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“Há uma pequena árvore na porta de um bar, todos passam 

e dão uma beliscada na desprotegida árvore. Alguns 

arrancam folhas, alguns puxam e outros, às vezes, até 

arrancam um galho. O homem que vive na periferia é igual 

a essa pequena árvore, todos passam por ele e arrancam-

lhe algo de valor. A pequena árvore é protegida pelo dono 

do bar, que põe em sua volta uma armação de madeira; 

assim, ela fica segura, mas sua beleza é escondida. O 

homem que vive na periferia, -` quando resolve buscar o 

que lhe roubaram, é posto atrás das grades pelo sistema. 

Tentam proteger a sociedade dele, mas também escondem 

sua beleza” 

(Ferrez, Capão Pecado página 15) 

As palavras de Ferrez2 revelam o abandono sentido por aqueles que vivem longe 

das oportunidades depois da ponte João Dias, no gigantesco universo periférico e pobre da 

capital paulista. Lutam para sobreviver e devolvem, com igual violência, a guerra genocida. 

As palavras que chegam nas letras de rap e a cidade que vemos não são agradáveis e nem 

poderiam ser uma vez que revelam 500 anos de segregação crescente. É como diz Ermínia 

Maricato: “É impossível esperar que uma sociedade como a nossa, radicalmente desigual e 

autoritária, baseada nas relações de privilégio e arbitrariedade, possa produzir cidades que 

não tenhas estas características” (Maricato, 51) Isso porque o espaço e sobretudo o espaço 

urbano, reproduzem o espectro da sociedade(Souza, 1988) E neste sentido não existe um 

“caos urbano”, uma “cidade desgovernada”. O que existe é um sistema econômico, político 

e social que se pauta na desigualdade. As configurações urbanas correspondem a esta 

lógica deliberada. Podemos afirmar que a pobreza sempre existiu, entretanto hoje ela tomou 

dimensões quantitativas e qualitativas que nos fazem rever nossas práticas acadêmicas. 

Combater frontalmente a falácia de que a justiça social é fruto do desenvolvimento 

econômico é um caminho necessário. Algumas pesquisas recentes negam esta relação 

                                                 
1 Universidade de São Paulo – Departamento de Geografia 
julia.andrade@terra.com.br 
2 Ferrez é, antes de tudo um sobrevivente. Escritor de vários livros como este que citamos, narra com 
lucidez o cotidiano da periferia urbana da qual ele faz parte. Vive no Capão Redondo, zona sul de São 
Paulo, integra o movimento hip hop paulista 
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existente entre crescimento econômico e justiça social. Nos períodos de grande crescimento 

econômico a desigualdade social só aumentou (Maricato, 2002, Kliksberg 2001, 

Pochamann,2004,) A desigualdade, mais do que a pobreza em si, se tornou insuportável. A 

América Latina, apesar de ser um continente com recursos naturais privilegiados, com 

fontes de energia fartas, baratas e acessíveis, com uma grande capacidade agropecuária é 

a região do mundo mais polarizada. (Kliksberg, 2001) Um a cada dois latino americanos 

está abaixo da linha da pobreza. Se pensarmos nas crianças, a situação é ainda pior: de 

cada dez crianças, seis são pobres. Um terço da população do continente está sem água 

potável e 18% dos partos são realizados sem nenhuma assistência médica. 

(Kliksberg,2001;9) No Brasil, estima-se que 43,5% da população ganha menos de dois 

dólares diários e que 40 milhões de pessoas vivem na pobreza absoluta (Idem ; 16). 

A pobreza sempre existiu. Há pobres aqui e no mundo todo. 

A afirmação que existe pobre em toda parte pode, muitas vezes, imobilizar a 

discussão. A pobreza é um problema antigo e hoje está presente em toda a parte. 

Entretanto nunca a humanidade reuniu tantas possibilidades de combatê-la. Por este 

motivo, nunca ela foi tão perversa e deliberadamente mantida (Souza, 1985), mas aqui o 

número é maior e é maior a extensão. Não há ilhas de pobreza, não há “focos de pobreza” a 

erradicar, mas um problema muito mais amplo e generalizado que requer estratégias 

globais. A postura de desconhecer ou relativizar a pobreza não é inócua. É um engodo e 

tem severas conseqüências em termos de políticas públicas. Principalmente tratando da 

pobreza atual, que é estrutural e globalizada e que se diferencia das pobrezas anteriormente 

conhecidas. (Santos, 2000). Para Milton Santos, em meio século, os países 

subdesenvolvidos conheceram três tipos de pobreza. A primeira seria uma pobreza 

acidental, às vezes residual e sazonal e sem vasos comunicantes. A segunda delas, 

conhecida como marginalidade, é vista como uma doença da civilização produzida pelo 

processo econômico da divisão do trabalho, internacional ou interna ao país. Já a pobreza 

atual é estrutural porque não é mais local nem nacional. Trata-se de uma pobreza produzida 

cientificamente que se torna presente em toda a parte no mundo, mas muito mais presente 

nos países já pobres, onde não se buscammais os remédios (Santos, 2000; 69) 

O papel social do Estado 

Os discursos dominantes, vigentes durante os anos 90, fazia-nos acreditar que 

estávamos diante de uma nova era, na qual fantástico processo de globalização, presente 

em todo o planeta, havia chegado definitivamente. Não havia mais distância entre os 

lugares, e o mundo estaria unido instantaneamente através de uma rede de informação 

agora ao alcance de todos. É o mundo como fábula que fala Milton Santos. A verdadeira 

perversidade do sistema era maquiada pela máquina ideológica que nos fazia acreditar 
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numa aldeia global e na contração de tempo e espaço. Entretanto, as benesses deste 

progresso continuavam exclusividade de um grupo cada vez mais seleto de pessoas. No 

bojo desta ideologia, repetia-se insistentemente, a afirmação de que o Estado estava falido 

e fadado ao desaparecimento. Ele era responsável por uma lista interminável de corrupções 

e agente central da incompetência pragmática que impedia o desenvolvimento do país. A 

década que se iniciou com a “caça aos marajás”, terminou com a liquidação de grande parte 

do aparelho do Estado, das empresas e bancos públicos. Assim, diziam transferir para a 

sociedade civil a responsabilidade antes concentrada nas mãos do governo. Contudo, o que 

se viu, foi uma transferência do poder e do dinheiro para as mãos das empresas e do 

grande capital sem que se transferisse conjuntamente a responsabilidade por uma justiça 

social. As leis de incentivo à cultura foram exemplos emblemáticos deste processo. 

(Andrade, 2001). O mais curioso é que este mesmo Estado, tão duramente criticado, 

tornava-se mais fundamental para o funcionamento das finanças e dos interesses 

internacionais (SANTOS, 2000). Segundo Bernardo. Kliksberg assessor da ONU e da 

UNESCO: 

“No pensamento econômico convencional circulante, tem-se feito um esforço sistemático de 

vastas proporções para deslegitimar a ação do Estado. Associou-se a idéia de Estado com 

corrupção, com incapacidade de cumprir eficientemente as mínimas funções, com grandes 

burocracias, com desperdícios de recursos. (...) Projetou a imagem de que toda a ação 

tratada no terreno público seria negativa para a sociedade, e, por sua vez, a redução ao 

mínimo das políticas públicas e a entrega de suas funções ao mercado a levaria a um reino 

da eficiência e à solução dos principais problemas econômico-sociais existentes. Além 

disso, criou a concepção que existia uma oposição de fundo entre Estado e sociedade civil e 

havia que escolher entre ambos. (...) Entretanto, o processo de eliminação de numerosas 

funções do Estado, de redução a níveis mínimos em muitos casos de sua capacidade de 

ação, como ocorreu com freqüência nas áreas sociais, o enfraquecimento em geral do papel 

das políticas públicas, e a entrega de suas funções ao mercado, não levou ao reino ideal 

suposto. Os problemas estruturais das sociedades latino-americanas e de outras do mundo 

em desenvolvimento continuaram se agravando, a corrupção acompanhou também com 

freqüência os processos de privatização”. (Kliksberg, 2001; 32-33). 

Para este autor a maniqueização do Estado é um dos mais perversos mitos que 

impedem o desenvolvimento social. Para ele é bem verdade que o Estado sozinho não pode 

resolver todos os problemas. Mas a sua minimização acaba por agravá-los. Ainda segundo 

Kliksberg existe um retorno ao papel do Estado defendido, inclusive, pelo Banco Mundial. 

 Podemos afirmar que o grande avanço da proteção social dos paises desenvolvidos 

se deu com a presença marcante do Estado do Bem Estar Social que alcançou patamares 

invejáveis, porém circunscritos apenas a tais economias centrais do capitalismo mundial, e 
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portanto, a pequena minoria de pessoas do planeta. Nos demais paises3, as reformas de 

caráter social democratas foram de menor expressão e diferentes alcances de proteção 

social. Márcio Pochmann, analisando os países centrais nas três décadas de sucessivos 

dos avanços do Estado do Bem Estar Social no enfretamento de problemas como a pobreza 

e a desigualdade, afirma: 

“As economias capitalistas desenvolvidas construíram ao longo do século XX, 

especialmente a partir do segundo pós-guerra, experiências até então inéditas em termos de 

avanços na proteção social e trabalhista. Para isso, coube ao Estado um papel singular 

como participante do intenso processo de expansão econômica e do exitoso enfrentamento 

das iniqüidades geradas no interior das sociedades capitalistas. As características do 

Estado intervencionista foram, assim, congruentes com a fase de acumulação de capital 

marcada pela expansão da concorrência cada vez mais imperfeita (processo de 

monopolização dos capitais), em que tendeu a diminuir, ainda mais, a capacidade de 

autoregulação do mercado a partir das próprias forças. A polarização da vida social, em 

contrapartida, assumiu papel central na agenda de transformação do capitalismo 

organizado”4 (Pochmann, 2004; 3-4) 

  Já nos países periféricos, como é o caso brasileiro, mesmo imersos em ondas de 

crescimento, os avanços na proteção social foram pouco significativas. Nosso país foi um 

dos que mais conseguiu expandir sua economia no mundo durante quase cinco décadas 

sem apresentar nenhuma melhora social. Foi o último país a abolir o trabalho escravo e 

impôs uma transição extremamente conservadora para o assalariamento através da 

imigração de mão de obra européia e asiática, deixando a população negra excluída da 

possibilidade de imediata integração pelo emprego remunerado (Pochmann, 2004). Se não 

conseguimos combinar o crescimento com distribuição de renda esta situação agravou-se 

ainda mais com a estagnação, na década de 80. Desde então, o país assistiu a uma nova 

articulação de classe social que deixou para segundo plano o setor produtivo industrial e 

priorizou as classes proprietárias dos ativos financeiros. “Em função disso, o projeto de 

desenvolvimento nacional deu lugar a um ciclo crescente de financeirização da riqueza, cujo 

principal sustentáculo de seu financiamento e legitimação política encontra-se no Estado. O 

desenvolvimento das atividades produtivas foi obstaculizado, enquanto o sistema de 

proteção social tem sido recorrentemente mitigado pelo contingenciamento de recursos 

públicos para a esfera financeira e pela desestruturação do antigo papel do Estado. Não tem 

                                                 
3 Márcio Pochamann lembra que, da evolução do capitalismo liberal do século XIX, duas correntes 
distintas de formaram. Uma delas foi a experiência social democrata que apresentamos aqui. A outra 
corrente, que se formulou a partir da Revolução de 1917, gerou outras conquistas que não 
apresentadas no texto. 
4 O texto de Márcio Pochmann esclarece e apresenta as diversas etapas conquistadas vivenciadas 
pelos países centrais. Após isso apresenta, ainda, os resultados da própria experiência brasileira. 
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sido por outro motivo que o país passou a acumular maiores indicadores de exclusão social, 

a partir do alto desemprego somado à antiga pobreza e desigualdade social”. (Pochmann, 

2004; 8-9) 

 Milton Santos, por toda a sua obra, analisa detalhadamente este processo que ele 

aponta como globalização perversa. Para ele, o Estado não se tornou menor, nem ficou 

ausente. Mas se omitiu dos assuntos de interesse das populações e se tornou mais forte, 

mais ágil e presente, ao serviço das economias dominantes Ou seja no gerenciamento dos 

interesse financeiros e da política cambial. Exatamente por este motivo, diminui 

drasticamente os recursos para investimentos sociais. (Santos, 2000; 66). Hoje a política 

social é uma espécie de “assistência pública” que recolhe os “mortos” das políticas 

econômicas. 

Geografia da pobreza e da desigualdade em São Paulo 

Quando lidamos com os números, no município de São Paulo tudo é gigantesco. 

Mesmo quando comparado a outras metrópoles. Ele reúne mais de 10,4 milhões de 

pessoas segundo os dados de 2001. Trata-se de 1/4 da população do Estado e 6% da 

população do país. Para uma cidade que possuía 5,9 milhões de habitantes, em 1970, o 

salto é virtuoso. Entretanto, segundo Maria Adélia de Souza, a questão do tamanho não é o 

problema central. Isto desvia a discussão essencial que é a questão da pobreza. Escreve a 

geógrafa: “O problema não é o fato de sermos gigantes, mas de podermos vir a ser um 

exército ainda maior de miseráveis. Esta é uma questão de natureza política, que deve ser 

enfrentada por todos os governantes e pela sociedade brasileira como um todo” (Souza, 

1988, 3-4). Aproximando nossas lentes na dinâmica sócio-espacial do município 

percebemos que a população está concentrada em alguns distritos. Segundo a Secretaria 

Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da gestão Marta Suplicy, em 

apenas 10 distritos dos 96 que São Paulo possui, estão vivendo quase um quarto da 

população, ou seja 23,8%. Grajaú, Sapopemba, Brasilândia, Jardim Ângela, Cidade 

Ademar, Capão Redondo, São Luís, Sacomã, Jabaquara e Itaim Paulista. Estas chamadas 

regiões periféricas5 também concentram a maior parte dos jovens e crianças. Um milhão de 

crianças de 0 e 15 anos , ou seja 36% da população desta faixa etária concentram-se em 14 

distritos. Observe a tabela a seguir: 

Distribuição das pessoas com até 15 anos de idade, segundo distritos 

Município de São Paulo - 2000 

                                                 
5 Para nós está claro que a definição do que se entende por  periferia é um amplo debate, rico e atual. 
Entretanto, no presente trabalho, apenas denominamos as áreas distantes do centro e carentes de 
equipamentos urbanos.  
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Distritos População % acumulado 

São Paulo 2.777.366 100 -

Grajaú 111.860 4,0 4,0

Sapopemba 83.575 3,0 7,0

Jardim Ângela 82.476 3,0 10,0

Brasilândia 80.012 2,9 12,9

Capão Redondo 74.653 2,7 15,6

Itaim Paulista 71.261 2,6 18,1

Jardim São Luis 71.186 2,6 20,7

Cidade Ademar 71.176 2,6 23,3

Cidade Tiradentes 67.216 2,4 25,7

Itaquera 60.873 2,2 27,9

Sacomã 59.698 2,1 30,0

Campo Limpo 57.548 2,1 32,1

Cidade Dutra 56.074 2,0 34,1

Lajeado 55.177 2,0 36,1

Demais distritos 1.774.581 63,9 100,0

Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2000 

Elaboração: SDTS/PMSP/2002 

O Centro de Estudos da Metrópole trabalhou com a mesma fonte do censo 

demográfico do IBGE mas sobre uma regionalização mais detalhada. Elegeu o setor 

censitário como unidade de análise. Trata-se de frações territoriais que contém, em média, 

300 domicílios. No mapa abaixo temos o primeiro intervalo (amarelo) são os setores que 

encontramos até 189 jovens. O segundo (laranja) de 190 a 304 jovens e o último (vermelho) 

305 ou mais jovens residindo na área. Este agrupamento simples apenas revela, mais uma 

vez, o quanto que as famílias mais jovens do nosso município estão vivendo nas regiões 

mais distantes do centro dos equipamentos urbanos. 
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O mapa identifica que as partes da cidade de povoamento antigo, como toda a região 

central, e os distritos do Butantã, Pinheiros e Lapa, Santo Amaro, Itaim Bibi, Morumbi até a 

região da Mooca, Água Rasa e Tatuapé são ocupados por famílias mais velhas, ou seja, a 

quantidade de crianças e jovens até 19 anos é relativamente menor do que nas regiões 

mais distantes de povoamento mais recente. 

Ainda sobre a base de dados do IBGE o CEM identifica a distribuição espacial das 

famílias pobres6. Pode-se observar no mapa abaixo que os grupos que recebem até dois 

salários mínimos também ocupam as áreas periféricas. Na região central, Jardins e início da 

Zona Sul podemos encontrar as famílias mais abastadas. 

                                                 
6 Assim como o conceito de periferia a definição de pobreza requer um maior cuidado e 
esclarecimento. O corte feito apenas pela quantidade de salário mínimo implica em uma série de 
distorções que devem ser evitadas quando pensamos as políticas públicas. Entretanto, para os 
objetivos deste artigo, esta generalização foi tolerada.  
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Os distritos situados nas periferias mais distantes, portanto, são os que encontramos 

os rendimentos médios mais baixos dos responsáveis pelo domicílio. Segundo dados de 

2002 da SDTS/PMSP, a renda média do chefe da casa em Marsilac era de R$ 447, de 

Lajeado R$ 543, do Jardim Ângela R$ 568,do Jardim Helena R$ 584, de Iguatemi R$ 585,de 

Itaim Paulista R$ 597, e do Grajaú R$ 597. Já nos distritos ricos, como o Morumbi a renda 

média do chefe da família era de R$ 6.498, Moema,R$ 5.576, Jardim Paulista, R$ 5.144, 

Alto de Pinheiros, R$ 4.809. Estamos cientes que a apresentação de médias esconde 

disparidades. Por isso todo cuidado é pouco quando utilizamos estes dados. Da mesma 

forma também sabemos que os pobres estão por toda a parte, inclusive nas regiões 

apontadas como ricas do município. No distrito doMorumbi, por exemplo ,possui uma das 

maiores favelas, Paraisópolis. Eis o fato que mais instiga nosso olhar quando nos 

deparamos com informações como esta. Se partirmos da idéia que os pobres estão também 

em distritos ricos e centrais, isso faria a média do salário do chefe de família abaixar, ou seja 

ficaria mais homogêneo na área indicada. Mesmo assim ela continua alta. O que revela a 

violenta desigualdade interna no município de São Paulo. 

 Portanto acreditamos que as políticas sociais devem estar comprometidas com toda 

a população, garantindo que todo o cidadão possa ter acesso aos bens e serviços onde 

quer que ele se encontre (Santos, 1993, Souza, 1988). Por isso repudiamos a iniciativa 
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anunciada recentemente pela atual Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social que 

pretende aplicar o programa de renda mínima somente nos bairros periféricos. Os pobres 

estão por toda a parte, como já dissemos anteriormente, e postura como esta seria um 

retrocesso. Contudo, em São Paulo existem as regiões luminosas onde se concentram 

historicamente todas as riquezas e onde a população mais rica se apropria do território 

expulsando o restante grandioso da população. Estes indivíduos, a cada dia mais pobre e 

sem oportunidades, são jogados nas chamadas zonas opacas que, sem equipamentos 

públicos de educação e saúde, sem transportes e sem lazer, sentem - se amputadas como 

a árvore que teve o galho arrancado, da metáfora de Ferréz. A cidade vai crescendo 

incessantemente, tendo como principal agente os pobres que buscam locais acessíveis e 

baratos para viver. Eles abrem caminhos, abrem as matas, lutam pela urbanização e depois 

são novamente expulsos para os locais mais ermos, distantes e vazios de bens e serviços. 

Maria Adélia de Souza afirma: “A colocação da pobreza como um dos maiores desafios da 

urbanização brasileira prende-se, sobretudo, ao fato que, embora deva ser profundamente 

examinada no caso brasileiro, a expansão da mancha urbana, portanto físico, faz-se pelo 

vetor da pobreza”. (Souza, 1988;23). Eis as inquietações que movem as pesquisas que 

sustem este artigo. 

Últimas palavras: 

Todos vêem, mas não querem enxergar que o futuro 

reserva mais dor, e nossa vida é como se estivéssemos 

sentados, olhando pela janela de um avião que está 

caindo rapidamente. E tudo sempre esteve tão perto e tão 

longe. 

 Tudo sempre esteve tão perto e tão longe. Ferréz compreende, como poucos, que o 

mundo é um conjunto de possibilidades. E que a mudança pode estar próxima, o anunciado 

período popular da história que Milton Santos escreveu. Mas pode apenas ficar na esfera da 

possibilidade, não se concretizando neste mundo de perversidades. Cabe a nós este grande 

desafio. O desafio de voltar nossos interesses aos bem do homem e não da economia. Pois 

outro caminho é possível, sempre é. O pensamento único, criticado por Santos e por 

Kliskberg, deve ser frontalmente combatido. Assim como a falácia que a pobreza pode 

esperar, que devemos apertar os cintos que em breve virá um tempo de farturas. A pobreza 

e a desigualdade trazem agravantes insuperáveis. E não pode mais ser tolerada frente aos 

avanços da humanidade e da concentração do dinheiro nas mãos de poucos. Por exemplo, 

os ativos combinados das três pessoas mais ricas do mundo são superiores ao Produto 

Nacional Bruto somando o dos 48 países menos adiantados. Os ativos das 200 pessoas 

mais ricas são superiores à renda combinada dos 41% da população mundial. A disparidade 

é tal que a contribuição anual de apenas 1% da riqueza das 200 pessoas mais ricas do 
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mundo permitiria dar acesso à educação primária a todas as crianças do planeta. (Kliksberg, 

2001;77). Devemos encontrar um meio para transformar nossas palavras, nosso trabalho 

acadêmico em instrumentos de ação mais eficazes de transformação. A velha crença num 

mundo melhor e mais justo capaz de combater a indiferença que avassala nosso cotidiano. 

O desafio não é pequeno, sabemos, mas a nossa responsabilidade é maior. Vamos abrir 

nossos ouvidos, nossos corações para as variáveis ascendentes7, para as palavras dos 

sobreviventes8 como estas que se seguem: 

“As mais belas músicas ou mais realistas palavras não vão te tirar de tão cômoda vida, pois 

nada mais faz a menor diferença”. Todos vêem, mas não querem enxergar que o futuro 

reserva mais dor, e nossa vida é como se estivéssemos sentados, olhando pela janela de 

um avião que está caindo rapidamente. E tudo sempre esteve tão perto e tão longe. 

A pobreza aqui é passada de pai para filho, assim como a necessidade de se trabalhar dia e 

noite para comprar um pão, um saco de arroz, um saco de feijão. Mas é com amor e carinho 

que criamos nossos filhos, sem nos darmos conta do local, dos amigos incertos e das coisas 

que injetam aqui, armas e drogas. Embriagados continuamos assim, andando no chão frio 

com os pés descalços, um sorriso na boca ainda seca da corrida contra a lei. Toda uma 

nação está olhando para uma janela eletrônica; através dela está o passado manipulado, é 

o que ninguém vê é a porta que fica ao lado, a porta do futuro, que está trancada pela 

mediocridade dos nossos governantes” (Ferréz, 17-18). 
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