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Resumo: Nosso artigo pretende cotejar a mobilidade do trabalho experimentada por filhos de famílias 

moradoras do Jardim Ibirapuera, periferia localizada na Zona Sul de São Paulo, com aquela de seus pais, 

migrantes, que chegados na capital paulista, a partir de 1950, foram os moradores/construtores desta 

periferia. Desde a consolidação do Estado Nacional no Brasil, nos anos 30, a dinâmica de intervenção 

estatal assumiu um caráter desenvolvimentista, voltado especialmente para corrigir os “descompassos” 

na economia nacional, tencionando obter uma nova inserção na ordem da divisão internacional do 

trabalho. Por isso, foi possível assumir como característica fundamental da atuação estatal no Brasil 

durante o século XX, especialmente no período que vai da década de 1930 à de 1970, o fomento à 

industrialização. Retirar o país da condição de exportador de matérias-primas e alimentos e importador de 

manufaturas foi a meta que constituiu muitos dos programas de desenvolvimento nacional. Tal forma de 

intervenção do Estado na dinâmica econômica pressupôs a consolidação de uma estrutura estatista e 

uma dinâmica de planejamento burocrático, que permitiu ao Estado subvencionar a industrialização num 

ritmo mais intenso do que se essa estivesse “abandonada” às leis da concorrência. Deste modo, políticas 

cambiais, realocação dos impostos na reprodução ampliada do capital, na forma de isenções e incentivos 

fiscais, e ainda, a própria entrada do Estado no gerenciamento direto de certas indústrias são políticas 

que podem ser identificadas como parte de um programa estatal para alterar a posição ocupada pelo país 

na divisão internacional do trabalho, permitindo-o alcançar níveis de produtividade competitivos com o 

padrão da industrialização mundial. 

Tal processo conformou uma mobilidade do trabalho que se fiava na generalização do assalariamento 

como relação social de produção a que o trabalhador contraditoriamente livre foi incorporado, bem como 

na “reprodução ampliada da periferização” como forma hegemônica de reprodução de tais trabalhadores, 

donde se inclui o Jardim Ibirapuera. Entretanto a modernização funda-se no contínuo desenvolvimento 

das forças produtivas, o que realiza-se como a contínua expulsão do trabalho vivo dos processos 

produtivos. Em outras palavras, tal processo realiza-se como a progressiva diminuição do “tempo de 

trabalho socialmente necessário” e a expansão do “tempo de trabalho supérfluo”. Tal contradição 

expressa-se ora nas dinâmicas de reprodução ampliada dos capitais particulares que compuseram o 

capital social total da modernização retardatária, bem como nas formas de reprodução dos trabalhadores 

que foram incorporados neste processo. O cotejamento entre a mobilidade de pais e filhos moradores do 

Jardim Ibirapuera permite articular a experiência imediata vivida por estes com um processo mais amplo 

de reprodução crítica do capital que tem como seu desdobramento lógico a produção de sua própria 

redundância relativa. Em outras palavras, o que nos interessa pensar aqui são as expressões que o 

“tempo de trabalho supérfluo” adquire nas formas de reprodução do trabalho num contexto urbano.  

Palavras-chave: modernização; periferia; mobilidade do trabalho; tempo de trabalho necessário; tempo 

de trabalho supérfluo. 

 



O artigo que ora apresentamos busca discutir a mobilidade do “tempo de trabalho supérfluo”1 

a partir da (re)produção de práticas cotidianas verificadas, em nossa pesquisa de mestrado, em 

um loteamento periférico localizado no distrito do Jardim São Luís, na Zona Sul do município de 

São Paulo.  

O loteamento periférico do Jardim Ibirapuera foi aberto em princípios de 1960 e em linhas 

gerais pode ser assim caracterizado à medida que geograficamente localizava-se nos arrabaldes 

da área já urbanizada da metrópole em formação à época de sua implantação, como não 

contava com qualquer tipo de infraestrutura urbana tal como asfaltamento, energia elétrica, 

encanamento e linhas de ônibus. Acrescente-se a estes ainda o fato de que o acesso à moradia 

por suas primeiras famílias, migrantes de outros estados do país, se deu pela compra a 

prestações de lotes de 250 m2 (10 x 25) não aplainados e principalmente por meio da 

autoconstrução2, tanto de seus primeiros cômodos quanto de posteriores modificações em suas 

habitações, condição mediante a qual estes migrantes tornados, em sua maioria trabalhadores 

assalariados, vislumbravam tornarem-se proprietários depois de quitadas as dívidas com os 

loteadores. 

Tais condições de formação deste loteamento impôs a grande parte de seus moradores a 

adesão a certas estratégias fetichistas de reprodução que se conectavam, por um lado, à 

incorporação efetiva do loteamento ao tecido urbano e por outro, à constituição de condições de 

reprodução familiar num contexto de imposição da “mobilidade do trabalho” (Gaudemar, 1977). 

No que se refere ao segundo aspecto o letárgico processo de formação do Jardim Ibirapuera, 

enquanto particularidade interna à metropolização de São Paulo ocorreu simultaneamente à 

reprodução do “trabalho abstrato” (Marx, 1984) enquanto mediação social total. O que significa 

que à história particular de formação do Jardim Ibirapuera, a qual seus primeiros moradores nos 

narraram em suas particularidades, ocorreu simultaneamente um violento e avassalador 

processo de modernização retardatária das relações sociais de produção em território nacional 

                                                             
1 “Enquanto não foi atingido o estágio atual, o tempo de trabalho socialmente necessário, em seus dois aspectos, 

definiu e preencheu o tempo das massas trabalhadoras, permitindo o não-trabalho para poucos. Agora, devido ao 
enorme potencial produtivo desenvolvido pelo capitalismo, o tempo socialmente necessário em ambos os seus 
aspectos pode tornar-se tão drasticamente reduzido, que faz emergir uma categoria histórica inteiramente nova de 
tempo “extra” para a maioria. Mas ela emerge apenas como potencial. Porque o capitalismo tenta pré-determiná-la 
(em seus próprios termos), preênche-la como tempo de trabalho direto, ela só pode existir sob a forma de tempo 
de trabalho “supérfluo”. Esse termo reflete a contradição: trata-se de um tempo que, definido pelas velhas relações 
de produção, permanece como tempo de trabalho; julgado em termos do potencial criado pelas novas forças 
produtivas ele é, em sua antiga definição, supérfluo” (Postone, 1978 – versão traduzida em 
http://obeco.no.sapo.pt/mpt2.htm acessado em 5 de novembro de 2012). 

2 A autoconstrução é um termo que se refere às práticas de construção de moradias nas quais o proprietário do lote 
é o próprio construtor, ora ajudado por vizinhos, ora contratando serventes de pedreiro.  

http://obeco.no.sapo.pt/mpt2.htm


que tencionou generalizar o assalariamento como forma hegemônica de relação de produção de 

mercadorias: proprietários de força de trabalho que ao venderem seu tempo ao capital recebiam 

um salário em troca com o qual pagavam a renda da terra exigida pelos proprietários do 

loteamento.  

Neste sentido é que se torna possível perguntarmos o que se operou nestes pouco mais de 

cinquenta anos de modernização que produziu uma experiência vicinal que pôde ser subjetivada 

por um de seus moradores como um percurso do “interior ao progresso” (Bá), mas que 

simultaneamente produz uma situação na qual como diz uma outra moradora “os meninos ficam 

todos jogados aí na rua” (Cida), ou mesmo como um lugar que, tanto quanto outras periferias 

paulistanas, é costumeiramente caracterizada como o lugar do tráfico, do crime e das mortes 

violentas. Vejamos como os desdobramentos críticos do capital e do trabalho se realizam na 

experiência cotidiana do Jardim Ibirapuera. 

*    *    * 

Dissemos acima que as relações de trabalho às quais os primeiros moradores se 

submeteram permitiram o acesso à moradia, ainda que precariamente. A aquisição da casa 

própria aparece aos filhos e netos dos primeiros moradores como uma garantia mínima de 

reprodução com a qual não necessitam se ocupar, ao menos imediatamente. Aos seus pais ou 

avós, oriundos de outros estados do país, a chegada em São Paulo na condição de completos 

expropriados, lhes exigiu aderir imediatamente às mais diversas modalidades de habitação 

(como o aluguel, o favor familiar, a pensão) até conseguirem comprar um lote nú na periferia da 

cidade, estratégia de reprodução que ainda lhes impôs a necessidade de transformá-lo em um 

valor de uso por meio da autoconstrução. A compra dos lotes foi realizada, ora por casais ou 

famílias já constituídas, ora tendo em vista o casamento, produzindo uma relativa identidade 

entre unidade habitacional e constituição familiar. Esse moroso processo de constituição das 

condições mínimas de reprodução num contexto urbano, constituiu-se num pequeno patrimônio 

que os filhos podem usufruir como uma espécie de trampolim para a autonomização completa, 

pressuposta numa nova constituição familiar.  

Os filhos foram objetos de formação por parte dos pais, que investiram o parco dinheiro, o 

cuidado, a disciplina, tendo em vista preparará-los para... o capital. Vale lembrar que a família 

trabalhadora, enquanto unidade de reprodução, é a incubadora das novas forças de trabalho que 

irão abastecer o mercado de trabalho tendo em vista a contínua reprodução do capital, ainda que 

isso inclua contraditoriamente a possibilidade de que a finalidade pareça ser a reprodução 

familiar e não o capital e sua acumulação. A entrada dos filhos no mercado de trabalho, sua 



transformação em trabalhadores, em “homens feitos”, é a esperança (ilusória ou não) de 

reposição de uma trajetória semelhante à dos pais, que inclui a constituição de uma nova familía 

e a conquista de uma unidade habitacional a ela adequada, projeção determinada pelo fetiche de 

uma perpétua reprodução das relações de trabalho. Apenas semelhante e não igual pois inclui 

sempre a expectativa de que seja uma trajetória mais “suave”, dado que os seus filhos tiveram 

oportunidades que eles não tiveram, especialmente o acesso à educação. 

No lote de sr. Daniel, como já indicamos, além de morar ele e D. Benedita num cômodo, 

equipado com banheiro e cozinha, uma de suas filhas mora com a neta no primeiro cômodo 

construído por sr. Daniel entre 1961 e 62. Além disso, sr. Daniel construiu há pouco mais de dois 

anos um cômodo de segundo andar ao fundo do lote, onde hoje mora uma de suas netas, com o 

marido e duas filhas pequenas, uma delas recém-nascida. Sr. Daniel nos justifica a presença da 

família da neta morando em seu lote dizendo que se fossem morar de aluguel a neta também 

teria que trabalhar, além do marido, para pagar as contas, o que exigiria a contratação de 

alguém para ajudar no cuidado com a casa e os filhos. Diante disso sr. Daniel ofereceu o lote ao 

fundo permitindo que a neta pudesse cuidar ela mesma de suas filhas. Tal cômodo foi construído 

em cima de uma sala hoje utilizada para festas da família e que já se encontra toda preparada, 

com conduítes instalados em locais estratégicos da sala, caso algum familiar venha a necessitar 

de um lugar para morar.  

Mobilização semelhante dos espaços também se verifica na metade do lote de propriedade 

dos pais de Luíz Cláudio, medindo aproximadamente 125 m2. Sobre a garagem localizada na 

altura da rua foram erguidos há pouco tempo, três cômodos para abrigar a sobrinha de Luíz, seu 

marido e uma filha. Logo abaixo da garagem, existem construídos mais quatro cômodos onde 

moram seu irmão, com a esposa e mais duas filhas. No meio do lote existe uma casa maior, com 

seis cômodos, provavelmente construída há mais tempo, onde moram Cida e Omero, 

respectivamente mãe e padrasto de Luíz, sua irmã com o marido e mais três filhos, além de um 

tio acamado cuidado por sua mãe. Finalmente, ao fundo do lote, no segundo andar, existem 

mais três cômodos e um banheiro, onde moram Luíz e sua esposa Carla. Segundo Luíz, na 

outra metade do lote, de “propriedade” de sua avó, ainda mora “um caminhão de gente” da 

família (Luíz). 

Rói, com trinta anos, mora ainda hoje com seus pais na casa próxima à Av. Robert Kennedy, 

não obstante já ter uma filha de dois anos que mora com a mãe. Diz que não estão separados, 

mas que “no momento não tem como comprar uma casa e comprar móveis, começar tudo...” 

(Rói). Já o filho Michel e a outra filha de Sr. José V. ainda moram na antiga casa de sr. José 



Vieiras no Jardim Leni. Bá, Fátima e Tino moram até hoje juntos com a mãe Lúcia; e Daniel, o 

primogênito de sr. Daniel e Dona Benedita, não obstante ter conseguido comprar um lote no 

próprio Ibirapuera e ter construído sua casa, onde mora com sua mulher e seus três filhos, 

atualmente autoconstrói um segundo andar para abrigar o filho mais velho recém-casado, 

justificando a edificação como uma ajuda para o começo da vida do casal.  

Na totalidade dos casos descritos, é possível identificar que os filhos e netos estão tendo 

dificuldades para autonomizarem-se da família e da casa de seus pais, mesmo quando já 

casados e com filhos, provocando uma reconfiguração no uso das moradias e um incremento de 

seus residentes. Não temos dados sobre a maneira como os diversos núcleos familiares que 

moram nos lotes dividem as despesas da casa, mas desconfiamos que a disposição que os 

antigos “proprietários” tem em abrigar outros familiares está em estreita relação com as 

dificuldades que as famílias têm vivido com relação ao trabalho. Da mesma maneira como as 

famílias analisadas e a mobilização de seus membros para o trabalho precocemente nos 

permitiram pensá-las enquanto unidades de rendimentos (Durham, 2004), a incorporação de 

novos núcleos familiares num mesmo lote (ou meio lote) pode funcionar como uma redução de 

custos para todos que aí vivem, o que não se realiza necessariamente como um trampolim para 

uma moradia mais adequada ao sonho familiar, daí o que deveria ser temporário torna-se algo 

permanente. O que parece ocorrer aqui é a reposição de uma “solidariedade forçada” (Maricato, 

1982: 71)3 a que os familiares que tem “propriedade” no Jardim Ibirapuera dispõe-se a se 

submeter tendo em vista ajudar familiares nucleares ou então bem próximos.  

Por meio da identificação dessas experiências de reprodução cotidiana que os moradores do 

Jardim Ibirapuera têm vivido parece se revelar o espelho invertido do processo de favelização 

ocorrido a partir da década de 70 em São Paulo4 e que também se apresenta nos arredores do 

loteamento na formação das favelas da Erundina, Felicidade e Pinhal Velho. Considerá-lo como 

um espelho invertido é assentir que sua significação só pode ser revelada na medida em que 

reconhecemos que a instituição familiar é seu substrato e que todo aquele que não é familiar ou 

                                                             
3 Em seu contexto de origem a expressão de Maricato se refere aos processos de autoconstrução já analisados, 

não obstante acreditarmos que seu uso aqui seja possível. 
4
 “O grande crescimento das favelas começou na segunda metade dos anos 70. Antes, existiam aquelas favelas de 

beira de córrego, tradicionais, a Vergueiro, a Tietê, a Ordem e Progresso, a Canindé. Não tinha favela na periferia, 

esse é um fenômeno desse período” (Bonduki, 2001: 93 – grifo nosso). “Fontes oficiais estimam que o número de 

favelados é de 10 a 11% da população do Município [de são Paulo], ou seja, 1 milhão e 500 mil pessoas (F.S.P 

6/5/1984). O contingente de favelados tem aumentado, tanto em números absolutos como em números relativos. 

Correspondia, em 1968 a 0,7% da população do Município; em 1972 a 1,2%, em 1975 a 1,6%, em 1980 a 4% 

(IBGE) ou a 10% (PMSP)” (Rodrigues e Seabra, 1986: 34).  



algum conhecido muito próximo, é sempre um potencial consumidor5, para o qual a propriedade 

com que se defronta é uma barreira, fácil ou difícil de suplantar, para sua relativa imobilização e 

reprodução.  

A possibilidade de que tais incrementos familiares (portanto de trabalhadores supérfluos) não 

se desdobrem engrossando a fileira dos favelados na metrópole, escora-se na condição de pais 

ou avós proprietários, tendo como consequência espacial um processo de verticalização quase 

absoluto das antigas habitações do Jardim Ibirapuera, muitas delas com mais do que dois 

andares e diversos cômodos abrigando núcleos familiares distintos. Nesse sentido, se podem 

escapar temporariamente à quase inelutabilidade de transgredirem a propriedade alheia para 

reproduzirem-se, por outro se veem cada vez mais impossibilitados de realizar o famigerado 

sonho da casa “própria” conquistado por seus pais e avós. É ainda fundamental ressaltar que 

tais rearrajos familiares produzem conflitos, que podem resultar inclusive em morte, pois 

derivam do/no deslocamento de personificações também em crise. Ou seja, o 

recrudescimento das possibilidades de inserção no mercado de trabalho experimentado pelos 

filhos e netos e que se reflete na permanência destes na casa dos pais, avós, ou sogros, é 

constantemente subjetivado como incompetência pessoal (seja para aquele que a sofre, seja 

para aquele acusa), o que dá margem para conflitos de toda ordem, como o envolvimento no 

“mundo do crime”, alcoolismo, violência familiar e outras mazelas.  

 Portanto o que aqui se vê é uma reprodução familiar que não parece encontrar condições 

materiais de se realizar nos padrões de habitação hegemônica da classe trabalhadora naquele 

contexto de modernização retardatária já analisado, como uma crise mesmo daquela 

reprodução das relações sociais de produção por meio da reprodução ampliada de 

periferias. Mas o uso do ambiente construído realizado pelos filhos, netos, familiares do núcleo 

expandido e outros desconhecidos não se reduz apenas à reprodução strictu sensu. 

*     *     * 

Sr. Daniel me disse certo dia que diante do que recebe de aposentadoria as rendas que 

consegue auferir alugando os três cômodos localizados bem na frente do lote, voltados para a 

rua, ajudam bastante na reprodução dele e de D. Benedita: “Eu tenho um salãozinho aí que me 

rende um aluguelzinho. Pouca coisa mas ajuda bastante” (sr. Daniel). No caso, sr. Daniel os 

aluga para três estabelecimentos comerciais: um bar, uma assistência de máquina de lavar 

                                                             
5 E também um potencial violador, dado que a casa por ser o lugar onde se abriga o patrimônio familiar configura-se 

enquanto um tesouro, naquele sentido do entesourador, reificado na forma de mercadorias. Mercadorias que 

podem voltar à esfera da circulação e serem novamente trocadas por dinheiro. 



roupa e outra de eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos. Seu filho Daniel também aufere renda 

de pelo menos um dos três cômodos que construiu na altura da rua, alugando-o para uma 

senhora que confecciona roupas para uma empresa, como terceirizada. Bá e seu irmão Tino, 

depois de uma experiência difícil de falência de um empreendimento feito próximo ao metrô 

Santo Amaro, de venda de fogazzas, acabam por abrir uma espécie de rotisserie chamada “1ª 

Opção”, onde vendem sucos, pastéis, foggazzas, macarrões congelados, salgados, etc, no 

próprio lote de sua mãe, em cômodos construídos à altura da rua. Situação parecida pudemos 

verificar na trajetória de trabalho de Daniel (filho), que transformou um dos cômodos localizados 

na área frontal do lote (hoje utilizada como a garagem de seu carro) em uma minúscula 

fabriqueta de fraldas, produzidas e comercializadas por ele e sua mulher na lojinha aberta num 

dos cômodos construídos no lote de seu pai, quando da saída de um outro comerciante que o 

alugava. No caso, sua casa era o espaço de produção da mercadoria e a casa de seu pai a 

possibilidade de sua realização. Depois de fechada a loja na casa de seu pai, a remonta no 

cômodo onde antes produzia as fraldas mas diz que na sua rua não tinha movimento nenhum, 

pouca clientela, motivo pelo qual a acaba fechando de vez. Assim como Rói e seu irmão Michel 

que abriram o bar primeiramente num dos cômodos da antiga casa de seu pai José Vieiras, no 

Jardim Leni muito próxima à favela da Pinhal Velho, saindo posteriormente daí para abrir o bar 

num imóvel alugado na rua Bento Barroso Pereira, numa quadra já fora do loteamento do Jardim 

Ibirapuera. Em um de nossos trabalhos de campo, Michel (irmão e sócio de Rói) disse que uma 

das razões de terem mudado o bar de local, justificava-se por estarem tendo muitas dificuldades 

com a venda fiada, pois sua clientela não vinha cumprindo com seus compromissos.  

Podemos reconhecer portanto modalidades de uso por parte dos filhos do ambiente 

construído pelos pais que implicam na possibilidade de transformar aquilo que antes fôra 

majoritariamente espaço de reprodução em meio de produção (mais exatamente capital fixo) de 

um pequeno empreendimento próprio. Entretanto a idéia de um uso pretérito estritamente 

reprodutório das casas autoconstruídas deve ser relativizada, pensando que desde o começo de 

formação do loteamento existiram alguns poucos butecos, como do sr. Antônio Torrezan, que 

provavelmente funcionavam como moradia e comércio. Mas tal idéia não deve ser relativizada a 

ponto de se deformar e perdermos de vista a novidade histórica presente na generalização de 

tais trabalhos no “bairro”. São bares, mercadinhos, açougues, padarias, restaurantes, lojas de 

roupas, de materiais de limpeza, materiais de construção, academia, farmácias, cabeleireiros, 

manicures, lan houses, ONGs, igrejas evangélicas e uma série de pequenos negócios abertos 

pelos próprios moradores, ou até por outros moradores não “proprietários” das casas, compondo 



uma nova paisagem no “bairro” que sintetiza um processo contraditório importante de se 

explorar.   

A ausência de serviços e comércios no início de formação do loteamento fôra 

constantemente formulada por parte dos primeiros moradores como um problema e uma espécie 

de índice da “involução” do “bairro”. O incremento de serviços no próprio Jardim Ibirapuera 

permite aos moradores a diminuição do tempo e esforço necessários para acessar certas 

mercadorias que compõem os valores de uso necessários à reprodução das famílias. O tempo 

antes despendido pelos moradores para percorrer grandes trajetos até Santo Amaro, ou mais 

facilmente até o Jardim São Luiz, vai sendo paulatinamente diminuído pela oferta de serviços 

que vão se forjando no próprio “bairro”. Serviços estes ofertados pelos próprios moradores para 

os próprios moradores, a ver a loja de fraldas e artigos infantis de Daniel (filho). Assim é que a 

“evolução” do “bairro”, aos olhos dos moradores quando estes personificam o consumo, 

aparece como a maior oferta de mercadorias no âmbito da circulação: um salgado congelado 

para a festa do fim de semana comprado do outro lado da rua; uma bala ou chiclete comprado a 

caminho da escola; uma carne comprada para o almoço poucas horas antes de seu cozimento, 

acesso à internet por meio de uma lanhouse, um curso de dança, ou curso profissionalizante 

oferecido por meio de uma organização não-governamental, uma pequena academia de 

ginástica... Já quando personificam o trabalho é a aparência de ascensão social que ganha 

proeminência, pois deixaram de ser “pau-mandado de patrão” e vão ser donos do próprio 

negócio, fazer as coisas por si, para si e para sua família, como diz Rói. Em suma tornar-se 

empresário, proprietário de um pequeno estabelecimento, ainda que de baixíssima (ou mesmo 

inexistente) capitalização.  

Dito de outra forma, seus pais e avós reproduziam a si e suas famílias, vendendo sua força 

de trabalho para os capitalistas, donde recebiam um salário com o qual compravam e 

consumiam as mercadorias que necessitavam e amavam. Vendiam para comprar. Os filhos e 

netos que se engajaram nos pequenos negócios próprios, e agora ocupam o lugar social dos 

antigos empresários que contratavam seus pais para estes valorizarem o valor, devem como os 

primeiros, comprar para vender6. Carecem primeiro investir em meios de produção e matérias-

primas que deverão ser consumidas em um novo processo de trabalho, tendo em vista produzir 

uma nova mercadoria, ou mesmo investir em mercadorias finais que somente necessitarão 

                                                             
6  Não obstante ser incomparável o grau de capitalização de uns e outros, bem como o lugar estratégico que 

ocupam no processo de acumulação do capital. 



serem comercializadas. Mas isso talvez não seja uma novidade histórica no processo de 

modernização nacional, tampouco nas periferias de São Paulo, senão vejamos. 

Na interpretação que Oliveira (2003) faz da modernização brasileira, como já vimos, haveria 

uma articulação particular entre setores “atrasados” e “modernos” na totalidade concreta que 

compõem a divisão social do trabalho, sendo a autoconstrução um exemplo modelar de tal 

conexão. O trabalhador assalariado reproduzia sua condição de assalariado aderindo a relações 

sociais de produção “não-tipicamente capitalistas” (Oliveira, 2003) no acesso à sua habitação. 

Daí que segundo o autor, a reprodução ampliada do capital, sua acumulação, fundar-se-ia 

justamente no rebaixamento dos custos de reprodução das forças de trabalho, dado que a 

autoconstrução da moradia, por um lado, eximiria os capitais individuais de incluir seu custo no 

salário pago aos trabalhadores, bem como por outro, desobrigaria o Estado de incluí-lo no 

salário mínimo, quando o Estado interviu decisivamente na relação capital-trabalho, a partir de 

1930. Mas não somente o setor da construção civil seria substituído por formas “arcaicas” 

(Oliveira, 2003) de produção funcionais à acumulação de capital, desdobrando-se sobre outros 

setores da divisão social do trabalho como decorrência da formação de um imenso exército 

industrial de reserva, resultante este, nas palavras de Oliveira, da industrialização tardia ocorrida 

no Brasil.   

 

No que se refere às dimensões do Terciário, é possível reconhecer também 

razões históricas e outras estruturais, que explicariam uma “especificidade 

particular” da expansão capitalista no Brasil. Historicamente, uma industrialização 

tardia tende a requerer, por oposição, uma divisão social do trabalho tanto mais 

diferenciada quanto maior for a contemporaneidade das indústrias, isto é, quanto 

mais avançada for a tecnologia incorporada. Assim, todos os tipos de serviços 

contemporâneos da indústria – no nível em que ela se encontra nos países 

capitalistas maduros – passam a ser exigidos; essa exigência choca-se contra a 

exigüidade inicial – uma razão estrutural – dos fundos disponíveis para 

acumulação, que devem ser rateados entre a indústria propriamente dita e os 

serviços. A solução é encontrada fazendo os serviços crescerem horizontalmente, 

quase sem nenhuma capitalização, à base do concurso quase único da força de 

trabalho e do talento organizatório de milhares de pseudo-pequenos proprietários 

(Oliveira, 2003: 67 e 68 – grifo nosso). 

  

Ao lado das grandes indústrias e funcionando como atividades subsidiárias da centralidade 

que o capital urbano-industrial havia adquirido no contexto de modernização retardatária, se 

multiplicariam horizontalmente uma miríade de serviços de baixa capitalização, onde a 

superpopulação relativa produzida neste contexto se refugiaria, enquanto estratégia de sua 

própria reprodução. O que se configuraria enquanto uma forma particular de acumulação que 



“consiste numa operação de pôr fora dos custos internos de produção fabris a parcela 

correspondente aos serviços” (Oliveira, 2003: 68 – grifo do autor). Portanto a presença de 

pequenos comerciantes, autônomos, ambulantes, diaristas, empregadas domésticas, já estava 

presente na conformação das periferias paulistanas a partir de pelo menos a década de 1960. 

Tanto a autoconstrução, bem como os pequenos serviços descapitalizados que se ampliariam 

simultaneamente à reprodução ampliada da periferização se mostrariam “arcaicas”, porque 

reproduziria relações de produção não-completamente autonomizadas, diante de uma 

industrialização que prometia a incorporação das forças de trabalho em relações de produção 

assalariadas, nas quais trabalho e capital se apresentariam explicitamente autonomizados um 

com relação ao outro. Estes trabalhos seriam, portanto, a atualização do atraso por meio de uma 

forma particular de modernização, na medida em que expressariam a negação do 

assalariamento como a incorporação modelar e promissora. Post festum a ilusão histórica pode 

ser desmascarada, mostrando claramente que os primeiros, antes de representarem o atraso 

numa sociedade de “modernidade incompleta”, eram sim a vanguarda de um processo de 

modernização imanentemente crítico e catastrófico. 

  

A tendência à formalização das relações salariais estancou nos anos 80, e 

expandiu-se o que ainda é impropriamente chamado de trabalho informal. 

Entroncando com a chamada reestruturação produtiva, assiste-se ao que Castel 

chama “desfiliação”, isto é, a desconstrução da relação salarial, que se dá em 

todos os níveis e setores. Terceirização, precarização, flexibilização, desemprego 

a taxas de 20,6% na Grande São Paulo” (2003: 145).  

 

Tal problemática pode ser abordada a partir do capítulo XXIII d‟O Capital (1984: 187) “A lei 

geral da acumulação capitalista”, no qual Marx empreende uma análise acerca dos 

desdobramentos lógicos do processo de acumulação do capital sobre os elementos que o 

compõem. Marx inicia o capítulo pressupondo constante a composição orgânica do capital, 

donde deriva a hipótese que “crescimento do capital implica crescimento de sua parcela variável 

ou convertida em força de trabalho” (Marx, XXIII, item 1, 1984: 187). Ou seja, considera um 

processo de reprodução ampliada no qual inexiste desenvolvimento das forças produtivas, o que 

resulta no incremento de forças de trabalho ao processo produtivo. Neste caso, a reprodução 

ampliada do capital é similar à ampliação de forças de trabalho necessárias ao seu incremento, 

portanto aqui “acumulação do capital é [...] multiplicação do proletariado” (Marx, cap. XXII, 1984: 

188). Em outras palavras “a acumulação reproduz a relação-capital em escala ampliada”, 

produzindo “mais capitalistas ou capitalistas maiores neste pólo, mais assalariados naquele” 

(Marx, XXIII, 1984: 188). Até aqui, portanto, se evidencia parcialmente o significado do 



incremento migratório em direção a São Paulo: são forças de trabalho demandadas pela 

acumulação, “produção de corpos” (Vainer, 1984) expropriados incorporados pelos capitais 

industriais que em São Paulo se concentram e à medida que a acumulação se amplia. 

Entretanto os imperativos da concorrência, impondo aos capitais particulares a necessidade de 

aumento da produtividade do trabalho, engendra concomitantemente ao aumento absoluto do 

proletariado, sua queda relativa no processo produtivo: 

 

o progresso da acumulação diminui a grandeza relativa da parte variável do capital, 

[mas] não exclui, com isso, de modo algum, o crescimento de sua grandeza 

absoluta (Marx, XXIII, 1984: 195). 

 

O que nos interessa reter desta breve apresentação é o fato de que o processo de 

acumulação do capital comporta dois movimentos simultâneos: incremento absoluto do 

proletariado e diminuição relativa do mesmo diante do incremento da produtividade do trabalho, 

acompanhados por uma concentração e centralização (expropriação de capitalista por 

capitalista) dos capitais. Marx exprime sumariamente este processo da seguinte forma:  

 

com o crescimento do capital global na verdade também cresce seu componente 

variável, ou a força de trabalho nele incorporada, mas em proporção continuamente 

decrescente (Marx, XXIII, 1984: 199 – grifo nosso). 

  

A industrialização tardia de Oliveira (2003), como já vimos, seria a importação de capitais 

altamente produtivos que se chocariam com um desenvolvimento aparentemente linear da 

modernização nacional, “„queimando‟ várias etapas” (Oliveira, 2003: 67) e resultando na 

desnecessidade de  

 

esperar que o preço da força de trabalho se torne suficientemente alto para 

induzir as transformações tecnológicas que economizam trabalho. Esse fator, 

somado às leis trabalhistas, multiplica a produtividade das inversões; por essa 

forma, o problema não é que o crescimento industrial não crie empregos – questão 

até certo ponto conjuntural -, mas que, ao acelerar-se, ele pôs em movimento uma 

espiral que distanciou de modo irrecuperável os rendimentos do capital aos de 

trabalho (Oliveira, 2003: 67 – grifo nosso).    

 

A diminuição absoluta e relativa de empregos nos setores industriais aparece como 

conjuntural aos olhos do autor, sendo antes o problema essencial aquele da distribuição dos 

rendimentos entre capital e trabalho. No entanto, o problema conjuntural se mostra, post festum, 

estrutural do próprio momento histórico mundial no qual se deu a modernização retardatária 

nacional. A industrialização tardia, ou modernização retardatária para Kurz (1993), foi a tentativa 



empreendida pelos estados nacionais do terceiro mundo tendo em vista igualarem-se aos níveis 

de produtividade dos países centrais do sistema mundial produtor de mercadorias, suplantando a 

“não-simultaneidade” (Kurz, 1993) que caracterizaria as relações centro-periferia. Para tanto 

atualizariam com violência, econômica e extra-econômica descomunais, processos de 

“acumulação primitiva” que pudessem fundar as bases da própria modernização que almejavam. 

Em outras palavras, destruir relações sociais de produção não-autonomizadas (cf. Toledo, 

2009; Boechat, 2010; Leite, 2011; Pitta, 2011 e Kluck, 2012) constituindo nas grandes 

metrópoles o exército de expropriados (o incremento populacional) que deveriam ser 

incorporados produtivamente pelo capital urbano-industrial em relações de produção 

“tipicamente capitalistas”, ou seja, assalariadas. Para além das semelhanças que tal processo 

guarda com a acumulação primitiva clássica ocorrida na Inglaterra, é preciso deter-se na 

“diferença temporal no processo histórico de modernidade” (Kurz, 1993: 189), pois aí é que 

reside a diferença específica de uma e outra.  

 

o nível de desenvolvimento da força produtiva daquela época [acumulação 

primitiva na Inglaterra], em que a penetração das ciências ainda estava nos inícios, 

até reproduzia por parte do capital, nas palavras de Marx, uma “fome canina” de 

força de trabalho viva (Kurz, 1993: 190).  

 

A “fome canina” de trabalho vivo estaria saciada pelo desenvolvimento pretérito das forças produtivas 

incorporadas por meio de importação ao parque industrial nacional, produzindo uma situação na qual o 

exército de expropriados não encontrou condições propícias à sua incorporação produtiva “na moderna 

máquina de exploração em empresas” (Kurz, 1993: 190).  

 

Aqui realizou-se a maior parte da acumulação primitiva somente após a 

Segunda Guerra Mundial, isto é, num nível muito mais elevado do desenvolvimento 

do mercado mundial e da produtividade do que no tipo soviético (Kurz, 1991: 193) 

 

Neste sentido o terciário que se expande horizontalmente em Oliveira (2003) seria apenas o 

resultado da incorporação relativamente restrita destes corpos expropriados pelos capitais 

(privados ou públicos) que encampavam a industrialização nacional, com alta composição 

orgânica. Expansão esta que só tenderia a se agudizar no contínuo processo fetichista de 

valorização do valor, como já sinalizado nesta brevíssima exposição do capítulo XXIII de Marx, 

como “o horror infinito das sociedades pós-catastróficas” (Kurz, 1991: 196). Aquela massa 

sobrante de trabalhadores, chamados por Kurz de “sujeitos-dinheiro sem dinheiro” (Kurz, 1993: 

195) que só tenderia a aumentar nunca poderia efetivamente viver sem este último num contexto 



de completa dependência reificada. Antes seriam sujeitos monetarizados sem salário, ou mesmo 

intermitente ou precariamente incorporados nas relações de trabalho assalariadas, encontrando-

se impelidos a arquitetar estratégias fetichistas de reprodução e sobrevivência que incluíam 

tornarem-se poceiros, como sr. Ambrósio, sr. Zé poceiro, pequenos comerciantes, como sr. 

Antônio Torrezan, doméstica como D. Lúcia... e assim por diante. Ainda assim, tais 

trabalhadores excedentes realizavam-se como “empresários de si mesmos” (Kurz, 2003) em 

meio a um mercado de trabalho assalariado em relativa expansão, que tendia a criar uma grande 

demanda de forças de trabalho para pôr em movimento e serem postos em movimento pelas 

engrenagens da modernização retardatária nacional. E é precisamente no confronto destes dois 

momentos da modernização nacional e mundial que devemos conseguir reconhecer os novos 

significados que a emergência e o incremento dos “empresários de si mesmos” (Kurz, 2003) no 

Jardim Ibirapuera adquirem no contexto histórico por nós analisado7. 

*      *      * 

A emergência dos “empresários de si mesmos” (Kurz, 2003) no Jardim Ibirapuera adquire 

novos contornos quando articulada a outra mudança importante ocorrida na experiência de seus 

moradores, qual seja: o aparente deslocamento espacial das indústrias antes localizadas em 

Santo Amaro, Capela do Socorro e imediações, para cidades do interior ou mesmo para outros 

estados do país.  

 

Daniel (filho): Hoje aqui, as indústrias de Santo Amaro foram tudo embora. 

Saiu tudo fora.  

Bá: Foi tudo embora. São poucas que ainda tem.      

Daniel: Na Capela do Socorro mesmo tem muito pouca indústria.  

 

Justificam tal rearranjo pelas seguintes razões: 

 

Bá: Na verdade o que é que aconteceu. O imposto ele é muito alto, então as 

outras cidades aí, elas começaram a dar subsídio. Teve uma empresa aí, eu 

não lembro qual que é, que ela foi prum interior de São Paulo aí [...] acho que 

era 5 km de galpão, o cara ofereceu pra empresa, pra ela se instalar lá e ela ia 

ter uma isenção de não sei quantos anos de não pagar impostos... 

Daniel (filho): Vai gerar emprego e aí... 

Bá: Exatamente. Então, pra empresa, é muito mais fácil ela deixar um 

escritório aqui e ela tá fabricando lá, do que ela tá pagando aquele monte de 

imposto... 

                                                             
7 “...isso que sempre foi considerado uma evidência das incompletudes de nossa modernidade, a “exceção do 

subdesenvolvimento”, como diz Chico de Oliveira (2003), não apenas transformou-se em regra (está aí para ficar, 

sem a superação prometida pelo “progresso”), como se projetou na ponta de um capitalismo que mobiliza e 

reproduz o “trabalho sem forma”” (Telles e Hirata, 175: 2007). 



Daniel (filho): O custo dela é mais baixo.   

 

Portanto, atribuem à saída das indústrias de Santo Amaro, Capela do Socorro e imediações o 

alto custo pago por estas em impostos, sendo seu deslocamento a fuga para lugares que lhes 

ofereceriam subsídios diretos ou isenções fiscais. A procura por reduções de custos, outrora 

justificada como determinante na reespacialização de certas unidades produtivas antes 

localizadas nos “bairros” mais centrais da cidade para as periferias de São Paulo a partir da 

década de 50, permaneceria como elemento decisivo desta nova reconfiguração espacial. 

 

Em meados dos anos 50 inicia-se um novo surto de industrial, baseado em 

unidades produtivas mais modernas, tendo por eixo a indústria automobilística. 

Nesse momento, segundo P. Singer, esgotavam-se as “economias externas” que a 

localização central oferecia para as indústrias. A elevação do preço do solo e as 

dificuldades crescentes com os transportes numa zona já congestionada 

empurravam as indústrias para a periferia (Sader, 1995: 68). 

 

Numa explicação similar à de Daniel (filho) e Bá as “economias externas” seriam 

determinantes na redistribuição espacial das indústrias. É imprescindível dizer que diante da 

lógica da acumulação a possibilidade de diminuição dos custos de produção é sempre um 

objetivo almejado, ora por meio da isenção de impostos, ora pela busca de lugares onde a renda 

da terra seja menor. Tudo aquilo que na contabilidade de uma empresa aparece fetichistamente 

como custo, quanto mais deprimido melhor, pois possibilita a apropriação de uma taxa de mais-

valia sempre aumentada. Até então teríamos uma situação na qual a realocação espacial das 

indústrias corresponderia aos interesses dos capitalistas de diminuição de seus custos de 

produção e aumento de seus lucros, desdobrando-se para aqueles moradores do Jardim 

Ibirapuera como a experiência de uma fuga das oportunidades de emprego até então potenciais 

(não necessariamente factíveis), para outros lugares do estado de São Paulo ou mesmo do país, 

como ressalta Daniel (filho) quando sugere que as indústrias deslocadas gerariam empregos nas 

novas cidades que viessem a se instalar. Em outras palavras tal evasão equivaleria a uma 

experiência de “expropriação” de suas condições de trabalho que seriam doravante desfrutadas 

por outros.  

Entretanto, se considerarmos o período em que estes filhos dos primeiros moradores e 

alguns moradores das favelas Erundina e Pinhal Velho iniciaram sua vida produtiva (Daniel 

(filho) em 1978; Luíz Cláudio em 1986; Rói em 1989; Adilson em São Paulo em 1997 e Zé 

Roberto em 2000) é possível identificar que, ao contrário de uma simples realocação espacial 



das unidades empresariais houve efetivamente um recrudescimento dos postos e condições de 

trabalho.  

 

Já nos anos 80, houve alguma alteração na dinâmica do mercado de trabalho. 

Apareceu pela primeira vez com intensidade o desemprego urbano e teve início a 

deterioração das condições de trabalho, com ampliação da informalidade (Mattoso, 

2001: 9). 

 

A década de 80 prenunciaria, ainda que de forma tímida, o que a partir da década de 90 se 

aceleraria de forma assombrosa quando em 1999 poderia se registrar que 

 

em algumas regiões metropolitanas as taxas de desemprego haviam superado 20% 

da população economicamente ativa, cerca de 2,4 vezes, ou 140%, maiores do que 

[em] 1989 (Mattoso, 2001: 14). 

 

Somar-se-ia ainda ao chamado desemprego aberto um violento processo de precarização das 

condições e relações de trabalho8, que o autor identifica como “um verdadeiro processo de 

desassalariamento” (2001: 17 – grifo nosso), assim como Oliveira (2003). Neste sentido, é 

possível duvidar da hipótese de que a reespacialiação das indústrias antes localizadas em Santo 

Amaro, Capela do Socorro e imediações tenha necessariamente gerado novos empregos nos 

locais hipotéticos em que vieram a se instalar. Inclusive é possível mesmo duvidar de que o que 

tenha havido seja tão somente uma reorganização espacial das unidades produtivas, 

considerando-se que o desenvolvimento das forças produtivas não só resultaria na contínua 

obsolescência das forças de trabalho nos setores industriais, mas também como uma dificuldade 

cada vez maior da reprodução ampliada destes capitais antes instalados nestas áreas, dado o 

montante de investimento necessário para repor seus pressupostos e continuar apta a concorrer 

com capitais internacionais altamente produtivos. 

 

                                                             
8 “Desemprego aberto: pessoas que procuraram trabalho de maneira efetiva nos 30 dias anteriores ao da entrevista 

e não exerceram nenhum trabalho nos sete últimos dias” (Troyano, 1992, 124 – 134). 

 “Precarização das condições de trabalho – Aumento do caráter precário das condições de trabalho, com a 

ampliação do trabalho assalariado sem carteira e do trabalho independente (por conta própria). Esta precarização 

pode ser identificada pelo aumento do trabalho por tempo determinado, sem renda fixa, em temppo parcial, enfim, 

pelo que se costuma chamar de bico. Em geral, a precarização é identificada com a ausência de contribuição à 

Previdência Social e, portanto, sem direito à aposentadoria. 

 Precarização das relações de trabalho – processo de deterioração das relações de trabalho, com a ampliação da 

desregulamentação, dos contratos temporários, de falsas cooperativas de trabalho, de contratos por empresa ou 

unilaterais” (Mattoso, 2001: 8 – notas 3 e 4). 



O dilema dessa lógica manifesta-se na distância cada vez maior entre a 

intensificação da produtividade, forçada pela economia de concorrência, nos países 

desenvolvidos, e a produtividade possível nas regiões atrasadas do mercado 

mundial (Kurz, 1993: 172). 

*     *     * 

Um último aspecto que gostaríamos de abordar sinteticamente é aquele que se refere à 

emergência do “mundo do crime” no Jardim Ibirapuera e tantos outros bairros periféricos. 

Considerando-se que “com a acumulação do capital produzida por ela mesma, a população 

trabalhadora produz, portanto, em volume crescente, os meios de sua própria redundância 

relativa” (Marx, cap. XXIII, 1984: 200) é possível sugerir que também a emergência da 

criminalidade no cotidiano do Jardim Ibirapuera resulta deste movimento contraditório do capital, 

pois a invalidação social das forças de trabalho determinada por este processo impõe aos filhos 

e netos dos primeiros moradores a busca por formas de “trabalho” mais rentáveis que aquelas 

de seus pares. Tal desdobramento instaura uma desconfiança estrutural nas relações familiares 

pois os filhos e netos destas famílias, ao mesmo tempo que são objetos de formação dos pais e 

avós, são também objetos de formação de outras personificações existentes no bairro, como o 

traficante, o amigo que já pratica assaltos, o professor da escola, etc. O que faz com que a 

possibilidade real de se ter um filho ou neto envolvidos em atividades ilícitas que possam 

culminar em morte, comece a assombrar as famílias que aí moram como um verdadeiro 

fantasma. Dizemos isso porque a mobilidade produzida pelo “tempo de trabalho supérfluo” ou 

nas palavras de Kurz pela “crise do trabalho” se manifesta de formas distintas para trabalhadores 

simples e trabalhadores complexos, que pela maior quantidade de dinheiro circulando em suas 

mãos num contexto de “colapso da modernização” (Kurz, 1993), consomem espaços distintos da 

metrópole. Em outras palavras, a possibilidade de que as atividades ilegais como forma de 

ganhar dinheiro emerja de forma mais aguda entre jovens, filhos e netos de trabalhadores 

braçais, moradores das periferias e favelas de São Paulo, não significa que tais garotos tenham 

qualquer propensão natural para isso. Antes se refere às possibilidades cada vez mais estreitas 

que têm de venderem suas forças de trabalho, consideradas fetichistamente como sem 

qualificação, de forma rentável, bem como de servirem-se das poupanças ou previdências de 

seus pais, liberando-se da necessidade de trabalharem logo cedo. Os filhos dos trabalhadores 

fetichistamente qualificados estão antes participando deste circuito como consumidores das 

mercadorias oferecidas pelos moradores das periferias do que como trabalhadores do comércio 

ilegal de drogas ou praticando assaltos. Assim é que julgamos poder sugerir que a mobilidade do 

tempo de trabalho supérfluo personificada pelos filhos e netos dos primeiros moradores que 



amplia-se em direção ao “mundo do crime”9 tem determinidade histórica e espacial. É não é 

coincidência que os desdobramentos sociais do processo contraditório da reprodução do capital 

e da emergência do tempo de trabalho supérfluo sejam personificados pelos jovens pois são 

estes que irão substituir os trabalhadores aposentados, mortos ou inválidos. Nas palavras de 

Zaluar (1985) estaríamos aqui, fenomenicamente, diante da passagem do malandro para o 

bandido10 no cotidiano dos “bairros” periféricos. 

A partir da breve apresentação destes aspectos é possível indicar que o caminho 

experimentado pelos moradores do Jardim Ibirapuera do “interior ao progresso” realizou-se 

simultânea e contraditoriamente como a passagem de um “mundo” no qual o trabalho 

assalariado com carteira registrada, contribuição para a previdência social do Estado, 

aposentadoria, em direção a um “mundo” no qual os contratos de trabalho temporários ou 

mesmo informais, por meio da terceirização, o desemprego, o incremento absoluto de residentes 

nas casas do bairro, a emergência do “mundo do crime”, a violência policia e a banalização da 

morte, a invalidação social da carteira de trabalho, o incremento do “empresário de si mesmo” 

(Kurz, 2003), a favelização de áreas públicas, emergiram como práticas “naturais”. Dir-se-ia 

mesmo hegemônicas enquanto possibilidades de trabalho e reprodução no contexto de 

emergência do “tempo de trabalho supérfluo” posto pelo próprio movimento crítico de reprodução 

do capital. Em outras palavras, o percurso do “interior ao progresso” realizou-se como o percurso 

do “tempo de trabalho socialmente necessário” (Marx, 1984) ao “tempo de trabalho supérfluo”, 

                                                             
9 A similaridade latente sugerida entre trabalho e assalto como meios de acessar mercadorias, portanto passíveis de 

serem incluídas na categoria da mobilidade, a despeito de todas as diferenças que podem ser identificadas, se 

realiza mais propriamente quando da ascensão do tráfico de drogas nas periferias, que inclusive conta com uma 

estrutura hierárquica de funcionamento semelhante a qualquer empreendimento comercial. Para uma discussão 

sobre tal caráter ver a tese “Sobreviver na adversidade: entre o mercado e a vida” de Daniel Veloso Hirata (2010), 

especialmente o item “Biqueira – o funcionamento”, pgs. 263 a 280.  
10 “Bandidos e malandros têm em cumum o horror ao trabalho. Mas se o modelo paradigmático do malandro 

construiu-se na consciência popular como o horror ao “batente”, à disciplina do trabalho e às obrigações familiares 

(cf. DaMatta, 1980; Oliven, 1982), a imagem do bandido constrói-se com a posse de arma e a opção pelo tráfico, 

ou pelo assalto como meio de vida. A introdução da arma de fogo entre eles marca uma descontinuidade na 

história da criminalidade. São eles mesmos que estabelecem o corte e são eles mesmos que distinguem as 

categorias opostas a trabalhador num e noutro período.  

Bandido é o termo usado hoje para quem tem arma de fogo e a utiliza na defesa deste rendoso comércio que é o 

tráfico de drogas ou nos assaltos. Ao contrário dos malandros, ele não sobrevive por não ter a malícia, a lábia ou a 

habilidade como “armas” para vencer. A mesma “máquina” que é fonte de seu poder mata-o cedo nesta guerra 

implacável. Bandido, dizem, é quem “arma sua própria morte”. Malandro é o termo usado para quem, num 

passado recente, recusava-se a trabalhar e usava várias habilidades pessoais para sobreviver, fosse explorando 

mulheres, fosse jogando carteado, fazendo samba ou dedicando-se à boemia. Não precisavam da “máquina” 

(Zaluar, 1985: 149 – gifo nosso). Vale dizer que a introdução da arma no cotidiano das periferias realiza-se 

tambem como a crítica da gerontocracia personificada pelos primeiros moradores mais velhos (cf. Zaluar, 1985: 

146). 



donde a dialética de ambos, aprisionados e postos pela mediação fetichista da forma-mercadoria 

e do trabalho, continuam a se repor apenas em sua dimensão negativa, como a produção da 

descartabilidade generalizada, produzindo uma experiência que nos parece evidentemente 

catastrófica.  
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