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Nesse artigo, nos propomos a desenvolver algumas considerações a respeito das relações 

tecidas dentro de uma área que em um intervalo relativamente curto de tempo ocupou pólos 

bastante distantes dentro da hierarquia do espaço urbano da cidade de São Paulo; o lugar que se 

espalha em partes dos bairros Campos Elíseos e região próxima da estação Luz de metrô,região 

central, lugar que desceu vários degraus na hierarquia espacial, passando de um local bastante 

valorizado até meados da década de 1950 para um dos locais considerados mais degradados na 

cidade de São Paulo, a chamada Crackolândia, analisando o papel da Polícia, da assistência social 

e do Estado nessa área, inserindo essa região dentro dos processos de produção do espaço urbano 

na capital paulista.  

Partimos do questionamento do porquê da Crackolândia ocupar esse espaço, e qual a 

necessidade e interesses da retirada, ou manutenção dos viciados do lugar onde eles se 

encontram. 

 

Introdução: 

A produção do espaço urbano se realiza conforme as constantes necessidades de 

modernização da sociedade capitalista. Tais necessidades ganham novas configurações com o 

passar do tempo, fazendo com que o espaço se torne obsoleto para a reprodução do capital, que 

exige adaptações espaciais para se realizar.  

É num movimento que tende para a funcionalização do uso do espaço, 
visando uma produtividade crescente dos lugares, no sentido de 
responder a lógica da reprodução da sociedade, que as representações 
do espaço, tornando-se intenção-prática, concepção, logo política, 
produzem o espaço. (SEABRA, 2003:20) 

Nessa dinâmica, lugares produzidos para atender as necessidades de reprodução do 

capital em um dado momento histórico podem ser abandonados, passar a ter outra ocupação ou 
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finalidade, enquanto outros mais modernos são produzidos. Isso trás como consequência a 

permanente reestruturação do espaço urbano, fazendo com que lugares tenham a sua posição 

relativa mais ou menos valorizada de acordo com essas mudanças (BOTELHO, 2005: 195). A 

produção espacial se dá, portanto, fragmentando as formas pretéritas de uso do espaço, 

homogeneizando este conforme as suas necessidades e assim criando uma nova hierarquia entre 

as diferentes áreas urbanas, que passam a ser mais ou menos valorizadas, a depender de como 

esta se insere na nova conjuntura. A homogeneização do espaço não se realiza integralmente, 

restando fragmentos de épocas passadas, resquícios que de alguma forma permanecem, resistindo 

a essa tendência.  

No urbano sucedem-se, quase indefinidamente, espaços super, 
hiperfuncionalizados, numa sequência de homogeneidades geralmente 
sistêmicas, que formam as pesadas estruturas urbanas, as quais, ao se 
sobreporem às formas pregressas de uso do espaço, como aquelas da 
cidade com seus bairros, fragmentam-nas. (SEABRA, 2003:8) 

A reestruturação espacial poderia por exemplo transformar uma região de galpões e 

depósitos em uma área residencial, ou em um parque. Poderia criar um distrito industrial nas franjas 

da cidade, trazendo um grande fluxo de trabalhadores e mercadorias em um bairro residencial de 

periferia, modificando a sua dinâmica e consequentemente mudando o valor das casas e a sua 

posição dentro da hierarquia dos espaços. 

A ocupação para uso residencial do solo urbano tende a seguir um padrão semelhante à 

estratificação da sociedade 

A estrutura do espaço social se manifesta, assim, nos contextos mais 
diversos, sob a forma de oposições espaciais, o espaço habitado (ou 
apropriado) funcionando como uma espécie de simbolização 
espontânea do espaço social. Não há espaço, em uma sociedade 
hierarquizada, que não seja hierarquizado e que não exprima as 
hierarquias e as distâncias sociais. (BOURDIEU, 1997:160) 

Na sociedade brasileira, em que os processos históricos acarretaram em uma profunda 

concentração de renda, esse padrão de ocupação assume formas drasticamente díspares. 

Nesse artigo, nos propomos a desenvolver algumas considerações a respeito das relações 

tecidas dentro de uma área que em um intervalo relativamente curto de tempo ocupou pólos 

bastante distantes dentro da hierarquia do espaço urbano em São Paulo; o espaço que se espalha 

em partes dos bairros Campos Elíseos e região próxima da estação Luz, lugar que desceu vários 

degraus na hierarquia espacial, passando de um local bastante valorizado até meados da década 
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de 1950 para um dos locais considerados mais degradados na cidade de São Paulo, a chamada 

Crackolândia, analisando o papel da Polícia, da assistência social e do Estado nessa área, inserindo 

essa região dentro dos processos de produção do espaço urbano na capital paulista.  

Caracterização da área: 

O crack, que se apresenta como pequenas pedras amareladas ou brancas, é um sub-

produto da cocaína; uma droga estimulante, de uso compulsivo, altamente viciante e relativamente 

barata, custando a partir de R$3,00, a depender do seu tamanho e da concentração de sua 

composição.  

A chamada Crackolândia é uma parte do centro da cidade de São Paulo de fácil acesso ao 

crack, local onde a venda e principalmente consumo desse entorpecente se dá dia e noite, 

movimentando um grande número de pessoas, grande parte moradores de rua. Podemos constatar 

em trabalho de campo que esse local se situa no polígono formado pelas Avenidas São João, 

Ipiranga, Cásper Líbero, Rua Mauá, Al. Cleveland, Al. Nothman e R. Barão de Campinas, sendo que 

há pontos onde ocorre uma maior concentração de dependentes químicos. 

Vaz (2009) aponta que essa região, entre o fim do século XIX e a primeira metade do 

século XX, foi lugar de uso principalmente da classe social dominante. Neste período, a vida da 

cidade concentrava-se principalmente na área central, onde se localizavam o comércio, pequenas 

indústrias, setores de serviços urbanos, locais de lazer, instituições públicas e religiosas (Ibid; 13).  

Os vários edifícios em rebuscada arquitetura art nouveau, mesmo estando em sua maioria em más 

condições de conservação e abandonados, são testemunhos desse período. 
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Figura 1: Edifício localizado na Al.Barão de Campinas (18/06/12) retrato do autor. 

Atualmente, podemos caracterizar essa região, principalmente na área entre as Avenidas 

São João, Rio Branco, Duque de Caxias e Ipiranga como especializada no comércio bastante 

popular de artigos e peças para motocicletas, bastante frequentada por motoboys. Já na área entre 

as Avenidas Rio Branco, Cásper Líbero, Duque de Caxias e Rua Mauá, ocorre o predomínio de 

venda de componentes de computadores e outros artigos eletrônicos. Importante destacar que a 

concentração de dependentes químicos se dá principalmente na área especializada em peças de 
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motocicletas.

 

Figura 2: Lanchonete em meio às lojas de peças para motocicletas. Rua General Osório 
(retrato tirado 18/06/12, pelo autor). 
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Figura 3: Motocicletas à venda na R. Elvétia, próximo da esquina com a R. Barão de Limeira. 
(retrato tirado 18/06/12, pelo autor). 

 A população de moradores de rua viciada em crack da cidade de São Paulo pode ser 

considerada uma das mais desfavorecida de todo o conjunto da população, estando esses, como 

define Kowarick em um estado em que não se encontram apenas isolados e banidos, mas 

destituídos do direito de ter direitos, excluídos socialmente; “é o instante extremo em que 

representações e práticas levam à demonização do outro”. (KOWARICK, 2002:25). 

Um morador de rua dependente químico pode fumar dezenas de pedras dessa droga por 

dia, que são compradas com dinheiro obtido por pequenos furtos, prostituição, mendigagem, venda 

de latinhas de alumínio, sucata, papelão, tráfico de drogas, etc. Quase qualquer coisa pode ser 

convertida em crack, já que o preço da droga é baixo. 

O tráfico de drogas na cidade de São Paulo é hegemonicamente regulado pelo crime 

organizado. Em todo o conjunto da cidade, mas principalmente na periferia, não se pode vender 

drogas sem que haja a permissão das quadrilhas, sendo necessário para se realizar esse comércio 

um conjunto de relações que nem todos têm. Já no centro, a venda de entorpecentes segue uma 

lógica distinta, onde qualquer pessoa pode fazer esse comércio, atuando como freelancer do tráfico. 

Dessa forma, a venda de drogas é bastante pulverizada, feita por muito mais pessoas, sendo 
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comum que viciados também atuem como traficantes, revendendo a droga por um preço maior do 

que comprou. 

Ao se caminhar pela região da Crackolândia, principalmente nas áreas de grande 

concentração de dependentes químicos, é bastante comum ver grandes grupos de pessoas 

deitadas nas calçadas fumando a droga, sendo corriqueira a abordagem de traficantes tentando se 

vender “um bloco”, como é chamado a pedra de crack, para as pessoas que passam por ali. Essas 

aglomerações podem reunir dezenas de pessoas, sendo ainda maiores durante as madrugadas, 

tendo esses uma dinâmica de feira, onde alguns traficantes vendem a droga para a pequena 

multidão, disputando os “clientes” anunciando o menor preço. Os usuários por sua vez, quando não 

tem dinheiro o suficiente para comprar a droga, negociam parcerias para dividir uma pedra, ou 

comprar apenas um trago, que costuma custar um real. É comum também a troca de artigos, talvez 

furtados ou roubados, como celulares, tênis etc.  

 

 

A partir do dia 3 de Janeiro de 2012, com a operação Centro Legal, essas grandes feiras, 

que tinham locais mais ou menos fixos para ocorrer, passaram a ser dispersadas pela polícia, 

passando a ser itinerantes e mais ou menos aleatórias, podendo ocorrer em vários pontos da 

Crackolândia. Ao ocorrer a dispersão, a pequena multidão sai andando em conjunto, no que ficou 
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conhecido pelos moradores como “procissão do crack”. Geralmente dobram uma ou duas esquinas, 

escoltados pela polícia e voltam a se aglomerar logo depois. 

 

Figura 4: Grupo de dependentes químicos na esquina das ruas Conselheiro Nébias e Vitória, 
dia 09/07/12 (retrato do autor)1 

 

Partimos do questionamento do porquê da Crackolândia ocupar esse espaço, e qual a 

necessidade e interesses da retirada, ou manutenção dos viciados do lugar onde eles se 

encontram. 

   Loïc Wacquant (2002) nos demonstra em sua obra “Prisões da Miséria”, como nos E.U.A e 

Europa o estado de bem estar social foi desmantelado e substituído pelo que ele chama de estado 

penitenciário. Nos processos americano e europeu, com o neoliberalismo os investimentos do 

Estado com a assistência social e saúde diminuem cada vez mais, enquanto os investimentos no 

sistema carcerário aumentam, assim como a repressão policial. A assistência social nesses países 

                                                             
1 Nos desculpamos pela baixa qualidade de alguns retratos que foram feitos em sua maioria, com uma 
câmera simples de celular. 
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passa então a desempenhar, entre outras funções um papel de auxílio para a polícia dentro da 

afirmação da política econômica do estado.  

...Abracemos a política da “lei e da ordem “implantada nos Estados 
Unidos e depois na Inglaterra, a fim de garantir a manutenção da 
democracia ameaçada e, assim, dar início à “refundação da República” 

“Refundar a República” requer não uma política ativa de luta contra a 
insegurança econômica e de redução das desigualdades sociais que 
prosperam sob o efeito de duas décadas de austeridade monetária e 
orçamentária, quase ininterruptamente, e do desemprego de massa daí 
decorrente, mas bem mais simplesmente (e economicamente), uma 
saudável invocação da autoridade do Estado, a firme inculcação da 
disciplina escolar e familiar e a aplicação rigorosa da lei, nada se não a 
lei, mas toda a lei. (WACQUANT, 2001:130). 

 Excetuando o processo de desmonte do estado de bem estar social, que nunca existiu de 

fato no Brasil, podemos traçar um paralelo com o que ocorre, ao menos no estado de São Paulo, 

em relação à política carcerária e função da polícia, como podemos constatar em alguns trechos 

de um texto retirado do site da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), que no anúncio do 

plano de expansão das prisões no estado de São Paulo, deixa clara a posição do governo paulista 

a respeito do tema. 

SAP amplia número de vagas com Plano de Expansão: Ao todo serão 
geradas mais 39.504 vagas para o sistema prisional paulista. 

 Para ampliar o número de vagas e diminuir a superpopulação prisional, 
está em pleno andamento o “Plano de Expansão de Unidades Prisionais 
do Governo do Estado de São Paulo”, que prevê a construção de 49 
presídios. 

Esta ação é necessária, por conta do considerável aumento da população 
prisional no Estado de São Paulo nos últimos dez anos. São Paulo conta 
hoje com a polícia que mais prende no Brasil, fruto da política séria 
adotada pelo governador Geraldo Alckmin. 

Em dezembro de 2001, a população prisional da Secretaria da 
Administração Penitenciária (SAP) era de 67.624 indivíduos; em 
09/04/2012 esse número aumentou para 182.001, sendo que outros 6.517 
estavam sob custódia da Secretaria de segurança Pública (SSP), num 
total de 188.518 presos em detenção provisória ou cumprindo pena em 
presídios do Estado. 

A população carcerária de São Paulo quase quadruplicou desde 1995. 
Atualmente, o Estado tem 40% dos presos do País. Comparando apenas 
o aumento da população entre 2011 e 2012, os números são ainda mais 
preocupantes. 
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Somente no exercício de 2011, o aumento foi na ordem 9.504 presos em 
relação ao ano anterior. 

Só nos primeiros meses de 2012, a população carcerária aumentou em 
mais 8.185 pessoas: 

Em 2011, o aumento médio diário era de 26,04 presos. Já em 2012, o 
crescimento subiu para 81,85 presos por dia. 

  O aumento no número de prisões é fundamental para combater a 
impunidade dos bandidos e coibir a violência no Estado. Assim, a 
continuidade do combate ao crime não pode acontecer sem a ampliação 
de vagas no sistema prisional, conjugada com a ampliação de penas e 
medidas alternativas e da realização de mutirões judiciários.2  

Podemos concluir com essa leitura que, assim como ocorre nos países centrais do 

capitalismo, não se questiona os motivos que fizeram com que a criminalidade crescesse no estado 

de São Paulo, fazendo com que a principal política pública seja o encarceramento da população 

excedente das últimas  reestruturações produtivas que acarretaram num desemprego massivo e 

insegurança no trabalho com a flexibilização das relações trabalhistas.  

Foucalt faz uma relação direta entre polícia, urbanização e mercado, defendendo que “que 

a polícia é essencialmente urbana e mercantil, ou ainda, para dizer mais brutalmente, que é uma 

instituição de mercado, no sentido mais amplo” (FOUCAULT, 2008: 451). 

 A cidade, o Estado e a economia mercantil estariam todas ligadas, sendo interdependentes, 

enquanto a polícia seria a manifestação direta do exercício do poder do soberano: 

 “a polícia é a governabilidade direta do soberano. Digamos ainda que a 
polícia é o golpe de Estado permanente. É o golpe de Estado permanente 
que vai se exercer, que vai agir em nome e em função dos princípios da 
sua racionalidade própria, sem ter que se moldar ou se modelar pelas 
regras de justiça” (FOUCAULT, 2008:457) 

 Caberia à polícia, enquanto técnica do Estado, a função de gestar a população. 

 Um fato intrigante que se observa em relação à Crackolândia é a precisão de suas 

fronteiras; é difícil ver, com raras exceções, viciados consumindo a droga em pontos muito próximos 

do epicentro desse fenômeno. Em outras partes do centro da cidade, raramente se vê uma ou outra 

pessoa consumindo a droga, mas nunca grandes grupos, o que nos leva a interrogar o porquê da 

Crackolândia se localizar onde se localiza, assim como questionar o motivo dela não se espalhar 

por outras áreas em suas imediações. Pelo que pudemos observar, a atuação da Polícia Militar e da 

GCM exerce um papel fundamental na determinação da localização da cidade do crack . 

                                                             
2 Publicado no dia 15/05/12 por Jorge de Souza - Assessoria de Imprensa – SAP. Retirado do site 

http://www.sap.sp.gov.br no dia 02/06/2012 
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  No dia 18 de Julho desse ano, uma gravação3 realizada no dia 14 desse mesmo 

mês, registrando um guarda da GCM borrifando spray de pimenta à “queima roupa” no rosto de um 

morador de rua que não demonstrava nenhum gesto de violência, foi ao ar pelo SBT. A cena se deu 

no Largo da Memória, local nas proximidades da estação Anhangabaú do Metrô. Nesse mesmo 

período, guardas civis e funcionários da Limpurb (empresa responsável pela limpeza das ruas de 

São Paulo), em pleno inverno paulistano, retiraram roupas, cobertores e até documentos das 

pessoas que dormiam nas imediações da Faculdade de Direito da USP.  

 A truculência da GCM e da PM se mostra bastante seletiva, revelando que a presença de 

moradores de rua, que não é tolerada em todos os pontos do centro da cidade, é tratada com 

indiferença em outros locais, uma indiferença contextualizada espacialmente, que tange o estímulo.  

 A partir do dia 3 de Janeiro do ano de 2012, tem início a operação “Plano de Ação 

Integrada Centro Legal ” que unia a PM, a GCM e a Polícia Civil no combate ao tráfico e consumo 

de drogas na área da Crackolândia. A estratégia adotada, pautada na dor e no sofrimento4, 

consistia em prender os traficantes e inibir grandes aglomeração de usuários nas “feiras” do crack.  

Até mesmo o uso de balas de borracha e bomba de efeito moral chegaram a ser utilizadas 

para dispersar os grandes grupos de viciados5. Como parte da operação, no dia 17 desse mesmo 

mês, 32 imóveis, sendo alguns comércios, hotéis baratos, casas abandonadas e cortiços ocupados 

pelos viciados foram lacrados na região, sendo muitos deles destruídos nos dias que seguiram.  

 Todas essas ações trouxeram o receio de que a os viciados pudessem se dispersar por 

todo o centro, ou que novas crackolândias pudessem surgir em outros lugares, no entanto, 

nenhuma das duas coisas aconteceu. O que passou a ser frequente foram as chamadas 

“procissões”, que ocorrem como consequência da dispersão dos grupos que agora se reúnem em 

locais mais ou menos aleatórios na dentro da Crackolândia, nunca fora dela. Nem mesmo as 

“procissões” ultrapassam as fronteiras, sendo essas guiadas pela polícia quase como se toca gado, 

sempre dentro das mesma áreas.  

Um fato que não podemos ignorar é que a área da Operação Urbana Nova Luz está condita 

dentro Crackolândia, sendo um dos locais de maior concentração de viciados, o polígono formado 

                                                             
3 http://tvig.ig.com.br/noticias/brasil/moradores-de-rua-sao-agredidos-pela-guarda-civil-metropolitana-
8a49800e380196a301389a4a23fa136f.html 
4 Como podemos constatar na fala do coordenador de Políticas sobre Drogas da Secretaria de 

Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, Luiz Alberto Chaves de Oliveira.”A falta da droga e a 
dificuldade de fixação vão fazer com que as pessoas busquem o tratamento. Como é que você 
consegue levar o usuário a se tratar? Não é pela razão, é pelo sofrimento. Quem busca ajuda não 
suporta mais aquela situação. Dor e o sofrimento fazem a pessoa pedir ajuda" 
5
 http://www1.folha.uol.com.br/multimidia/videocasts/1031579-policia-usa-bombas-de-efeito-moral-

e-balas-de-borracha-na-cracolandia-veja.shtml 
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pelas Avenidas São João, Ipiranga, Duque de Caxias e Rio Branco, representar metade da área 

dessa operação. 

A Operação Urbana Nova Luz tem como objetivo a “revitalização” dessa área da cidade, 

que seria feita praticamente reduzida em tabula rasa, dando lugar a uma série de equipamentos 

culturais, trazendo assim a classe média de volta ao centro e assim promovendo uma revalorização 

desse espaço.  

A revitalização é, antes, um processo de revalorização do solo urbano que 
muda o uso do espaço pela imposição do valor de troca, expulsando 
aquele que não está apto apagar por ele mesmo (...) A revitalização, por 
sua vez, também produz a assepsia dos lugares, pois o “degradado” é 
sempre o que aparece na paisagem, como o pobre, o sujo,o feio, exigindo 
sua substituição pelo rico, limpo, bonito; características que não condizem 
com a pobreza (CARLOS, 2004:110). 

O processo se mostra em avançado, já tendo demolido vários imóveis no local, como os 
cortiços dos dependentes químicos, entre outras estruturas;  

Outra área demolida foi a antiga estação rodoviária da Luz, localizada nas 
imediações da Avenida Duque de Caxias. Alves (2011) destaca que esta 
demolição ocorreu estrategicamente para dispersar os usuários de crack 
que costumavam se concentrar nesta área. O terreno será destinado às 
obras que darão lugar ao Complexo Cultural Luz, e ao Teatro de Dança 
de São Paulo, o qual junto à Sala São Paulo, representarão um grande 
pólo cultural para a cidade (ALVES, 2011:6). 

A existência da Crackolândia tendo foi um dos principais argumentos para a implantação 

dessa operação. Mas agora, o fato das forças policiais impedir  a presença de moradores de rua e 

principalmente de dependentes químicos em quase toda região central, exceto nessa área, e agirem 

para confinar os viciados dentro dos limites da operação urbana, nos leva a crer que presença dos 

viciados, ajuda a justificar as ações “arrasa quarteirão” que ocorrem nessa área. Assim, os 

dependentes seriam tolerados (ou mantidos) nesse lugar pela polícia, sugerindo a opinião pública, 

da necessidade de uma ação mais enérgica por parte do poder público nesse espaço, algo bastante 

difundido pela mídia, que:  

a mídia constrói seu ponto de vista dos problemas sociais, que se apóia 
na encenação dos fatos mais espetaculares e enseja um discurso público 
com aparência de legitimidade, apesar do fato de que esse mal-estar já 
era sentido. (BOURDIEU,1997: 255). 

 Ao que parece, a Crackolândia, que em seu primeiro momento induziu a operação urbana, 

agora é de alguma forma induzida por essa mesma operação, configurando um espaço voltado a 

um declínio controlado.  
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O espaço é cada vez mais o meio e a jogada duma estratégia cada vez 
mais consciente e pérfida, que o hierarquiza em torno zonas mais ou 
menos favorecidas, destinadas umas a um grande futuro industrial e 
urbano e, outras, pelo contrário, voltadas ao declínio controlado, sujeito a 
cerrada vigilância. (LEFEBVRE, 1997:250) 

 Além da força repressora da polícia, a assistência social, de uma forma mais sutil, parece 

também ter o seu papel na configuração das relações nessa área da cidade.  

Wacquant (2001) demonstra como o que sobrou dos programas de assistência social na 

Europa, passou a ser estrategicamente utilizado pelo Estado para poder exercer controle da 

população assistida, a medida que os bancos de dados dos programas passaram a ser cruzados 

como os da polícia, caracterizando um panoptismo social.  Pudemos observar que em São Paulo, a 

política para assistência social, ao menos na região que nos propusemos a analisar, também teria 

uma função estratégica.  

Oficialmente 48 entidades distribuem o chamado sopão aos moradores de rua no centro da 

cidade de São Paulo. Durante o mês de Junho de 2012, alegando que seria uma forma de coibir a 

distribuição insalubre de comida, a prefeitura, através da Secretaria de Segurança Urbana, anunciou 

que iria regular tal atividade, proibindo as organizações de fornecer as refeições até então 

distribuídas nas ruas por carros nos locais de maior concentração de pessoas, que muitas vezes se 

aglomeravam para o consumo de crack. De acordo com as novas regras, as organizações poderiam 

continuar fornecendo alimento, desde que fossem nos abrigos e tendas da prefeitura que atendem a 

essa população. Tal anúncio provocou uma repercussão bastante negativa, maculando a imagem 

da administração municipal que, em vésperas de eleições, acabou recuando, recuo este que pode 

ter sido momentâneo, a depender do grupo político que assumir a próxima gestão. 

O que nos chama atenção a esse fato é a necessidade de controlar essa modalidade de 

assistencialismo itinerante, até então não submetido à autoridade do poder municipal. Temos 

indícios que e o plano de regulamentar a distribuição de alimento no centro teria como objetivo além 

de desonerar a administração municipal do fornecimento de comida, já que as organizações só 

poderiam fornecer alimento nos locais onde a prefeitura já fornece, ser parte de uma estratégia que 

teria como objetivo exercer maior influência sobre os moradores de rua.  

Diferente da distribuição feita por Ongs e voluntários, nos locais administrados pela 

prefeitura, os moradores tem que se sujeitar a uma série de normas e contra-partidas que muitas 

vezes não estão dispostos, como participação nos programas de geração de renda e capacitação 
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profissional, além dos programas que financiam a volta desses moradores aos seus locais de 

origem, na maioria das vezes cidades dos estados do Norte e Nordeste. 

A manutenção do monopólio da distribuição de alimento nessa região demonstra que a 

política assistencial também cumpre uma função estratégica, bem distante do objetivo de superar a 

condição em que se encontram os moradores de rua do local. 

as políticas sociais, desconectadas de um projeto para mudar a pobreza, 
transformam-se em antipolíticas de funcionalização da pobreza. Torna-se 
regra as desigualdades abissais, a pobreza urbana, o desemprego, o 
trabalho sem forma dos ambulantes etc. (Telles, 2004:42) 

Conclusão: 

 Em entrevista6, Wacquant destaca que sua obra, “As prisões da Miséria” (2003), fora 

traduzida em diversos idiomas, sendo esse um indício de que a reprodução capitalista, sob os 

moldes do neoliberalismo, guardadas as particularidades, segue mais ou menos o mesmo padrão 

em diferentes países. 

     No caso, pontuamos a atuação das forças policiais e da política assistencial, traçando um 

paralelo de como esses mesmos atores entram em cena em uma área específica do centro da 

capital paulista. Destacamos também que a prática do encarceramento também é utilizada como 

meio de controle social e defendida como única forma de combate a violência no estado de São 

Paulo, que teve a população encarcerada multiplicada por quatro desde o ano de 1995, revelando 

que, sem questionar os motivos pelos quais ocorreu esse incremento,  agindo unicamente no 

sentido de o “conjunto de instrumentos de ação sobre o mercado do crime que opõe à oferta do 

crime uma demanda negativa”. (FOUCAULT, 2008:348). 

O aumento no número de prisões é fundamental para combater a 
impunidade dos bandidos e coibir a violência no Estado. Assim, a 
continuidade do combate ao crime não pode acontecer sem a ampliação 
de vagas no sistema prisional, conjugada com a ampliação de penas e 
medidas alternativas e da realização de mutirões judiciários7 

Nos empenhamos em analisar algumas ações do poder público em administrar o espaço 

conhecido como Crackolândia, configurando, de acordo com Kovarick, nas duas matrizes de 

                                                             
6 Entrevista de Susana Durão com LoÏc Wacquant, Etnocráfica. Revista do CRIA – Centre for Reseach in 
Antrhopology – Portugal, 2008, vol. 12 
7 Publicado no dia 15/05/12 por Jorge de Souza - Assessoria de Imprensa – SAP. Retirado do site 

http://www.sap.sp.gov.br no dia 02/06/2012 
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controle e acomodação social; a naturalização dos acontecimentos e a neutralização, que se baseia 

em métodos de constrangimento e coação social ao demarcar a localização social dos pobres 

Nessa direção, atuam os mecanismos de evitação e apartação apntados 
em páginas anteriores. Humilhações, extorsões, agressões, 
espancamentos e outras formas de violência praticadas pela polícia e 
pelos bandidos, que podem chegar ao homicídio (...) Esses atos só 
podem se tornar poderosas formas de controle e acomodação social, pois 
acabam fazendo que os subalternos conheçam os riscos de sair dos seus 
lugares. (KOWARICK, 2002:29) 

Demonstrado como a gestão de uma das parcelas mais miseráveis da população paulistana 

pode servir aos interesses de reprodução do espaço urbano na cidade de São Paulo, e como outras 

formas mais sutis do que a violência policial, no caso o assistencialismo, também podem ser 

utilizada a fim de se atingir os objetivos da gestão urbanística da cidade, que segundo Lefebvre; 

“ (...) dissimula seus traços fundamentais, seu sentido e finalidade. Ele 

oculta, sob aparência positiva, humanista, tecnológica, a estratégia 

capitalista: o domínio do espaço, a luta contra a queda tendencial da taxa 

de lucro médio etc. Essa estratégia oprime o „usuário‟, o „participante‟, o 

simples „habitante‟. Ele é reduzido não apenas à função do habitar (...), 

mas à função de comprador de espaço, realizando a mais-valia” 

(LEFEBVRE, 2008:141) 

Lenvando em conta que o espaço urbano como um todo está em grande parte submetido a 

várias estratégias de que visam aprisionar o cotidiano, a fim de transformar todos os momentos da 

vida em meios de reprodução do Capital. Nesse sentido, populações inteiras são segregadas ou 

reagrupadas de forma que não representem riscos à reprodução capitalista, mas sim mais um meio 

de realização dessa mesma reprodução.  

O urbanismo é a concretização moderna da tarefa ininterrupta que 
salvaguarda o poder de classe: a manutenção da pulverização dos 
trabalhadores que as condições urbanas de produção tinham 
perigosamente reunido. A luta constante que teve de ser levada a cabo 
contra todos os aspectos desta possibilidade de encontro descobre no 
urbanismo o seu campo privilegiado. O esforço de todos os poderes 
estabelecidos desde as experiências da Revolução francesa, para 
aperfeiçoar os meios de manter a ordem na rua, culmina finalmente na 
supressão da rua. (...)Mas o movimento geral do isolamento, que é a 
realidade do urbanismo, deve também conter uma reintegração 
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controlada dos trabalhadores, segundo as necessidades planificáveis da 
produção e do consumo. A integração no sistema deve apoderar-se dos 
indivíduos isolados em conjunto: fábricas, casas da cultura, colônias de 
férias, todas essas coisas devem funcionar como «grandes conjuntos 
habitacionais», especialmente organizados para os fins desta 
pseudocoletividade que acompanha também o indivíduo isolado na célula 
familiar: o emprego generalizado dos receptores da mensagem 
espetacular faz com que o seu isolamento se encontre povoado pelas 
imagens dominantes, imagens que somente através deste isolamento 
adquirem seu pleno poderio. (DEBORT, 2003; item 172)  

Isolamento esse que pode também ser traduzido em segregação espacial, que impede o 

encontro entre os diferentes, apartados em parcelas de espaço cada vez mais precisas e 

submetidas a um controle cada vez mais específico, numa coleção de guetos.  
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