-Piri
tuba, a'V.:,,;&filoa
(175 domí c i l i os ] , Também nessa região está a Favela do
Aterro Sanitário, em Santana, com 63 moradias. Outras cinco favelas da
cidade estão sobre aterros.
Assim, embora servidas em grande parte por infraestrutura, a precariedade é sens~vel quanto ao sistema de esgoto (84% não possuem tal benef~cio
urbano), deixando-se os dejetos a céu aberto, na fossa negra, soluções
individuais provisórias.
TABELA 5: MUNICÍPIO DE S~O PAULO. SITUAÇ~O DAS FAVELAS NA TRAMA URBANA.
INDICADORES DE PRECARIEDADE URBANA, POR DIVISAO REGIONAL
1987*.
DIVIS~O TtCNI-~FAVELAS A FAVELAS
CA REGIONAL DE'MARGEM DE SUJEITAS
ATENDIMENTO
CÓRREGOS A ENCHEN
HABITACIONAL
TES -

Norte
Sul
Leste
Sudeste
Centro
TOTAL

NA .
%

TERRENOS TERRENOS FAVELAS 'FAVELAS FAVELAS À
COM DE - COM PRE- SITUADAS À MARGEM MARGEM DE
VIA FtRCLIVIDA- SENCA DE SOBRE LI DE VIA
DE ACEN- EROsAo
X~O/ATER EXPRESSA
REA
ACENTUARO
SANI~
TUADA
DA
TÁRIO

119
373
153
135
03'

87
218
95
104
08

106
252
33
70
05

783
49~2

512
32,2

466
29,3

71

184
6~
63
02

10
05
02
10
03

13
09
06
08
04

12 .
08
02
03

385
24,2

30
1,9

40
2,5

25
1,6

Cada indicador deve ser visto isoladamente.
A eercentag~m de cada indicador
foi calculada sobre o total de favelas do Municipio de Sao Paulo.
SEHAB. Censo de Favelas do Municlpio de são
FONTE: S~O PAULO,.MUNICÍPIO.
Paulo, 1987. SEHAB, 1989: 80.
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4~ CARACTERIZACAO DA MORADIA
4.1. Domicllio e serviços urbanos
Carências urbanas e_pobreza são processos cumulativos, num pals onde as
pollticas SOClalS s~o pouco operantes. são os segmentos favelados
das
parcelas da populaçao que apresentam maiores demandas por infra-estrutura, moradia e equipamento~ sociais ..
O conceito de "déficit" habitacional liga-se à definição de patamar mini
mo de atendimento. Num enfoque a-histórico, este patamar mlnimo seriam
os requisitos mais elementares de sobrevivência flsica. Para os marxistas, estes requisitos não existem no vazio: as necessidades mlnimas são
historicamerite determinadas, inclusive dentro da teoria marxista da pauperização crescente do proletariado num regime capitalista.
Não nos cabe aqui debater nem o empobrecimento crescente do proletariado
sob o c~pitalismo, nem a operacionalização do padrão mlnimo, nem ao me.nos se e determinado pelos estratos sociais a que pertencem os responsaveis pela formulação da polltica habitacional. Tem-se discutido a eliti
zação das normas e a necessidade de flexibilizá-la~. Tal discussão
pertinente. Uma desregulação completa torna as camadas mais frágeis da
população extremamente vulneráveis, da mesma fo!ma que normas irreais
transformam enorme percentual do quadro construido em ilegal.

e

De qualquer forma, a moradia na favela frequentemente apresenta indicadores inquietantes, embora durante a década de 1980 percebe-se melhoria
nas condições domiciliares e de serviços. Analisando-se o Quadro I, que
fornece alguns indicadores da condição de ocupação das casas na favela,
nota-se:
a) O aumento do nGmero de pessoas conviventes no domiclli6. Como o tama
nho médio da famllia está diminuindo em são Paulo,este aumento
do
"household" só pode estar se dando pela agregação de parentes/conhecidos sob o mesmo teto. O aumento do número de famllias conviventes
circunstancia esta hipótese. Assim, como estratégia de sobrevivência
dos favelados, surge a junção de mais pessoas ao grupo domiciliar.
São arranjos domiciliares distintos de arranjo nuclear clássico.
b) As condições de moradia, no que diz respeito aos indicadores de adensamentQ.e congestionamento, tiveram senslvel.melhora: a área média
construida aumentou 74% em 14 anos, a superficie por habitante aumentou 46% e o percentual de domicllios não congestionados, isto é, com
apenas uma pessoa por c~modo, ~obrou.
Esta melhoria relativa do tamanho e da densidade de ocupação dos domiclliosda favela, assim como da sua qualidade construtiva (Quadro 11) está
assoçiada ao !empo de permanência da população da favela no assentamen to; a percepçao de este tempo vai se prolongar e à percepção que o poder
público mudou sua polltica de remoção para uma polltica mais realista de
urbanização dos assentamentos, incorporando a posse, se não a proprieda
de, do favelado sobre o pedaço de terra onde construiu sua moradia. Os
favelados não são mais assunto de pollcia e sujeitos à remoção forçada,

,
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ou migrantes incultos e incapazes tutelados pelo poder público nas Vilas
de Habita~ão Provis6ria ou Parques Pro1et~rios. Não mais viol~ncia, nem
compreensao benevolente. Desmargina1izaram-se os moradores da terra invadida. Seu pr6prio número - em 1990 cerca de 1 milhão - induz a isso.
Uma área de 29m2 obviamente não indica uma mansão. Mas coloca-se dentro
das normas vigentes: o c6digo de Obras do Municlpio de são Paulo fornece,
como ~rea mlnima coberta, 22m2• As normas estaduais (Lei 1561/1951, Código Sant tar o) fornecem a cifra de 26m2•
No conjunto "Jose Bonifáci 0
Itaquera 11/111, forneceu-se um embrião de 23m2•
;
11

-

í

Os limites de superf1cie por pessoa são Pgucos estudadós. No Brasil tem
se adotado 10m2/pessoa. No Chile e na Suecia, 16m2, na França, 14m2•
Nas favelas paulistanas, a média encontrada foi de 5,7m2, ainda baixa
mas quase o dobro da média de 14 anos atr~s.
QUADRO I - FAVELAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: EVOLUÇÃO DAS CONDIÇOES
OCUPAçAO DO DOMICÍLIO

INDICADOR

1973

1. Pessoas/domicllios (média)
2. Domici1ios com mais. de uma familia convivente (percentua1)
3. Ârea construlda por domicl1io
(medi a)

o

4. Superflcie por
dia)
5. Domi cllios com
por cômodo (em
6. Domicllios com
(em percentual)

•

1980

DE

1987

4,90

5,46

5,42

0,10%

1;80%

3,61%

16,6·3m2

23,59m2

28,96m2

habitante (mé3,90m2/hab
até 1 pessoa
percentual)
~
cômodo unico

4,57m2jhab

5,70m2jhab

12,5%

11,0%

24,4%

52,2%

30,9%

23,2%

FONTE: PASTERNAK TASCHNER, 1982.
CENSO DE FAVELAS, 1987.
O material predominante que compõe as paredes externas dos barracos não
mais é a madeira: 50,5% das casas são de alvenaria. A mudança neste par
ticu1ar aspecto foi .a mais impressionante: acinzentaram-se as favelas pau1istanas. O bloco de concreto impera cOmo solução construtiva
em
25,31% das casas. A madeira que era, em 1973 e em 1980, material único
ou nitidamente majoritário, vai aparecer em 1987 em cerca de 40% das uni
dades, evi denci ando ma rcante mudança em re 1ação a 1980 (93,9% das uni da=
.des possuiam a vedação externa em madeira nova e/ou usada). O barraco
·cede lugar à casa, evidenciando a ,mudança quàlitativa mais vislvel
na
moradia favelada. Em 1973 a alvenaria, quer de blocos, quer de tijolos,
foi percebida em 1,3% das unidades de moradia faveladas. Em 1980 este
percentual aumentou para 2,4%. O aumento de 48,1 pontos percentuais du-

,
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rante a d~cada reflete o crescente inves~imento dos.moradores da favela,
refletindo, como já foi dito, uma maior segurança quanto à permanência,
dada pela inflexão das pollticas habitacionais no tratamento dos asssentementes invadidos e pela ação dos movimentos soc'i a i s de lutas pela mora
dia.
-

o

uso da alvenaria não se distribui de forma regular pela trama urbana
paulistana: ~ maior nas zonas leste e sul (61,26% e 62,06% das unidades,
respectivamente) onde os m6vimentos são mais fortes e as favelas mais re
centes e diminui nas zonas norte (30,76%), sudeste (28,19%) e centro
(13,70%~.• :A1~m disso~ esta proporção varia tamb~m segundo a propriedade
do terreno onde está a10cado o assentamento favelado: nos terrenos invadidos cuja propriedade ~ particular apenas 39,53% das casas utilizam alvenaria; já nos terrenos públicos 53,84% dos domicl1ios estão construl dos com tijolos e/ou blocos. A ocupação de áreas públicas dá ao favelado segurança em relação a remoção, o que faz que invista, dentro dos limites que a sua escassa renda lhe propicia, numa moradia melhor. Vale a
pena lembrar-que em caso de remoção os pain~is de madeira se perdem me nos que a casa de blocos, onde não raro a perda é total, com o esfacelamentodos blocos de concreto.

o morador pobre da c~sa fave1ada, quer de.madelra, ~uer de alvenaria, ~
comedido na edificaçao do espaço: organiza-as areas conforme sua utiliza
ção imediata.· Não há excessos que se interponham entre o objeto e sui
serventia. Dbserva-se que as condiç6es intra-domiciliares tiveram certa
melhora: em 1987 apenas 23,2% das casas tinham cômodo único, percentual
este bem menor que em 1973 (52,2%) e em 1980 (30,9%). O uso de divis6 rias improvisadas para a definição de espaços dentro da casa (armários,
cortinas) diminuiu de 52,2%em 1973 para 24,5% em 1980 e 14,9% em 1987.
o

uso de madeira para cobertura diminuiu enormemente: de 26,3% em 1973
passa a 21,7% em 1980~al,90%'em 1987. A madeira, como ~ utilizada nas
favelas, é um péssimo elemento de cobertura - não é impermeabilizada
,
não raro nem mesmo ~ pregada, sendo usados cacos de tijolos para garan tir uma superflcie mlnima de recobrimento. Em qualquer chuva forte acom
panhada de vento essas peças de madeira deslocam-se, proporcionando
i
entrada de água, ou caem, colocando em risco a saúde e mesma a vida
de
moradores.
.
O telhado ~ predominant~mente de cimento amianto (84,10% das casas
em
1987), opção determinada sobretudo pelo seu menor custo final, já que em
prega menos madeiramento e é de montagem mais fácil que a telha de barro.
Como solução, oferece menor conforto t~rmico, que a ausência de forro
(em 1980 92% das unidades pesquisadas não tinham forro) ressalta.
Em
1973 a telha de barro era o material mais usado (65,2% dos casos).
Já
em 1980 a situação mudara,com apenas 28,7% de moradias usando a telha co
mo cobertura e 59,0% utilizando o cimento amianto. Pode-se dizer
que
majoritariamente as unidades construldas entre 73 e 80 cobriram suas ca.sas.com peças oriundas das indústrias de fibra-cimento, mostrando a pene
tração do produto nas camadas populares. Convém lembrar que telhas
de
barro ·são oriundas, geralmente, de pequenas olarias, enquanto que o fi bro-cimento integra o rol das empresas de materiais de construção
de
grande porte. O cimento-amianto continua como cobertura modal em 1987 ,
mas o que surpreende é a introdução da laje prel (7,0% das casas
em

•
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1987). O uso 'de laje permite uma ampliaçio vertical da moradia, o que
pode significar, a médio prazo, tanto um aumento de superflcie por morador como um aumento de densidade demogr~fica na fa~ela (se o destino do
andar superi-or for de unidade para locacáo ) ,
Tanto blocos de concreto como laje pré-moldadas são· produtos comprados
em geral de pequenas f~bricas da periferia, com controle deficiente
de
qualidade. As grandes produtoras de peças em concreto, como a Reago (Ca
margo Correia) tem dificu11ades sérias para a colocação de seu produto junto à população de baixa renda, menos pelo preço que pelas condições
de distribuição e comercia1ização. Mas tanto a Camargo Correia como as
pequenas f~bricas na periferia utilizam como matéria-prima o cimento
,
oriundo da indG~tria brasileira do setor, fortemente cirtelizada.
As
inter-relações da indGstria dos materiais e a moradia dos estratos
de
renda mais baixa evidenciam-se, superando o perlodo onde a favela
era
construlda com refugos e madeira usada.
Quanto ao piso, diminui consideravelmente a percentagem de moradias com
terra batida (de 46,3% em 1973 para 17,7% em 1980 e 7,43% em 1987), evidenciando uma melhoria sanitária considerável. A terra batida, além da
dificuldade d~ li~peza é solo fértil .para proliferação de nematelmintos.
Utiliza-se majoritariamente o piso cimentado (33% em 1973, 81% em 1980 e
87% em 1987). As condições de conforto ~érmico oferecidas pelo cimentado numa cidade como são Paulo, onde o inverno é rigoroso, deixam a desejar. Mas é intere~sante notar o uso crescen~ do cimento na habitação
fave1ada, tanto no piso, como na vedação e na cobertura.
As condições sanitárias <:Ientrodo domicf1io apresentaram senslve1 me1horia: em 1973, 65,8% das casas em favela não tinham banheiro e/ou utiliza
vam banheiro coletivo. Este percentual desce para 38,5% em 1980 e para
10,9% em 1987, quando observou-se que 70,5% das moradias utilizavam ba nheiro individual interno.

.

.

Um grande número de. casas possui pia (63,97%). Percebe-se uma me1horia
em relação à situação de 1973, quando apenas 35,4% das unidades tinham
pia e/ou tanque. Já em 1980 57,5% das casas utiíizavam pia ou tanque in
dividua1. Deve-se notar que nos 35,4% dos domicllios com pia ou tanqueem 1973, grande parte referia-se a um uso coletivo deste equipamento (em
41% dos casos). Além disso a falta de água corrente determinava o trans
porte de água não raro poluida em bacias e baldes. A me1horia no abaste
cimento de água popularizou também nas favelas pau1istanas o uso do chu~
veiro (em 75% dos domicl1ios há o ch~veiro individual, em 1987), tornando mais fácil a higiene pessoal. O fornecimento de luz a tarifa fortemente subsidiada possibilita a compra de chuveiro e1étrico acabando com
os rituais de aguecimento de ~gua que frequ~ntemente utilizavam a madeira como combustive1, o que favorec)a os incendios.
Os elementos de ventilação e circulação raramente ultrapassam, numa primeira fase, a uma porta de entrada e uma janela, frequentemente agrupa das numa única peça, onde a porta permite a abertura independente de sua
metade superior. Em. 1980 18,96% das casas sb possuiam como ventilação a
porta-janela. Esta situação mantem-se em 1987 (18,54% das casas), o que
já caracteriza a insuficiência deste tipo de unidade domiciliar no
que
diz respeito a iluminação natural e a ventilação, com o risco de ver au- .
mentada a incidência e a prevalência de doenças, sobretudo as respirató-
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QUADRO 11 - FAVELAS DO MUNICÍPIO DE S~O PAULO: EVOLUC~O DOS INDICADORES
DAS CONDrCOES MATERIAIS E SANITÁRIAS DOS DOMICÍLIOS

INDICADOR
1. Domicllios com paredes externas
de alvenaria (percentagem)
2. Domi cil os com divisórias-inter
nas improvisadas (móveis e/ou cortinas; em percentagem)
3. Domicllios com piso em terra
batida (em percentagem)
4. Domicllios com cobertura de madeira (em p:rc~ntagem)
5. Domicllios Sem banheiro e/ou
com banheiro coletivo (em
percentagem)

_1987

1973

1980

1,3%

2,4%

50,5%

52,2%

24,5%

14,8%

46,3%

17 ,7%

7,43%

26,3%

21,7%

1,90%

65,8%

44,3%

í

13,6%

FONTE: PASTERNAK TASCHNER, 1982.
CENSO DE FAVELAS,·1987.
O maior adensamento observado na unidade domiciliar e nas favelas nem
sempre foi acompanhado por melhor!a em todos os ser~iços urbanos.
A
au~enciade infra-estrutura sanitaria continua dramatica, com 56% dos do
midlios lançando de.jetos ao ar livre e/ou diretamente a córregos. Embo
ra o percentualde domicllios ligados à rede pública de esgotos tenha crescido de menos de 1%, em 1973 a 1980, para 19,30%, em 1987, a enorme
massa de unidades habitacionais que lança o esgoto doméstico diretamente
no solo e em córregos é assustadora - são mais de 84 mil moradias. Isto
certamente vai se refletir na incidência de doenças por veicu1ação hldri
ca e no coeficiente de mortalidade infantil.
Vale a pena ressaltar que a cobertura da rede de esgoto no municlpio pau
listano é prec~ria, atingindo em 1990 apenas 54% dos domicllios. Alémdisso, irradia-se da ~rea central e dos núcleos mais consolidados, onde
chega a atingir 100% .(Jardim América, Cerqueira César, Jardim Paulista,
Indianópo1is, Vila Mariana, Consolação, Pinheiros, Perd1zes, V. Madale na , Moóca, Bela Vista, Aclimação, Santa Cec il i a ) paraaperiferia, onde
atinge percentuais que variam entre 30% e 7%. As favelas estão em situa
ção semelhante ao sub-distrito de Sapopemba (18%) e melhores que sub-dis
tritos como Itaim Paulista (11%), Guaianazes (7%), Jaraguá (15%), são Ma
teus (14%) e Ermelino Matarazzo(12%).
Em relação ao abastecimento de água, em 1980 15% das moradias dispunham
de ~gua encanada no domicllio (embo~a··29% utilizasse -água oriu~da da rede publica). Em 1987 92% dos domicilios favelados contam com agua enca- .
nada.
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Deve ser consideradaai~da, em relaçâo â qualidade sanit~ria do assentamento, que a instalaç~ó'de ~bastecimento domiciliar de ~gua sem se pen sar no destino dos efluentes sanit~rios e das ~guas servidas ~ faca
de
dois g4mes: de um lado, fornece_aos favelados ~gua corrente e pot~vel;
de outro, ao mudar o cons~mo diario de cerca de 10 litros/pessoa/dia para 60 litros/pessoa/dia ha que se pensar para onde vao e~ses 50 litros a
mais. Em 1987 notou-se que 73% dos domicilios jogam as aguas servidas
diretamente na sarjeta e/ou córrego. Os esgotos domésticos não vão para
o terreno com a mesma frequência ,(9,8% do esgoto e 31% das ~guas servi das). Mas quando existe córrego nas proximidades ~guas servidas e esgotos tem l~ seu destino final: 42,5% dos domicllios lançam diretamente
n2s ,córregos as ~guas servidas e 43,4% os esgotos dom~sticos. A polui çao dos rios e riachos, muitos dos quais tem ~ua foz na represa de Guara
piranga, manancial de ~gua de toda a coletividade, torna-se perigosa rin~
rando os custos de tratamento de ~gua. Os litros de ~gua oriundos
dos
31% das unidades que jogam as ~guas servidas diretamente no solo podem
aumentar fortemente os problemas de drenagem dos assentamentos favelados
e transform~-los em charcos pantanosos, com as fossas negras (que ainda
representam 22% do tipo de destino final dos dejetos domiciliares) trans
bordando pela subida do lençol fre~tico.
Quanto ao lixo, a população favelada não foi exclulda da melhoria de coleta no Municlpio de são Paulo: se em 1973 80,1% dos domicl1ios jogavam
o lixo ao ar livre~ em 1980 47,7% o faziam e em 1987 o percentual dimi ,nui para 24,6%. A cb1eta regular, que abrangia 15,1% das casas na favela em 1973 e 42,8% em 1980, em 1987 atinge 72,3%.
Seria exagerado falar gye houve diminuição de um processo que tem sido
designado por espo1iaçao urbana. A precariedade quantitativa e qualitativa de bens e serviços que configuram ~m sal~rio indireto - educação ,
sa~de, aposentadoria, transporte, moradia, entre outros - continua existindo. Mas sem dúvida pode-se afirmar'que houve melhoria das condições
de vida do contingente favelado paulistano,que agora tem acesso a energia domiciliar a tarifa mlnima (em 1987 86% das unidades são ligadas dir-etamente à ELETROPAULO e 12% tem ligação "emprestada"), a água corrente
e à coleta de lixo.
'
QUADRO
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FAVELAS DO MUNICÍPIO DE sAO PAULO.
RES DE SERVIÇOS URBANOS.
INDICADORES

1. Domicllios sem energia el~trica
(em percentagem)
2. Domicllios com ~gua encanada
(em percentagem)
.
3. Domicllios com destino dos deje
tos ar livre e/ou córrego (em percentagem)
4. Domic11ios com ~estino inade-·
quado do lixo (jogado mais
queimado) (em percentagem)
FONTE: PASTERNAK TASCHNER, 1982.
CENSO DE FAVELAS, 1987.

1973

EVOLUçAo DOS INDICADO-

1980

1987

34,6%

2,0%

l5,0%

92,4%

29,7%

.66,1 %

56,7%

84,0%

56,0%

27,5%

I
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4.2. Apropriação da terra
a) A favela na cidade
A irea ocupada por favelas no Muntcfpio foi estim~da em 1821 ,59ha, ou s~
ja, 1,27% da área total (150.899 ha) ou 2,15% da area urbanizada (estima
da por SEMPLA em 84.915 hectares em 1987). Não há série histórica
que
permita estud6 da evolução da percentagem da superffcie pau1istana ocupa
da por favelas. Mas logo se nota que a densidade bruta média deve
ser
mais alta que a do Municfpio como um todo, já que 7,7% da população ocupam 1,21% da área. De fato, a densidade demográfica bruta nas favelas ~
de 446,2 habjha, ou 82,6 domicflios por hectare. Para o Municfpio como
um todo, a densidade demográfica bruta é de 70,76 hab/ha.
Retirando-se da superflcie municipal os grandes vaz~os urbanos (áreas ru
rais, áreas dedicadas a parques e jardins .púb1ico~ de grande porte, aero
portos, etc.) a densidade bruta aumenta para 117hab/ha. O sub-distritode maior densidade demográfica bruta da cidade em 1987 era o da Liberdade, com 362 hab/ha (SEMPLA - METRÔ, Pesquisa Origem - Destino). Lembran
do que as favelas se estendem horizontalmente, enquanto no centro da ci~
dade a verticalização é forte componente da paisagem urbana, a compara ção indica o forte adensamento sofrido pelas favelas paulistanas, agrava
do ainda com a falta de infra-estrutura sanitária.
A densidade demográfica é maior nas favelas da zona Sudeste (542,14 habj
ha), sendo sensivelmente menor no Sul (391,26 hab/ha). A zona Sul
inclui a área de proteção aos mananciais. Possui, dessa forma, um percentua1 maior de área livre para invasão. Além disso caracterizou-se na dé
cada por abrigar inúmeras invasões organizadas, onde é habito a demarca~
ção de lotes com mais de 100 m2 por domicf1io. ~sta organização do teci'
do urbano favelado resultou em densidades menores.
b) Mercado fundiiiio na favela

o

processo de "invasão" de terras em são Paulo caracterizava-se,

nos at~ meados de 1981, por ser lento, grãdual e individual.

pelo m~

A partir

desta data, dentro de um processo de abertura po1ftica,menor repressão,
forte crise econômica e o S.F.H. em estado pré-falimentar, iniciaram-se
invasões coletivas e organizadas. Nos anos de 1986 e 1987 foram cadas tradas cerca de 50 mil famflias invasoras no Municfpio, envolvendo 240
mil pessoas, 2% da população de são Paulo (VÉRAS, 1987). A maioria dessa~ famf1ias não permaneceu nos terrenos i~vadidos. Cerca d~ 41 favelas,
no total de 1592, foram resultado de invasoes organizadas ate 1987.
Acrestentando-se a estas mais 7, cuja terra foi 'ocupada parcialmente por
invasão organizada, tem-se que 3,02% das favelas resultaram de apropriação da terra por movimento social organizado. A preferência pela inva são de áreas públicas é nftida: em 67% dos casos de invasão organizada
a terra escolhida era de propriedade municipal, federal, estadual ou estatal.

•
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Tan!o a relativa escassez de te~ras para ocuear, como a exist~ncia de in
va.soes coletivas organi~adas mudaram a relaçao entre o favelado e a ter-=ra inv~dida. Nas invasoes graduais, espontanea~ e individuais (91% das
favelas paulistanas), o? primeiros ocupantes se outorgam uma espécie de
eoderll sobre o solo e e a eles que os outros se dirigem pedindo permissaopara ocupar um pedaço de terra e construir sua casa. Nas favelas
mais antigas e estrutura das é a Associação dos Moradores que frequente mente zela pelo lIestatuto da terrall e permite que um novo ocupante
se
agregue aos demais, ou mesmo determine a partilha do terreno de algum mo
rador antigo, que havia se apropriado de um quinhão maior de terra. Nas
invasões coletivas habitualmente existe demarcação de lotes e divisão .
prévia entre os invásores.
lI

I

A raridade da mercadoria e a demanda crescente introduziram um preço onde antes nada havia: em 1987 4,29% do total dos chefes de famllia entrevistados declararam ter pago o seu lote. O comércio de lotes aparece
com maior frequência no Sudeste, onde mais de 8% dos proprietários pagaram pela terra. Nas outras regiões, o percentual situa-se em torno
de
4%. O preço varia muito, em função do local na malha urbana, local na
favela e infra-estrutura existente. Um morador de favela no extremo sul
do Municlpio, em Campo Limpo, pagou 2,9 salários mlnimos por lote
de
10Qm2 (5 x 20) em 1983. Em 1987 um entrevistado na regional de Vila Pru
dente afirmou ~er pago 38 salários por pedaço de terra equivalente.
~ interessante notar o decrésclmo do percentual de favelas em áreas particulares: em 1973 59% das favelas paulistanas ocupavam áreas particulares; em 1987 este percentual desce para 17%. Neste ano notou-se que 69%
das favelas e 66% das moradias ocupavam áreas públicas (de propriedade·
municipal, estadual, estatal e federal). As áreas municipais são privilegiadas: 65,8% das favelas e 58% das moradias estão nelas assentadas.
O tamanho médio das favelas em áreas públicas é maior que nas particulares (91 e 59 casas por favela, respectivamente).
Quando existe lote perceptlvel, notou-se pequeno aumento do tamanho mé
dio entre 1980 e 1987 (44m2 e 50m2• As medianas são 37 e 41m2, respecti
vamente).
Embora a área média seja de 50m2 em 1987, convém ressaltar que 62% dos lotes tem tamanho igualou inferior a esta média e 41% ,os
lotes são menores que 30m2•
Este tamanho de lote, aliado ao seu alto ln
dice de ocupação - 33% das unidades ocupam inteiramente o lote, prejudi-=cando seriamente as condições de ventilação e iluminação da moradia - in
dicam o adensamento excessivo e insalubre na favela paulistana.
Apenas
25% dos domicl1ios favel~dos ocupa metade da área do lote, lndice deter~inado pela legislação vigen!e (a tªxa de ocupação é a relação entre
a
area de projeçao da edificaçao e a area do seu lote).
4.3. Apropriação da moradia
a) Acesso ao domicilio
,

. Dentro do terreno invadido, podem existir distintas formas de acesso
a
moradia (propriedade, aluguel, cessão). A propriedade da casa pode ter
.sido resultante da compra ou da construção (total ou parcial) da unidade •
..A situação comum quanto a ilegalidade da propriedade da terra n~o mascara
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o ~ato que na favela desenvolvem-se diversos sub-mercados.
Nas favelas do Municipio domina a situação de propriedade: em 1973 81,5%
das casas ·faveladas eram próprias, porcentagem que se mantém em 81,3% em
1980 e vai atingir 91,6% em 1987.
A espacialização da propriedade não é igual em todas as zonas: o percentual de propriet~rios é maior na zona sul, onde se encontram as favelas
mais recentes, e menor no centro, onde a moradia cedida surge com percen
tual de 9uas~ 12%!
dizer de um fave1ado entrevistado "sÓ o barraco
meu, o chao nao, nao e para pobre" (RODRIGUES, A.M., 1981: 105) exprime
com muita niti~ez a F~epção dos iimites quanto ~ propriedade.

º

e

O aluguel de unidades é tabú. E~ entrevistas nas diversas favelas
de
são Paulo lideres eram unânimes em declarar: "aqui não ha aluque l",
A
confusão entre aluguel e exploração é completa. O realismo ingênuo
e
ideologizado da consciência do favelado lhe permite enxergar apenas como
inimigo um outro explorado que usa o aluguel para aumentar sua parca ren
da. Assim vê no locador o explorador, o qu~ o impede de perceber melho~
a dinâmica social.
.
" • .• E~~u do,u, c.ômodo.6 .6ã.o pCVLamOJtaJt ou paJta. a1.ugaJt, né? O a1.ugue..i a1
tem uma. bMe., de. aeon.do c.om o rugaJt, de. 600, 809 até 1000 c.lLUzWO.6 (em
1978 o .6a1.áJLio mZnimo e.ILa.de. CIL$ 1.560,OOJ. Bom, e.u ~á não te.nho U.6a. .
intencão
de. e.XpiOlLaJt, né. A inte.ncão é de. ai pOIL umome.m c.onhe.~do, um
paJte.nte., pU.6oa. muito a.mtga. minha, que. U.6e. ne.gócio de. a..tugue..i dá muito
PlLobie.ma." (famllia invasora entrevistada em Campo Limpo, 1978) (TASCHNER,

1982) •
O tabú de aluguel reflete-se na sua diminuição relativa no estoque de mo
radias faveladas; em 1973 representavam 10,8% dos domicl1ios, em 1980
3,06% e em 1987 apenas 1,33%.
O percentua1 de ca~as cedidas na amostra pes9ui~ada em 1987 é de 6,56%
do total. A incidencia deste tipo de ocupaçao e maior nas zonas onde as
favelas são mais antigas: centro, onde ~epresentam 11,64% do total de mo
radias e sudeste, onde são 7,34% do estoque regiQnal de unidades fave1a=
das. Em 1980 a pesquisa de campo verificou que o grande respons~vel pelas moradias cedidas era o poder público. Isto devia-se a necessidade
de intervenção em favelas em situação de emergência, quando a população
era IIILe.movida. pa.ILa.Me.M muf'Úcipw
ÜVILU e./ ou pa.ILa.6!l.ve..ia..6ioc.a.liza.da..6
em Me.M

municipw
c.om fuponibilida.de.,
.s em U.60 .plLe.V,u,to pCVLao mZnimo
de. 5 a.no.6, 06 eneeendo -ihu
co ndicõu
de. ha.bda.bilida.de.
mlnima. - monadia ,
innlLa.-u.tILutUILa. bá.6ic.a. e. e.quipa.me.nto Uc.olaJt - e. uma. .6e.gUlLa.nca.de. mOILa.dia. dUILa.nte. ute. pwo do até que. .6 e.j a. .tILa.11.6
-6 elLida. pa.ILa.c.e.n.tIL0.6 de. .tUa. 9 em a. .6 e.lLe.moüados"
(SÃO PAULO, Muniupio,
1971: I).

~ claro que não é apenas o poder público o provedor de casas faveladas
cedidas. A pesquisa de 1980, que indicou que 45% das casas cedidas o fo
ram pelo poder público, indicou também que outras 45% foram cedidas porparentes, conterrâneos, vizinhos e conhecidos. O intercâmbio de mercado,
embora dominante, não é o único.
Sobrevivem intercâmbios de reciprocidade e de solidariedade. Vale a pena notar que a cessão é nitidamente
maior nas moradias mais antigas, quando o nlvel de recursos disponlveis
era um pouco maior do que agora e a solidariedade podia existir.
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ti) A comercialização da moradia
A pesguisade c?mpo de 1987 mostrou que 53% das moradias nas favelas do
.Municipio fora comprada total (33,4%) 2u parcialmente (19,6%) erontas.
Embora o Cadastro de Favelas de 1973 nao coletasse dados especificos so
bre o assunto, sabe-se que a comercialização de barracos em tal escala
era inexistente na época. Em 1980 resultados da pesquisa de campo indicaram 45% das moradias como_comercializadas prontas ou semi-prontas, enquanto gue 39% eram cbnstr~idas! Nesta mesma pesquisa notou-se a intensificaçao da comercializaçao apos ·1975, concomitante ao processo de in tensificação da favelização paulistana. Surge um sujeito para seu objeto e um objeto para seu sujeito, parafraseando Marx.
Apesa~ da ilegalidade da ocupação do terreno, as transaç6es imobiliirias
ocorrem com alguma semelhança com o chamado mercado formal: nas vendas
existemaentrada, as prestações e o sinal (garantia de compra). Nas favelas mais estruturadas, este novo mercado imobiliário fez com que a Associação de Moradores passasse a atuar como "Cartório" - é através dela
que passa a ser feita a maioria das transações imobiliárias referentes ~
compra, venda, doações, partilha de imóveis, além~
licença para amplia
ção e reformas. Este serviço costuma ser .remunerado por percentual que
varia de 1 a·3% do valor da transação. Surge mais um exemplo da penetra
ção dos chamados "mecanismos formais !10 "mercado informal
ll

ll

•

-

o

preço de venda de um barr~co de ~adeira ~a periferia leste de são Paulo estava em torno de 5 salarios minimos, a vista, em 1982. Já na valorizada zona sudoeste uma familia pagou, em 1981~ 8,5 salirios minimos
por moradia semelhante. Os valores encontrad~na pesquisa de 1987 apresentam maior variãncia: o valor mais baixo deu-se na Moóca, onde um barraco de madeira foi vendido por 2,5 salários minimos e o mais alto
foi
el!'Butan!ã (Sudoeste) onde uma casa de alvenaria foi adq~irida eor 62 s~
larios minimos. O valor modal ficou por volta de 15 salarios minimos
(os preços estão todos a vista). Na zona sul de são Paulo um invasor pe
dia, em fevereiro de 1987, 25 salários minimos por uma casa de alvenaria
com sala, cozinha e banheiro. Por esta mesma casa havia pago, em julho
de 1985, o valor de 15 salários minimos.

Embora a precariedade da informação aconselhe prudência, a casa-mercadoria parece estar se valorizando nas favelas. Entre 1975 e 1980 o preço
modal da venda do m2 estava em torno de 22% do salário mlnimo. Já
em
1987 sobe para 52% do salário mlnimo. As· ressalvas quanto ~ comparação
aumentam quando se sabe que osvalores do salário mlnimo de 1980 e 1987
expressam distintos poderes de compra: técnicos da pesquisa 0.0. conclui
.ram que o salário minimo real de 1987 representaria 60% do de 1977. Ma~
mesmo admitindo esta relação, como o preço modal nominal aumentou 136%
em 7.anos, ele continua sendo quase 50% mais alto em valor real no final
do perlodo.
.
Enfim, a casa na favela é cada vez mais uma mercadoria. O proprietário
favelado, ao vendê-la, insere-se no conjunto de agentes do mercado imobi
'liário que frequentemente ~sufruem de alt~s taxas de lucros proporciona=
das pela escassez de casas ese aproveitam da falta de terras para invasão e das rendas advindai do trabalho social para a produção de bens de
consumo coletivo (água, luz, esgoto, pavimentação, escolas, creches, etc).

"

.,

o,·
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c) A produçâo da moradia
Embora grande. parcela da populaçâo favelada compre as suas casas, esta
nâo ~, emabsol~to, a Gnica forma importante de acesso ~ moradia: a pesquisa de 1980 mostrou que a auto-construçâo ~ exercida por 39,1% das famllias; em 1987, 38,6% das casas investigadas foram auto-construldas e/
ou mandadas construir.
Uma das crenças mais generalizadas a nlvel do senso comum ~ que as_habitaç~es s~o constr~ldas exclusivamente pelos seus moradores. Esta e uma
visão simplista e que não leva em conta que o processo de mercantiliza ção atinge gradativamente toda a sociedade, inclusive a parcela moradora
das favelas, sem dGvida um dos seus estratos mais pobres. A auto-cons
trução pura, com materiais de refugo, de um abrigo com exclusivo valor
de uso revelou-se uma falácia. Tanto em 1980 como em 1987 predominou a
compra de material. Apenas 15% em 1980 e 11% em 1987 receberam material
doado. A id~ia que os materiais utilizados para a construção da casa em
terreno invadido n~o implicasse em custos monetários se viu desmentida.
A·mercantilizaçâo das relações de trabalho no processo de produção da ca
sa tamb~m surge com clareza quando se observa a inaidência de m~o-de- obra paga em 1980: 33,9% dos possuidores'de barracos construldos declara
ram ter pago auxiliares em algum momento da construç~o. Em 1987,
i
mão~de-obra paga vai surgir em 25% das casas totalmente construlda e em
26% das ampliações •
.Nas favelas vai existir assim a produção dom~stica, com incidência nada
desprezivel de mão-de-obra paga. Vai existir também a produção por enco
menda, obse~vada em 17% das unidades construidas. Está se chamando
d~
produção por encomenda a forma de produzir na qual a famllia chama
um
pedteiro-empreiteiro que se responsabiliza pela obra. Não é incomum
a
familia auxiliar o empreiteiro (cerca de 15% do total. de casas construidas e/ou ampliadas). Em 5% do total deu-se a empreitada completa.
A
figura do "construtor do morro" está caracterizada de forma exemplar por
CAVALCANTI E GUIMARAES (1984) quando descrevem Chico Lagartixa, emprei teiro especializado na transformação de barracos. de madeira em casas de
alvenaria na favela de Santa Marta, no Rio de Janeiro.
Al~m da produção doméstica e da manufatureira, mesmo nos terrenos invadi
dos, encontra-se a produção para o mercado: a "fábrica de barracos
que usinam painéis de vedação em madeira, vendidos em módulos de 2,00 x
2,50 m ou 1,50 x 2,50 m, com porta, janela ou lisos. Para edificação do
barraco o morador só necessita preparar o piso, amarrar os painéis e pro
videnciar a cobertura (TASCHNER e.MAUTNER, 1982).
11

Concluindo, a construção das casas em terreno invadido liga-se ao mercado formal já na compra do material de construção. A produção artesanal,
ainda'dominante, apresenta percentual elevado de mãofde-obra paga.
Já
.existe a produção por encomenda e um certo tipo de produção para o merca
do. A mercantilização das formas de produção e distribuição de casas nas favelas evidencia-se claramente.
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3. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DA POPULAÇÃO FAVELADA
,

A caracterização de um contingente humano através do tipo de moradia que
ocupa n'ão pode ser iso 1ada das determi nações estrutura is da sociedade
mais ampla em que se insere. Procurar enquadr~-lo somente em sua especi
ficidade seria enfocar a questão da moradia distante do contexto sócio-econômico e urbano que lhe d~ origem e significado.
-

Expressão das contradições urbanas de uma determinada formação social, a
favela representa uma forma especifica espacial de articulação da reprodução da força de trabalho na produção capitalista. No bojo de um pro cesso econômico cujas po1iticas reforçaram a concentração e centraliza ção nos grandes centros urbanos, a crise de moradia reflete as relações
entre Capital e Trabalho, bem como a intervenção do Estado na direção da
criação de um vasto exército industrial de reserva, disponive1 às engrenagens produtivas, quando necessário.
A ocupação de domici1ios precáriosconstruldos em terrenos vagos de ter -.
ceiros é o último recurso de moradia para cerca de 1 milhão de pessoas .
em são Paulo, dividindo com os cômodos encortiçados a posição de estraté
gia mais frequente na solução habitacional dos segmentos de baixa randana maior metrópole da América do Sul.

t do ângulo de uma ,das estratégias de sobrevivência que se inicia
uma
caracterização da popul acâo ·favelada: sua composição familiar. Vivem
unidos maritalmente quase 80% dos grupos residentes na favela (47% casados nó civil e 31% em união consensual), sendo sozinhos com ou sem
filhos 0$ viúvos {6%), separados (8%)_e solteiros (7%). O tipo mais fre quente de casal e com o chefe de fami1ia do sexo masculino (80%) e as mulheres que assumem tal conceito são geralmente solteiras, viúvas ou sepa
radas (4).- Talvez devido ao critério adotado na pesquisa, revela-se
a
autoridade masculina tão presente na cultura brasileira. Em relação às
pesquisas anteriores sobre favelas, essa caracteristica é nova: veio
a
diminuir a frequência dos chefes solteiros ao longo do periodo 1973-1980 1987, respectivamente 8,6%, 10% e 7% e os viúvos e separados (de 17% pa~'
ra 14%) enquanto aumentwa proporção de casados e unidos de 74%
para
78%.
As famllias faveladas, via de regra, possuem muitos filhos jovens. O in
dice de jies soas/ femi l as é de 5,42 (Censo Favelas, 1987). Há grande con
centraçao das faixas etarias ~ai~ jovens. Cerca d~ 46% dos moradores dos aglomerados paulistanos tem ate 14 anos, frequenci1 bem mais ~lm
que a observada para a população total do Municipio
nessas faixas
de
idade que é de 32% (estimativas da Fundação SEADE, 1987).
í

Nas idades conside(adas de maior potencial da força de trabalho em
sua
inserção no mercado, ou seja, de 15 a 39 anos, há cerca de 41% dos favelados, compondo com aqueles que possuem de 40 a 59 anos o percentual de
52% do conjunto pesquisado; apenas 2,16% apresentam mais de 60 anos, fre
quência inferior àquela da cidade como um todo, que aponta 'para os ido ~
50S a proporção de 6,84%.
Na comparação com os habitantes de são Paulo,
pois, a populaçãofavelada é men~s idosa e ~ais jovem e no que se refere
as faixas-etarias que assumem maior peso economico (15 a 59 anos) asseme
.lham-se ligeiramente os dois contingentes: os favelados apresentam-se
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c2m 52% nessa situaç~o e o Municlpio, 54%. Os favelados adultos, pois
tem maior peso a sustentar, em especial devido a grande presença de"jo vens.
Esse perfil se"alterQu ao longo dos últimos anos regis!rados nas pesquisas: diminui a frequencia relativa das crianças com ate 9 anos e houve
um ligeiro aumento daquelas até 14 anos. Nas idades mais maduras (50
anos e mais) também houve aumento no perlodo (1973-80-87), passando seu
percentua l na popu lacào total ge 4,7% para 4,3% e 5,6,;0 Já nas faixas i!!.
termediarias nao houve alteraçao significativa. Esse comportamento inse
re-se no comporta~ento da população brasileira na década de 1980, resul=
tante de decllnio generalizado na fecundidade. A situação especIfica
dos favelados provavelmente faz que sua esperança de vida seja menor
e
a mortalidade mais alta. Mas o que se notou assemelha-se ao observado
na totalidade da população brasileira: diminuição de jovens, aumento da
população em idade ativa e aumento do percentual da população idosa. Hi
póteses ~ara algumas diferenças podem estar nos saldos ~igratórios
por
faixa-etaria, maior mortalidade dos idosos que no Municipio e outras.

O sub-conjunto dos chefes de famllia moradores na favela é marcadamente
ádulto (26 a 45 anos é a faixa que abrange 60% dos casos), o que já ocor
ria anteriormente. A distribuição por sexo, no entanto, revela altera =
cio do observado na pesquisa de 1973, quando apurou-se mais homens
que
mulheres. Tanto em 1980 (50,4% de mulheres) como em 1987 (50,8% de mu lhéres) o contingente maior é feminino. Não se trata, entretanto,
da
feminilização da pobreza. Isto deve-se essencialmente à estrutura etá ria mais velha, onde a esperança de vida feminina é mais alta que a mascu1ina~ IISobram mais mulheres tanto nas favelas como na população muni
cipa1.
ll

A faml1ia e respectiva renda mensal, importantes para a sobrevivência do
favelado, constituem-se também como estratégia para o estudo da pobreza
pois é no domic il io familiar que se reúnem os rendimentos in9ividuais e
nele ocorre o consumo comum (household) com certa padronizaçao grupal da
satisfação das necessidades de cada um. O grau dessa satisfação (o n1 vel de bem~estar) a pobreza ou não, vai depender das caracter1sticas socio-demográficas do grupo familiar: tamanho, sexo, idade de seus membros,
além do montante das rendas. De outro lado, as caracter1sticas dos membros da famllia tais como escolaridade e qualificação para o trabalho ,
além de sexo e idade, influem na remuneração obtida no mercado de trabalho.
Os diferentes momentos do' ciclo familiar evidenciam diferentes composi cões demográficas (idade dos pais e filhos, por exemplo) e cor.sequentes
inserc6es na sociedade. Par~ verificarem o im~acto das crises e difere!!.
tes fases da conjuntura economica sobre as familias, LOPES e GOTTSCHALK
(1990) estabeleceram uma linha de obreza (famIlias que auferem até
um
salário mInimo realper capita e uma linha de miséria, traçada para definir os muitos pobres (famIlias cujos componentes auferem até metade do
salário mfnimo per capita).
"
A partir desse estudo foi percebida uma caracterlstica geral nas probabi
"lidades de ser pobre ou muito pobre: Irã. me.dida. que. .6e. c..onóWue.m M üa.rriZ
LW..6, c..ome.c;.ama. nMc..eJt 0éJ üilhOéJ, CJtuc..e. a. pJtoba.bi-Uda.de. da. üa.mZ:.ü.a. .6Vt"
pobn». (ou, mud:o pobJte.);
'.

,

.

qua.ndo o c..Ma1. tOJtna.-.6e.

mlÚ.6

vekho, 0.6 ü-Ltho.6
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"

CJluc.em e. c.ome.c;.am a e.rr;tJuvr. no mVtc.ado de. .tJr.abalho, U!.la pJtobabilJ..dade. di
m,[mú, paJta c.Jte.f.lc.Vl.
novame.Yl.te., Y1.a.lgum mome.Yl.to da vida das ôam.Z..ü.a...6 áe.
c.he6e.(!.l)ido!.lo(f.l) (60 anof.l ou maif.l), !.le.ja quando ainda há ôifhof.l maduJtof.l
em c.Ma, se]«. somerd:e. quando o C.Mal (ou o viúvo .ou a viúva) já. utá. !.lÓ".

(LOPES e GOTTSCHALK, 1990: 102).
Ainda a mesma font~ aponta que as famflias miser~veis e as pobres foram
as mais senslveis aos efeitos da recessão de 1981-83 e, da deterioração
eco~~mica p6s Plano Cruzad~. Al~m desse impacto gen~rico, a ~osição na
familia, ou seja, a situaçao dentro da configuraçao familiar na qual se
insere, acaba por influir na inserção no mercado de trabalho. Assim, mu
lheres adultas tendem a ingressar no mercado de trabalho mais jovens
quando são chefes da famllia rlo que quando são esposas' ou filhas.
"A
6aLta. do c.he.ôe. maf.lc.ulino obJtiga todo Of.l ou.tJr.Of.lme.mbJtof.l da ôamZtia,
paJtti
c.u...taJr.me.Yl.te.
a c.hene. da c.Ma, a MVW
maif.l aLtOf.l de. iYl.f.lVl.c;.ão
no meneado;"
E!.lta mudanc;.aê
c.LaJta.me.Yl.te.de.f.lvaYl.tajof.la,pOJtque., em Jte.gJta, .tJr.oc.aa pOf.li cão do pJtinc.ipal ganhadoJt de. Jte.ndime.Yl.to!.l". (LOPES e GOTTSCHALK, 1990).

Pessoas commaiore~ chances no mercado para conseguir empregos e remunerações melhores (devido a diferenciais de qualificação mas tamb~m
por
efeito de discriminação e preconceitos) são trocadas por pessoas que têm
chances piores.; .
~ fundamental considerar, pois, os segmentos do mercado que absorvem che
fes e demais elementos dessas famflias pobres e muito pobres, como~
o
caso da maioria dos favelados, bem como as condições que estes dispõem
para sua inserção nà contexto metropolitano: naturalidade, procedência ,
tempo de permanência nâ cidade, ocupação e consequentes rendas mensais.
A relação entre favelame~to e entra~a .de migr~ntes ~ verdadeira~ mas . o
crescimento das fav~las e maior e nao se deve exclusivamente aos fluxos
migrat6rios (Item 3.1 do presente trabalho).
O percentual do cont)gente favelado diante da população total 90 Municlpio foi crescendo de 1,0% em 1973 para 7,7% em 1987. A projeçao feita
para 1990 calcula em cerca de 9,4% o percentual de fave1ados no conjunto
de moradores na cidade (5), incremento esse muito superior ao da população municipal. Se a grande maioria dos chefes de faml1ia residentes na
favela da cidade (80% deles) é nascida em outros estados brasileiros (es
pecialmente na Bahia - 19%, Minas Gerais - 19% e Pernambuco - 17%)
ã
pesquisa de 1987 tamb~m revelou expressivo número dos nascidos no Estado
de são Paulo (19,3%) e metade deles é natural da capital paulista.
Em 1980 pesguisa de campo apontava maior proeorção de não naturais
do
Estado de Sao Paulo (93,3%), sendo que 95% nao eram naturais nem
do
Munidpio de são Paulo nem da região metropolitana. Aumentou, dessa for
ma, o_percentual de chefes de familia eaulistanos. É significativa
ã
frequencia dos que sempre viveram em SaoPaulo (17% dos chefes, em 1987),
reafirmando a necessidade de reflexão e revisão da idéia corrente sobre
as relações entre crescimento das favelas como consequência mecânica dos
fluxos migrat6rios.
Indagados sobre o último lugar de que procediam antes de virem a são Pau
0$ mesmos Estados mais frequentes
quanto i naturalidade. Ai tamb~m revelou-se aumento gradativo dos proc~
dentes do Interior do Estado de São Paulo. Percebeu-se alguma alteração
10, os chefes.de familia reafirmaram
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dos fluxos de proced~ncia: em 1973 os migrantes na favela provinham majQ
ritariamente de Minas e Esplrito Santo (32%). Já em 1980 41% dos chefes
migrantes vinham do Nordeste (Ceará, Rio Grande do Norte, Paralba, Per nambuco e A1agoas).·Em 1987 o fluxo dominante çontiQua o de nordestinos ..
Chama a atençao a presença de oriundos do Parana (cerca de 5,5% em 1973
e 1980 e 7,4~ em 1987), resultante do esvaziamento daquele Estado que. se
iniciou na decada de 70.
A favela tampouco é etapa provisória de chegada ã metrópole, trampolim
para a integração na vida urbana, pois pouco mais de 1% dos chefes entre
vistados aqui permanece há menos de um ano. Ao contrário, 74% deles es~
tio na cidade há mais de 10 anos. Em 1973 era bem maior a proporção de
recém-chegados,mo~adores
em são Paulo há menos de 1 ano (18%), percen tua1 que em 1980 ja diminui para 9%.
Nota-se também que 8,91% dos chefes fave1ados estão no Municlpio há me nos de 5 anos e 42,68% moram em favelas há igual per10do de tempo. Assim, cerca ,de 34%' dos chefes certamente tiveram outra alternativa habita
cional.,
..',
.

~.

o

tipo de moradia anterior ã favela revelou a trajetória desses favela dos na cidade, sugerindo filtração descendente desses segmentos, premi dos ee10s desajustes de emprego e tamb~m devido ã alta de aluguéis
e
exigencias formais do mercado de locaçao, expulsando os inquilinos
de
bai~a renda. Enquanto a pesquisa de 1980 (TASCHNER, 1982) apontava 28%
de faml1ias como procedentes de casas alugadas, o Censo de 1987 revelou
um aumento dessa categori~. Dos 78% dos chefes que residiam no Municl. pio de são Paulo e dos 9% que estavam ~a Grande são Paulo, quase a metade morava em unidades de aluguel; cerca de 18% declararam viverem antes
em,unidades cedidas e invadidas. Daqueles que ~e disseram proprietários
das moradias anterioes (34%) a maioria vivia em barracos, indicando que
já estavam morando precar amente. Dos inqui linos, metade deles morava
em casas, e 5% em comodos de cortiço.
í

Quase metade dos grupos familiares amostrados mora na mesma favela há
mais de cinco anos e.apenas 15% foram para lá há menos de um ano.
O
Censo de Favelas de 1987 não detectou grande mobilidade entre os morado.
res de favelas: apenas 11,5l dos chefes declaram ter chegado às favelas
naquele ano. Em contrapartida, cerca de 60% residiam em favelas desde
os finais da década d~70 e inlcio dos anos 80.
Do ~ubconjunto dos chefes de famllia fave1ados, quase 80% trabalham a au
ferem renda. Não auferem renda - prendas domésticas - são 47%. Os aposentados, pensionistas ou recebendo aux11io-doença são 8,2% dos chefes
(muitos por invalidez, mas que fazem algum tipo de trabalho adicional
os IIbicos" para reforço de renda). Não estavam trabalhando 8,8% deles desempregados. Reafirma-se aqui o erro dos estereótipos sobre o favelado como lumpen proletariadoã beira da Imargina1idade". A inserção
no
mercado de trabalho.formal é significativa. Daqueles que trabalham, 60%
são empregados com registro, 17% sãriempregados sem registro, 14,4% são
aut~nomos sem registros, 4,2% são funcionários pGb1icos e 2,3% são aut~..nomos com reqis tro . Ainda 5% fazem "bi cos" e "extras". Assim 66,5% inserem-se no mercado form~l e gozam do sistema de erevid~ncia social. Em
1973 ·0 percentua1 de autonomos alcançava 40,5%; ja em 1980 descera para
·14,23%. Em 1987, os que t~aba1ham por conta própria são 16,6%, reunindo

:
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se os que possuem registro e os sem registro.
Em 1980~apontou-se para um inversão do perfil profissional do chefe fave
lado: 57,3% dos chefes ativos trabalhavam no setor secund~rio. Em 1971
24% eram oper~rios do setor secund~rio. Em "1987, acompanhando a terciarização da cidade, 47% dos chefes fa~elados trabalhavam no setor terci~rio. são industri~rios cerca de 38%, concentrados a maior parte na re giãQ sudest~ e certa"d~ metade deles na construção_civil. ºo rol de ocu
paçoes, destaca-se ~ue 50% dos "ch~fes de familia tem ocupaçoes manuais
semi ou não especializadas. Os dados de escolaridade complementam esse
perfil s6cio-econ6mico: l8%_são analfabetos, 20% mal sabem 1~r e ~5cre ~"
ver, 43% fizeram ate a 4ª serie do 1Q grau, mesmo incompleta.
Em decorrência dessa situação,
xos nlveis. Cerca de 7,5% dos
menos de um sal~rio mlnimo, de
fes, de 3 a 5 sal~rios mlnimos
de 5 sa1~rios mlnimos (6).

a distribuição de renda também revela bai
chefes não percebem renda, 10% usufruem
1 a 3 sal~rios mlnimos estão 56% dos cheestão ~1,5% dos chefes e 5% percebem mais

A comparação com pesquisas anteriores evidenciou que houve certo progres
so no contingente favelado: diminui a proporção dos analfabetos, mantev~
se ~uase constante o percentual aos semfanalfabetos, aumentando a relati
va aos de lQ grau incompleto e"também o perfil de renda se alterou. Cer
ca de 82% do total encontrava-se na faixa de até 3 sal~rios mlnimos
em
1973 e a presente pesquisa aponta para este grupo uma diminuição,
para
73,5%.
TABELA 6: MUNICÍPIO DE sAo PAULO. DISTRIBUICAo PERCENTUAL DAS FAMÍLIAS
FAVELADAS SEGUNDO A RENDA FAMILIAR MENSAL, 1973, 80, 87 (EM S~
lÁRIOS NOMINAIS).
""
RENDA FAMILIAR
(EM SALÁRIO MÍNIMO)
Menos de 1
1

2
3

1-1-1-1--

2

3
4

4
5
5 e mais

1973
16,6
60,9
14,8
4,7
3,0

sem informação
TOTAL

1980
9,5
38,8
26,9
14,7
7,7

1987
4,2
22,0
20,6
17 ,9
11,2
24,1

3,3
100,00

100,0

100,0

FONTE: TASCHNER, 1982.
Censo de Favelas, 1987.
A renda média em 1987 foi de 3,85 salários mlnimos {desvio padrão
de
"2,63). A renda media em 1973 foi de 1,2 salarios minimos, enquanto que
".em 1980 a renda média "familiar atingia a cifra de 2,2 sa1~rios mlnimos
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(desvio.padrão de 1,1). D~ve-se, contudo, considerar a queda dQ valor
real do sal~rio mlnimo. Tecnicos que trabalham ~a Cia. do Metro em sãó
Paulo estabeleceram, baseado nos dados do DIEESE, faixas de comparação
postulando que o salário mlnimo de 1987 representava 60% do de 1977.
Usando este deflator a renda familiar m~dia e~ 1987 ~ 17% superior ~ de
1980. Al~m disso, como o coeficiente de variação ~ menor em 1987 que em
1980, a dispersão em torno da média ~ inferior em 1987.
A me1horia de renda não é a~enas aparente. Aliado a este aumento da ren
da média, ainda existe o beneflcio do sal~rio indireto usufruido pelo fa
velado paulistano, a partir dos anos 80, que paga luz e água a tarfia mT
nima .. Isto não minimiza as car~ncias m~ltiplas do segmento favelado
~
que mora mal, alimenta-se po~co, ~ mal atehdido pelos serviços de transporte, educação E sa~d~. Contudo, toda a pOQulação pobre paulistana dependente de serviços publicas, apresenta carencias, distinguindo-se a po
pulação favelada pela ocupação ilegal da terra e o pagamento de tarifa mfnima nos serviços de infra-estrutura,
Como explicar a aparente contradição do aumento da renda média do favela
do? Segmentos ~opulacionais que antes tinham acesso ao aluguel ou
a
compra de terrt na periferia viram obstacu1izado o seu acesso.a outra ca
sa que não a resultante da invasão de um lote. Ao "enriguecimento
dos
favelados corrresponde o empobrecimento geral da populaçao. Camadas de
renda m~dia vão ~ periferia, "periféricos" voltam aos cortiços centrais,
inquilinos e proprietários das rendas mais baixas fave1izam-se. Percursos ffsicos que expressam novas trajetórias da desigualdade •••
ll

Os fave1ados menos pobres estão no Centro (principalmente Pinheiros)
parodiando a distribuição espacial da 'renda na cidade - o vetor Sudoes
te, onde está Pinheiros,.é o de maior renda m~dia em são Paulo. No Nor- .
tece no Sul,' os pob r•.~s entre os pobres (Santana , Santo Amara e Butantã).
As estratégias familiares são visfveis quando se pesquisou o n~mero
de
contribuintes para o orçamento doméstico ~ mais da metade (52%) precisa
de dois ou mais ele~entos; 48% das ra~11ias só contam com o concurso de
uma pessoa; 28,5% dos grupos contam com duas pessoas; 11,8% são tr~s os
que co1ab6ram para o sustento do grupo, havendo faml1ias com 4 membros,
que trablaham e auferem renda; para 5,3% das famllias há cinco membros e
mais que ajudam no orçamento doméstico.
A relação do faveladó com seu entorno é significativa como recurso
na
luta pela vida. As favelas abrigam parcelas consideráveis de moradores
que trabalham próximos ao seu local de residência. Cerca de 31% têm seu
emprego no próprici bairro, 0,2% fazem-no no domicllioe 4,2% na favela.
Buscam sua sobrevivência em outro bairro 42% dos chefes de famllia, 6,5%
em outro municlpio e 8,6% não tem local fixo de trabalho. Nesse contexto, a condução utilizada ganha significado: 37% não utilizam qualquer ti
po de condução para o trabalho, 45% usam o ônibus e 2;4% fazem seu traje
to di~rio de bicicleta. Aparecem também o treme o metrô (0,5% cada) ~
a atenção o fato de que 1,8% des~es moradores iam trabalhar de carro pro
prio.
.

31..

Os 'hábitos de consumo dos favelados, seus valores e possibilidades podem
ser percebidos p~la posse de equipamentos dom~st1cos: 99% têm fogão; 82%
possuem ferrc e.l etr co ; mais de 60% possuem radio, geladeira, liquidificador e televisor branco e preto. _Com a implantação da energia elétrica
nas favelas, tais equipamentos estao presentes. Cerca de 20% têm gravador, toca-discos, aparelhos 3xl (14%) e TV a cores (13%). Apenas 0,3%
dos moradores nada possuem desses equipamentos. Constam ainda máquinas
de costura (6%), secadores, ventiladores, enceradeiras, batedeiras e outros. Possuem automóvel 4,4% dos grupos familiares favelados.
í

Apesar dessa relativa penetração de bens de consumo entre os favelados ,
a rev~lar certo inves!imento na atual moradia (enceradeiras supõem pisos
enceraveis) a àspiraçao dos chefes favelados revelou que 26% gostaria de
morar em outro local da cidade, desde que fosse em definitivo. O percen
tua1 dos chefes de famllia que não querem mudar é significativo - 56% de
1es, desejando melhorias no local e na unidade habitacional. Querem voT
ta~ ao local de origem 11% desses favelados.
Dessa forma, é alto o percentua1 de chefes de faml1ia que não possui
qualquer insçrição em nenhum projeto h~bitacional !83%). Dado_Q descrédito das politicas oficiais de habitaçao popular, com insuficiencia
de
oferta,seletivos e longos mecanismos de f'inanci.amento (o BNH tornou-se,
conhecido pelos efeitos nocivos, por exemplo) e dada a opção pelo bairro
(que abriga funções e vantagens locacionais ao favelado) é faci1 enten der porque essa população quer permanecer onde está com me1horias e urba
nização.

o

Censo de Favelas de 1987 documentou os efeitos perniciosos dos descompassos da economia brasileira nos anos 80. Ém 1981 34,7% da população
da G~ande são Paulo inclui-se no que LOPES e GOTTSCHALK definiram como
abaixo da linha da pobrez~. Em 1986 este percentualcaiu eara 25,5%
,
mas em 1987 subi~ para 42,1%. ' A renda familiar da populaçao da RMSP era
de US$ 550 em 1977 e em 1987 esta cifra decrescia para 290 dólares (SÃO
PAULO, Municlpio, 1990: 8). Segundo os autores acima citados (1990: 100)
"no Brasil os anos 80 foram uma década perdida
ll

•

Se isso aconteceu para a sociedade como um todo, para os segmentos
da
pobreza foi pior. Os 'reflexos das idas e,vindas da economia atingem de
forma avassa1adora o làdo mais frágil da sociedade. O aumento de favela
dos espelha um dos seus aspectos mais perversos.
6. NOTAS
(1) O Plano Diretor o ulação para o Muni,dpio de são Paulo (1985) apontava a
proporcào de 55 da do unicipio como mor-adores de habitação precária, ou
seja, favelados t5%), encortiçados (28%2, moradores de_loteamentos
c1andestinosjautoconstrutores (22%). Sao Paulo, Municipio - Plano
Diretor - SEMPLA, 1985 - "Dí aqnóst co",
0

0

í

'J

32.

(2) Realizado pela Prefeitura Municipal de S~o paulo - Secretaria de Hab itacào e üesenvo lvimento Urbano - Super.intendê_nciade Hab i tacâo 'P9pu1ar -.1987 ósttnmTM k>nte. t$fJ COTl"k'\YIdo os rcl::ifÇ~ios"f~lJflQser(\S;~vl o w?Y.iiç:QZ,1l

éle,'Y'M>rdcl,'iall~!Iéara.ç:fc.rr((.z.a~eCO?\8m-iP~'~d:'os~i~+c:l7\'V
~iI iél

o 1Z~,.;,tc;, .{-..-aba. ho

~

e..."H4{&OS~O!.

e..su~e~'tõt-.s

2 fornece, ~ara distintas datas, o nuemro de favelas, favelados e domicllios no Municlpio deSâo Paulo.
dado de 1973 apre senta a boa fidedignidade, dado que sua fonte é o primeiro cadastro
realizado pela Prefeitura do Muntclpio de Sâo Paulo, num trabalho
bastante rigoroso. A informação para 1975 é resultante da atua1izaçio do cadastro de 1973 mediante voo de he1ic6ptero. Localizaram-se
novos assentamentos, recontaram-se os barracos e a populaç~o foi estimada usando-se o mesmo indicador de desnidade domici1ios da pesqui
sa de campo de 1973 (4,90 pessoas/domic~lios). Em 1978 trabalhou-se
com a estimativa que consta no Quadro 1, que é uma atualizaçâo
do
cadastro de 1975 mediante informações fornecidas pelas Administra
ções Regionais. Em 1980 as informações são conf1itantes: o Censo de
Favelas promovidos pelo IBGE só computou assentamentos com 50 unidades e mais. Aplicando-se a este total a sub-estimação de 11,77% decorrente de estrutura das favelas em 1987 (28,39% das favelas
em
1987 tem menos de 50 barracos, o que forneceria aproximadamente 12%
do ~otal de casas sub-estimadas: Por extensâo~ 12% da populaçâo)
obtem-se um certo total de domicilios. Mesmo assim acreditamos· ser
este total subestimado, pois o próprià Censo de Favelas de 1987 indi.
ca um total de 1239 assentamentos até 1980 e o IBGE fornece um total
de 737.' A segunda estimativa para 1980 baseia-se num modelo'dê te gress~o linear simples visando interpo1ar o número médio de casas
por assentamento, que era de 27 em 1973 e passa a 94,5 em 1987.
Pa
ra a populaçâo utilizou-se a média de pessoas por domic~lio da pes
quisa de campo de 1980 (5,46%).
dado de 1985 foi fornecido
pela
ELETROPAULO e o de 1987 é novamente,tal como o de 1973, resultante
de cadastramento gera1~

°

(3) ~ Tab~la

°

(4)

=

°liaconceito
utilizado no Censo de Favelas 1987 foi de chefe de fam~ considerado como tal pelo grupo familiar, nao necessariamente
aquele que o sustenta economicamente.

(5) A projeção de favelados deve ser encarade com extrema cautela.
No
caso, supos-se constanteSos fatores causais e traçou-se uma regres são linear através dos percentuais de favelados na populaç~o municipal.

° 2.400,00
salário minimo vigente em 1987 em cruza-

(6) Censo de Favelas - 1987.
dos era para setembro = Cr$
outubro = Cr$
novembro = Cr$
dezembro = Cr$

2.640,00
3;000,00
3.600,00

...
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