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“Então não pude seguir, valente em lugar tenente / E o 

dono de gado é gente, porque gado a gente marca / 

Tange, ferra, engorda e mata, mas com gente é 

diferente / Se você não concordar, não posso me 

desculpar
1
” (Geraldo vandre) 

 

O iniciar das questões que norteiam o presente trabalho surgiram durante a 

dissertação de mestrado
2
, na qual pudemos identificar e analisar o lugar ocupado pelo 

adolescente na contemporaneidade diante das tecnologias, onde claramente nos 

deparamos com o mundo contemporâneo em sua lógica de produção e consumo. Assim, 

tendo em vista o aprisionamento do Homem Contemporâneo como mercadoria, fez-se 

necessário pensar em reguladores que nos fizessem entender a lógica na qual ele está 

inserido. A pesquisa foi realizada com adolescentes frequentadores de shopping 

Center
3
.  Não obstante, uma questão sempre apareceu e escapou na medida em que, o 

texto precisou de recortes. E as pessoas em vulnerabilidade social, seriam elas parecidas 

com nossos adolescentes investigados? Assim, outra investigação tornava-se possível. 

Assim, na contemporaneidade, a lei existente parece se calcar, segundo Birman 

(2007), cada um em sua individualidade e desconsiderando o outro, ou mesmo usando 

esse outro para que consigamos a ascensão necessária para o gozo, já que não podemos 

contar com Deus nesse mundo desencantado.  Evidentemente, após a morte de Deus
4
, e 

quando tal acontecimento abissal houver sido internalizado, de modo a adquirir uma 

gama de sentido, haverá uma seleção entre aqueles homens que de fato assumirão 

valores genuínos ligados a uma verdadeira individualidade, a um verdadeiro Self, e 

                                                 
1 Trecho da música “Disparada”, do compositor Geraldo Vandré. 
2
 Dissertação: “As inter-relações na adolescência: a máquina incorporada e a virtualidade contemporânea. 

(2009), apresentada no Programa de Pós-graduação em Psicologia Aplicada (UFU) 
3
 Esse termo, frequentadores de Shopping Center serviu pra criar uma imagem do tipo de adolescente a 

que se destinou essa pesquisa, sendo, este, muito diferente dos adolescentes habitantes das periferias das 

cidades, ou do centro de grandes cidades, como o público escolhido para a investigação de doutorado. 
4
 A morte de Deus encontra respaldo teórico em Nietzsche (1887, apud Birman 2004, p.33) como 

fundante da Modernidade. Esse conceito também se aproxima do conceito de Weber (2004-05, apud 

Birman, 2004. P.33) do desencantamento do mundo. Assim, encontra respaldo na teoria psicanalítica, que 

acredita ser a morte do Pai o fundamento da modernidade. 



aqueles que, não suportando o acontecimento fundamental, acabarão por se ancorar em 

pseudo-valores individuais de extrato ideológico evidente.     

De acordo com Bauman (1997), “os mal-estares, aflições e ansiedades típicas do 

mundo pós-moderno resultam do gênero de sociedade que oferece cada vez mais 

liberdade individual ao preço de cada vez menos segurança” (p. 156). É, pois, nesse 

presente momento que podemos pensar em algumas questões relevantes para a mágica 

do homem com sentimento de “senhor de si” e as implicações que recaem sobre este 

homem que, vive sem a cálida segurança da modernidade. 

Um diálogo se faz possível e necessário sobre as cidades dentro do pensamento 

sobre a contemporaneidade e as relações interpessoais. Destarte recupero um conceito 

que, a priori, parece simples. Assim, cidade é 

um lugar central habitado, diferenciado de uma aldeia ou 

localidade por seu maior tamanho e pela variedade de atividades 

praticadas dentro de seus limites, geralmente religiosas, político-

militares, enconomicas, educacionais e culturais. Coletivamente, 

essas atividades envolvem o exercício de poder sobre a zona 

rural que a circunda. (Jary e Jary, 1999, apud Giddens, 2005) 

 

É nesse coletivo de funcionamento que podemos observar a lógica de 

funcionamento de uma cidade. Nessa perspectiva, nascem as preocupações referentes 

aos modos de vida encontrados nessa forma de habitar o mundo, que difere de formas 

anteriores como o feudalismo, dentre mais. Essa configuração em cidades só é possível 

com a Revolução Industrial. A cidade é algo estudado pela sociologia ao longo dos 

anos, exemplo do livro A cidade, de Max Weber. 

Destaco aqui, uma preocupação retomada pelo sociólogo alemão Tonnies sobre 

os efeitos da vida na cidade, a partir dos vínculos sociais e a solidariedade. Em seu 

trabalho, podemos perceber “a perda gradual do que chamou de Gemeinschaft, ou 

vínculos comunitários, que caracterizou como aqueles baseados em laços íntimos e 

tradicionais” (Giddens, 2005. P.157) e em seu lugar, os vínculos associativos. “Com a 

industrialização e a urbanização, o equilíbrio dos vínculos sociais se afastou 

definitivamente dos gemeinschaft em favor de uma sociedade mais individualista.” 

(Giddens, 2005. P.157) 

É comum aos indivíduos dos grandes centros urbanos, que estes estejam 

acostumados à correria vertiginosa que, cotidianamente, coloca os seres humanos diante 



de uma lógica que se fundamenta na exigência de sucesso, desempenho e produtividade 

constantes. Esse modo de funcionamento mais individualista foi pensado por alguns 

autores e destaco o estudo de uma sociologia interpretativa proposta por Simmel, que 

argumentou que os moradores da cidade se protegiam da constante exposição de 

estímulos produzidos pela cidade, que diferia em muitos, do funcionamento anterior, na 

lógica dos vínculos comunitários. Esse distanciamento das pessoas foi pensado por 

Simmel como uma proteção contra as pressões do ambiente urbano densamente 

povoado, o que colabora com um pouco espaço para conexões emocionais ponderando 

os custos e benefícios do habitar a cidade (Giddens, 2005).  Tonnies e Simmel podem 

assim, em seu recorte histórico formar um eco nas produções contemporâneas a cerca da 

vida na cidade. Simmel argumentou: “os problemas mais profundos da vida moderna 

derivam do desejo do indivíduo de preservar a autonomia e individualidade da sua 

existência frente a forças sociais avassaladoras” (Simmel apud Giddens, 2005. P. 158). 

Percorrendo as ruas de São Paulo teríamos dúvidas sobre essa lógica de sucesso, 

produção e desempenho? 

À guisa dos primeiros estudos da Escola de Chicago temos dois importantes 

estudos a cerca dessa temática, sendo esses a Abordagem Ecológica (Park, 1952) e a 

caracterização do urbanismo como modo de vida (Wirth, 1938). Dentro da Ecologia 

Urbana podemos perceber que as cidades não crescem aleatoriamente, mas em resposta 

a características favoráveis do ambiente. Esse pensamento nos ajuda a pensar sobre uma 

preocupação antiga dentro do tema urbanização. Recorrendo às palavras de Robert Park 

temos, “depois de estabelecida, uma cidade é, ao que parece, um grande mecanismo de 

classificação que... infalivelmente, seleciona entre a população como um todo os 

indivíduos mais adequados para viver em uma certa região ou um ambiente específico 

(Park, 1952 apud Giddens, 2005) Há uma possibilidade de aproximação desse 

pensamento na formação tanto das cidades quantos dos bairros encontrados nela. Assim, 

através de processos de competição, invasão e sucessão, uma cidade vai sendo 

desenhada ao longo de sua história. Para Giddens (2005), uma cidade pode ser retratada 

através de áreas com características sociais distintas e contrastantes, formadas por aneis 

concêntricos. 

Os valores da terra e os impostos sobre a propriedade aumentam, tornando 

difícil para as famílias continuarem vivendo no bairro central, exceto em 

condições restritas ou em residências decadentes onde os alugueis ainda são 

baixos. O centro passa a ser dominado pelo comércio e pelo entretenimento, 



com os residentes privados mais ricos mudando-se para novos subúrbios 

recém-criados ao redor do perímetro. (Giddens, 2005, p. 159) 

   

Ainda que possam ser feitas críticas ao modo natural como a ecologia urbana é 

pensada, deixando de lado qualquer planejamento e projetos para a organização da 

cidade e acreditando que o desenvolvimento urbano é algo estritamente natural, não 

podemos negar sua importância na estruturação de algumas grandes cidades na 

atualidade, principalmente focados nas formas de relações estabelecidas. Com os 

estudos de Harvey e Castells que encontramos a possibilidade de iniciar um pensamento 

a cerca dessas formas de relação analisadas sobre o enfoque das mudanças políticas e 

econômicas ao longo da história. 

 Nessa perspectiva, temos que a escolha dos imóveis acima de tudo pensados a 

partir dos bairros onde os mesmos serão adquiridos, uma escala de interesses 

econômicos e políticos, assim criando uma reestruturação espacial específica de 

algumas grandes cidades, como por exemplo, São Paulo. A aproximação com São Paulo 

justifica-se na tabela construída pelo United Nations World Urbanization Prospects 

(apud Giddens, 2005), onde a cidade é considerada quarta maior cidade do mundo em 

2005, lugar mantido na probabilidade de crescimento para 2015. Segundo Harvey e 

Castells, as cidades “são ambientes quase totalmente artificiais, construídos por 

pessoas.” (Giddens, 2005, p. 162) E essas pessoas são diretamente afetadas pelas forças 

de mercado e o poder do Governo. 

 Ainda referendado pelos caminhos teóricos de Giddens temos, 

As propostas de Harvey e Castells e aquelas da Escola de Chicago se 

complementam de maneiras produtivas, podendo ser combinadas para 

proporcionar uma imagem abrangente dos processos urbanos. Os contrastes 

entre as áreas da cidade a que a ecologia urbana descreve certamente existem, 

assim como a impessoalidade geral da cidade, mas eles são mais variáveis do 

que pensavam os membros da Escola de Chicago, sendo regidos 

principalmente pelas influências sociais e econômicas analisadas por Harvey 
e Castells.  (Giddens, 2005, p. 163) 

  

Até aqui, caminhamos em sentido geral sobre os escritos a cerca das cidades, 

criando possibilidade para uma aproximação com o recorte desse trabalho. Falemos um 

pouco sobre o desenvolvimento das cidades de maneira geral. Trata-se de sabermos que 

“a maioria das cidades do mundo antigo compartilhava certos aspectos em comum. 

Muros altos, que serviam como defesa militar e enfatizavam a separação entre as 



comunidades urbanas e a zona rural, que geralmente as rodeava” (Giddens, 2005, p. 

163) E nessa época, “os grupos menos privilegiados viviam mais próximos do perímetro 

da cidade ou fora dos muros” (Giddens, 2005, p. 163). Aqui, pode ser aproximado o 

movimento estabelecido em São Paulo na atualidade.  

 Muito se transformou a configuração das cidades na contemporaneidade, mas 

algo parece convergir para aproximações com a distribuição das pessoas na cidade, 

considerando uma diferença dada que os enclaves fortificados  são construídos em toda 

a extensão da cidade e não mais restritos ao centro, como no mundo antigo. Caldeira 

(2001) focaliza a escolha dos lugares onde os enclaves serão construídos através da 

extensão de terra disponível, ficando o centro, com seu denso nível habitacional 

inviabilizado para alguns tipos de enclaves fortificados. 

 E esse assunto não é nada novidade para os teóricos da sociologia, sendo 

percebido que “o nível de pobreza urbana e as vastas diferenças entre os bairros das 

cidades estavam entre os principais fatores que levaram às primeiras sociológicas da 

vida urbana” (Giddens, 2005, p. 166) 

Ao pensarmos sobre o referido assunto na cidade de São Paulo, através do 

possível lugar ocupado pelas pessoas em vulnerabilidade social, termo atualmente 

utlizado para designar os pobres, velhos conhecidos da sociedade, foi produzida uma 

crônica intitulada “Contemporaneidade e invisibilidade social: um a-caso de Severina 

sem Santos.”, de minha autoria.
5
 O trabalho apresentou uma rotina da cidade de São 

Paulo, na perspectiva do viajante cujo tempo está em uma lógica diferente dos 

transeuntes encontrados pela avenida paulista, que costumeiramente parecem ter uma 

pressa desmedida como regulador de seus passos. Assim, o encontro com Severina se 

deu quando a mesma dormia, na madrugada, dentro de um caixa eletrônico.  

Ao refletirmos sobre o cotidiano de uma cidade que parece não parar, pessoas 

em vulnerabilidade social parecem habitar um outro lugar. Não soubemos dizer para 

onde Severina iria ao acordar, mas 

 

se Severina queria ir ao Paraíso, se queria encontrar Perdizes, isso não 

saberemos. Ela está ao lado da Bela Vista, mas poderia passear pelos Jardins, 

quem sabe chegar à Consolação? Não obstante, o que sabemos é que, nessa 

noite, Severina, habita o entre. Está ela entre tantas possibilidades, mas por 

hoje seu sono é encontrado no chão.  

                                                 
5 Esse trabalho foi apresentado  no 29° Congresso de Latino-americano de Psicanálise,(2012) em São 

Paulo, com o tema INVENÇÃO – TRADIÇÃO. 



 

É quando a cidade se acalma que nossas Severinas
6
 podem ser pensadas? O que 

durante o dia se tornou uma correria por calçadas dá lugar ao quase vazio da madrugada 

na avenida paulista. Quase ao lado, no centro da capital, pessoas em situação de rua, 

algumas delas usuárias de crack, vagueiam pelas calçadas movimentadas de 

trabalhadores com passos análogos a sua pressa. Poderíamos pensar em lugares 

possíveis ou reservados para pessoas em vulnerabilidade social? 

 Nessa perspectiva, podemos refletir sobre o espaço disponibilizado para os que 

habitam fora dessa lógica de emprego e produtividade, ou sucesso e desempenho. O que 

nos interessa aqui é, mais do que constatar essa impossibilidade de fundo sempre 

presente nas possibilidades construídas no dia a dia de nossas vidas, pensar sobre os que 

parecem habitar uma invisibilidade social, muitas vezes se distanciando desse mundo 

nos moldes consumistas.       

Nesse contexto sócio-cultural podemos pensar sobre a produção que é feita 

quase sempre seguindo o raciocínio de uma pressa desmedida. Um tempo cada vez mais 

acelerado onde precisar, por exemplo, esperar mais de 10 minutos no trânsito complica 

toda a agenda do dia de produção-trabalho. Assim, Severina foi o ponto inicial para que 

fossem pesadas questões relativas ao direito à cidade, considerando assim, o inicio 

desse trabalho.  Meu objetivo é iniciar uma busca  de pensar o direito à cidade na lógica 

da construção de São Paulo. 

Após a intervenção do Governo do Estado de São Paulo no centro da capital, 

podemos realizar alguns desenhos nessa investigação. Podemos pensar na Operação 

Integrada Centro Legal
7
 na perspectiva de que a lógica da produção seja mantida, 

retirando assim, as pessoas em situação de rua, usuários de álcool e outras drogas, ou 

seja, pessoas que não se possuem a qualidade asséptica da produção no mundo. Pessoas 

essas que a mídia nos faz acreditar que não participam do mundo da produção-consumo. 

A mídia nunca considerou que uma pessoa em situação de rua, trabalha arduamente 

durante seu dia em busca de comida.  

Em novembro de 2012, foi realizado um encontro no Conselho Regional de 

Psicologia de São Paulo, em ocasião do lançamento da Frente Drogas e Direitos 

                                                 
6 A escolha do nome Severina foi baseada no romance “Morte e vida Severina”, de João Cabral de Melo 

Neto, e pode ser pensada sob a ótica dos esses migrantes nordestinos na cidade de São Paulo. Retirantes, 

como a personagem do romance, que parte para o litoral fugindo da seca. 
7
 Esse foi o nome dado à operação realizada na cracolândia, centro de São Paulo, no inicio de 2012. A 

operação foi realizada em parceria com o Governo do Estado, Prefeitura Municipal e Polícia Militar, 

Polícia Civil e PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência).  



Humanos. O movimento é uma resposta da sociedade civil à estratégia de combate ao 

crack adotada pelo governo federal – e replicada por estados e 

municípios, com diferentes níveis de violência e desrespeito às liberdades civis. Durante 

o evento, a defensora pública Daniela Skromov, relembrou o trabalho realizado por sua 

equipe quando das intervenções do Estado na cracolândia. Assim, ao inicio das 

operações denominada Operação Sufoco, deflagrada pela Polícia Militar e pela Guarda 

Civil Metropolitana (GCM) e que posteriormente foi rebatizada de Centro Legal.  

  Na reportagem da Rede Brasil Atual
8
,  o jornalista Tadeu Breda destacou que, a 

 Defensoria Pública permaneceu no local enquanto Polícia Militar e GCM abordavam 

usuários de drogas e moradores de rua da região. O órgão montou inclusive uma 

“barraquinha”
9
 para atender a cidadãos agredidos pelos soldados, além de produzir e 

distribuir uma cartilha com orientações sobre como proceder ao ter seus direitos 

desrespeitados pela autoridade policial. Segundo a defensora Daniela Skromov, "Ali 

ficou muito claro que não existe guerra às drogas sem guerra às pessoas e aos direitos 

humanos". Ela finaliza seu discurso afirmando que é totalmente ineficaz combater o 

tráfico de droga dispersando a população miserável para outros bairros da cidade. E o 

que o Estado estaria combatendo então? Podemos pensar sobre algo próximo ao 

extermínio, como parte de um projeto político de grupos que se arrogam o direito e o 

poder de selecionar camadas da sociedade a serem eliminadas, expulsas ou 

circunscritas. Este poder, segundo Chauí (1987), não é algo que se localiza num setor 

particular da sociedade, mas é aquilo que define, para esta parcela, o que é justo e 

injusto, legal e ilegal, possível e impossível, legítimo e iníquo, dentro do projeto social 

que concebe o passado e o futuro. Portanto, trata-se de uma ideologia construída. 

  Desocupamos o centro de São Paulo em meados dos anos 70. Segundo Caldeira 

(2001), esse movimento pode ser pensado através do Higienismo, com nossas grandes 

preocupações a respeito de que os maus autocuidados dos pobres, poderiam nos 

contaminar. Assim, ocupamos novos espaços, nos apropriamos de outros lugares em 

busca de uma apropriação de locais distantes onde a classe trabalhadora não estava. 

Começamos pela bela avenida paulista, com seus casarões exilados como compôs o 

sambista Eduardo Gudin
10

. 

                                                 
8 A reportagem completa pode ser encontrada no site: www.redebrasilatual.com.br, na coluna Cidadania, publicada 

em 08/11/2012. 
9 O termo barraquinha foi utilizado por alguns veículos de mídia ao referir-se a tenda utilizada pelos membros da 

Defensoria Pública quando de intervenções no campo. 
10 Referência à música “Paulista”, dos compositores Eduardo Gudin e Costa Neto, gravada em 1989, no disco 

“Eduardo Gudin & Vânia Bastos”, pela gravadora Eldorado 

http://www.redebrasilatual.com.br/


Ponderemos a cerca da possibilidade de que nos grandes centros, tenhamos uma 

expressão concentrada e intensificada de problemas sociais que afligem a sociedade 

como um todo. Assim, “as fraturas invisíveis nas cidades, criadas geralmente pelo 

desemprego e pela tensão racial, sofrem o equivalente a terremotos sociais. Tensões 

contidas vêm à tona, às vezes violentamente, na forma de distúrbios, pilhagem e 

destruição disseminada.” (Giddens, 2005, p. 168) 

Uma cidade pode ser lugar para protestos simbólicos, denunciantes da lógica das 

inter-relações, do poder e da possibilidade de aniquilamento de frações da população. 

Talvez o aniquilamento total só não exista por duas hipóteses: não seria politicamente 

correto o extermínio e/ou a continuidade da vida de determinadas frações da população, 

vistas como não exemplo a ser seguido, ajuda a manter a produção no mundo 

capitalístico.  

Questionemos, assim, o interesse da cidade de São Paulo em ocupar novamente 

o antigo centro “nobre” da capital, que ao longo de muitos anos foi esquecido, sendo 

realocado para a região dos jardins e demais áreas denominadas centro expandido. É 

com a diminuição do valor imobiliário desse centro que o mesmo foi construído tal 

como está atualmente. A presente investigação é o inicio de uma reconstrução do 

caminho histórico no processo de degradação do centro, diminuição dos valores 

imobiliários e ocupação do mesmo por pessoas em situação de rua, que será realizada 

durante meu doutorado.  

 Em um movimento paralelo, precisamos pensar sobre uma sociedade atual, na 

qual as relações entre os seres estruturam-se em uma perspectiva de funcionalidade, e 

não de solidariedade. Dito de outra maneira, o conceito de alteridade existente nas 

relações interpessoais, que o século XX denomina solidariedade, ganha o narcisismo e o 

espetacular fundamentos contemporâneos para as inter-relações, e esses parecem ser 

parte da subjetividade contemporânea. Segundo Birman (2007), para que existisse a 

solidariedade, “seria necessário que o sujeito reconhecesse o outro na diferença e 

singularidade, atributos da alteridade” (p.25). Esse impasse a que o autor nos alerta pode 

ser fonte de entendimento das relações entre modernidade e contemporaneidade. 

Referido sempre a seu próprio umbigo e sem poder enxergar um palmo além 

do próprio nariz, o sujeito da cultura do espetáculo encara o outro apenas 

como um objeto para seu usufruto. Seria apenas no horizonte macabro de um 

corpo a ser infinitamente manipulado para o gozo que o outro se apresenta 

para o sujeito na atualidade. (Birman, 2007, p. 25) 

 



Seguindo um caminho próximo ao proposto por Birman, temos em Maia (2004), 

“o ideário de subjetividade atual quer fazer crer que os sujeitos não precisam de pontos 

de fixação e podem existir em sua exterioridade.” (p.118) Esse modo de pensar encontra 

respaldo se pensarmos na flexibilidade almejada na contemporaneidade, bem como uma 

espécie de não-memória, produto de seres humanos que precisam estar sempre a postos. 

Dito de outra forma é pedido aos sujeitos que esqueçam os fatos tão logo estes não se 

façam presentes, o que configura um mundo instantâneo. Temos, então, um desenho do 

homem que encontraremos nas ruas? Bem, ao comentarmos sobre essa lógica de 

funcionamento contemporânea, pensamos sobre seus contra-exemplos, pessoas em 

vulnerabilidade social, que parecem ter na assistência do Estado a lógica de sua possível 

existência. 

Até aqui tivemos algumas pinceladas referentes à sociedade de consumo, o 

possível interesse pelo centro de São Paulo através do mercado imobiliário, a retirada 

das pessoas em situação de rua.  

A princípio parece que essas pessoas habitam um mundo diferente, de constantes 

violências e uso/abuso de álcool e outras drogas. Aqui destacamos um recorte sobre o 

uso do crack, droga imperante para que a operação centro legal fosse realizada. É o 

movimento buscado pelo Estado para intervenção na vida dos habitantes do centro de 

São Paulo. Não cabe, nesse trabalho, mencionar sobre questões relativas a eleição do 

crack como droga a ser combatida, em detrimento de outras drogas tais como álcool e 

remédios. No tocante ao tabaco, podemos pensar sobre a lei anti-fumo, aprovada no 

governo do prefeito Gilberto Kassab, que atualmente foi estendida para todo o país, mas 

que não se aproxima em nada das intervenções na cracolândia.  

 Ao longo do tempo, na construção de São Paulo, como temos atualmente, os 

mais pobres foram expulsos para regiões cada vez mais periféricas. Eles, que têm menos 

recursos financeiros, gastam mais tempo e mais de sua renda com transporte do que os 

mais ricos que ficaram nas áreas centrais – com exceção dos chamados enclaves 

fortificados
11

, presentes em várias regiões periféricas e, também em regiões mais 

centrais da capital. Cortiços e pequenas favelas em regiões de fácil acesso abrigam 

centenas de famílias. Muitas vezes sem saneamento básico, algumas vezes sem água e 

sem luz. Muitas vezes susceptíveis a incêndios, como a mídia enfocou em reportagens 

no segundo semestre de 2012. A maioria dos moradores desses locais prefere continuar 

                                                 
11 O termo pode ser encontrado na obra Cidade de Muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo, 

escrito por Teresa Pires do Rio Caldeira, reeditado em 2011. 



assim, pois transporte é o que não falta e a casa fica próxima ao trabalho – ao contrário 

do que acontece em bairros da periferia, onde o trajeto até o centro dura muitas horas, 

dentro de ônibus cheios e algumas linhas de metrô disponíveis, mas com um déficit 

considerável. 

 

São Paulo: a construção de uma cidade 

 

Em movimento similar às fundações das primeiras cidades do Brasil, São Paulo 

insere-se no processo de ocupação e exploração das terras americanas pelos 

portugueses, a partir do século XVI. Ao passo que a cidade contraria a lógica da 

colonização, que segundo Toledo (2009) limitava-se a postos no litoral.  Em uma breve 

pesquisa no Departamento de Patrimônio Histórico, podemos perceber um pouco sobre 

a construção dessa cidade, caminho que será feito juntamente com Toledo (2009), em 

seu texto São Paulo e as águas.         

Os colonizadores fundaram a Vila de Santo André da Borda do Campo (1553), 

constantemente ameaçada pelos povos indígenas da região, razão que pode ser pensada 

para a fundação de uma cidade no interior e não no litoral como as demais cidades de 

colonização portuguesa na América, África e Ásia. Foi nesse período que, um grupo de 

padres da Companhia de Jesus, tendo como membros, José de Anchieta e Manoel da 

Nóbrega, encontraram o planalto de Piratininga, lugar que seria construído o Colégio 

dos Jesuítas (1554), cercado por dois rios: Tamanduateí e Anhangabaú. Esses dois rios 

formavam um ângulo que se formaria um triângulo ao juntar-se com uma vasta área 

alagada. Essa área mais tarde foi denominada Carmo e Glicério, área essa que passava 

grande parte do ano alagada, deixando a cidade de São Paulo como uma ilha 

adormecida por três séculos, vindo a acordar desse sono no século XIX. 

Assim, iniciou-se a construção das primeiras casas de taipa que dariam origem 

ao povoado de São Paulo de Piratininga. “A cidade nasceu em um plateau triangular 

natural em cujos vértices se instalaram, em diferentes épocas, edifícios religiosos – 

Mosteiro de São Bento, Convento do Carmo e Convento de São Francisco – e 

permaneceu durante muitos anos com as principais funções urbanas realizadas neste 

polígono.” (Segawa, 2004) 

Durante esses três séculos de adormecimento podemos perceber a insignificância 

da cidade através do censo de 1872, quando a cidade tinha 31mil e 300 habitantes. Era 

menor que o Rio de Janeiro com 275 mil habitantes e logicamente menor que Salvador 

http://www.sampa.art.br/biografias/padreanchieta/
http://www.sampa.art.br/biografias/manuelnobrega/
http://www.sampa.art.br/biografias/manuelnobrega/
http://www.sampa.art.br/historia/tamanduatei/


e Recife. Segundo Toledo (2009), “São Paulo desperta de seu sono por volta de 1860, 

quando a cultura do café se espalha pelo estado e a cidade assume o papel cabeça da 

região, que logo será a mais próspera do país” (p. 70) 

Esse crescimento vai lentamente se acentuando, de maneira que, “com a 

proclamação da República, em 1889, São Paulo consolida suas funções bancária, 

comercial e industrial e, consequentemente, vê acelerado seu processo de formação 

territorial com a implantação de novos loteamentos como o da Avenida Paulista, ainda 

no final do século XIX” (Souza, 2004).  

Segundo Caldeira (2000), com um crescimento acelerado, a cidade de São Paulo 

tem no final do século XIX um crescimento de 13,6%/ano, maior taxa de crescimento 

em sua história.  Algumas peripécias de São Paulo podem ser contadas nesse texto. 

Mostrando algumas situações engraçadas acontecidas quando de cidade de interior se vê 

em possibilidade de tornar-se um grande centro. Segundo Toledo (2009), em 1890, a 

cidade recebeu a visita de Henrique Raffard, carioca de nascimento, filho de cônsul 

suíço no Rio de Janeiro. Em uma visita de negócios, Raffard escreveu um livro com o 

título “Alguns dias na Paulicéia”. Nesse livro ele menciona ter ouvido falar sobre 

tornar-se São Paulo um porto de mar. Através dessa espantosa afirmação, Raffard cita o 

vereador e engenheiro Porfírio de Lima, como idealizador de um projeto que traria o 

mar para São Paulo. Essa história é pensada por Toledo para além do movimento de 

tornar São Paulo uma cidade tão grande como Salvador, Recife, Rio de Janeiro, cidades 

litorâneas que tinham um crescimento maior devido às condições de mercado que 

incluíam portos para o escoamento de produtos, atendendo os interesses comerciais da 

época. Toledo (2009) ao escrever um texto intitulado São Paulo e as águas, acrescenta 

sobre “uma manifestação do ódio-amor, desprezo e inveja, que marcará a relação de São 

Paulo – e dos paulistanos - com as cidades do litoral, em tese mais charmosas, e nas 

quais se aproveita melhor a vida” (p.71)  

Retomo o texto de Toledo para pensarmos também sobre como São Paulo 

valoriza o desempenho e trabalho como requisitos primordiais para se viver aqui. 

Talvez esse apontamento possa ser discutido posteriormente ao pensarmos na não 

possibilidade de que pessoas em vulnerabilidade social possam manter-se moradoras do 

centro nobre da capital, lugar tão caro aos “trabalhadores” que com o suor do café, 

transformaram a cidade do interior na maior cidade do país. Um pequeno exemplo desse 

gosto pela produção, sucesso e desempenho pode ser encontrado no rio Tamanduateí 

que corria junto ao sopé da colina histórica onde hoje corre a Rua 25 de março, grande 



centro de compras da cidade, um dos lugares mais aglomerados da cidade. Bem, o 

caminho precisa ser traçado historicamente... 

Com o advento da industrialização, ao final de 1920, a pacata cidade ganha ares 

de uma grande cidade. Nesse crescimento, embora a elite e os trabalhadores vivessem 

relativamente próximos um dos outros, visto que sua área urbanizada não havia 

aumentado proporcionalmente ao crescimento populacional, existia uma tendência da 

elite ocupar lugares próximos ao que se tornaria a avenida paulista. Assim, os 

trabalhadores moravam próximos a estação ferroviária, ou nas margens dos rios Tietê e 

Tamanduateí. Segundo Bonduki (apud Caldeira 2000), “a segregação social se 

expressava também nas moradias: enquanto a elite e uma pequena classe média viviam 

em mansões e casas próprias, mais de 80% das habitações de São Paulo eram alugadas.” 

Aos trabalhadores era quase impossível o acesso à moradia própria, sendo eles 

habitantes de cortiços ou casas de cômodos, normalmente superlotados. 

Em uma cidade concentrada, como São Paulo, que havia crescido rapidamente, 

as preocupações com discriminação, classificação e controle da população eram 

intensas no começo do século XX. Em Caldeira (2000) temos que, esse movimento, 

também típico das grandes cidades européias no inicio da industrialização, refletiu-se 

nas preocupações ligadas à saúde e higiene, sempre associadas à moralidade. Questões 

referentes a como abrigar os pobres e como organizar o espaço urbano numa sociedade 

que se industrializava estavam ligadas ao saneamento. Essas questões parecem ter 

sofrido um retorno na atualidade ao pensarmos sobre a intervenção na cracolândia, 

realizada no inicio de 2011, tema que será abordado, no doutorado, ao pensarmos sobre 

questões referentes às pessoas em vulnerabilidade social, que ainda permanecem no 

centro da capital.  

 Em conjunto, essas questões tornaram-se o tema central das preocupações da 

elite e das políticas públicas no início do século XX. Além de controlar os pobres, a 

elite começou a separar-se deles. Temendo epidemias e identificando os pobres e suas 

condições de susceptibilidade a doenças e epidemias, os membros da elite começaram a 

mudar-se das áreas densamente povoadas da cidade para regiões mais afastadas e com 

projetos imobiliários novos. As áreas escolhidas foram o bairro Campos Elíseos, a 

região da avenida paulista e o bairro de Higienópolis, nome bastante sugestivo para 

cuidar das preocupações da população rica da época.  

Ainda no final da década de 1920, a proposta de criação de um grande anel de 

circulação que permitisse maior facilidade de deslocamento foi apresentada pelo 



engenheiro Prestes Maia. Intitulada “Plano de Avenidas” propunha a abertura de novas 

e o alargamento de antigas avenidas, o que seria um enfrentamento de tensões sociais 

presentes. Sua publicação apresentava além dos diagramas de fluxo e deslocamento, 

aquarelas de novos espaços – conjuntos arquitetônicos, pontes, praças – que se 

relacionariam diretamente com as grandes avenidas e dariam um aspecto mais moderno 

a São Paulo. “Imaginaram a dispersão, o isolamento, a abertura e a limpeza como 

soluções para o meio urbano caótico e suas tensões sociais” (Caldeira, 2000, p.215) 

A industrialização ganha novo impulso, a cidade cresce e o café sofre mais uma 

grande crise. Não obstante, Prestes Maia acreditava que qualquer decisão de vulto para 

uma intervenção mais séria na cidade deveria ser tomada naquele momento.  

Estamos sob todos os pontos de vista, em um momento decisivo da nossa 

existência urbana. No centro os arranha-céus se multiplicam; no taboleiro 

além do Anhangabahú os primeiros grandes prédios começam a emergir no 

meio do casario térreo; a Light prevê a renovação do contracto e intenta 

importantes transformações; a São Paulo Railway – que foi renomeada como 

Estação da Luz -  vê igualmente o termo de sua concessão. A várzea do Tieté, 

que por si só será uma cidade nova, acha-se em vias de completa 

metamorphose. Outras grandes obras se executam: calçamento, exgotto, 

abastecimento, grandes parques e edifícios públicos. A situação geral do 

Estado é promissora. (...) A época é, assim, muito própria para o início dos 

melhoramentos.  

(Maia, 1929, p.07) 

  O plano das Avenidas exigiu uma considerável reestruturação do centro de São 

Paulo, com a demolição de alguns imóveis para o alargamento das ruas, por exemplo. 

Assim, houve uma valorização imobiliária desse centro e consequentemente a 

população pobre, com dificuldades em se manter nesse lugar, foi realocada para outros 

lugares menos centralizados na capital. A vontade de crescimento da cidade não poupou 

esforços e mutações em sua estrutura, nem casas, nem rios são poupados em favor do 

crescimento da capital que não mais considera a possibilidade de ter sido uma cidade de 

interior durante três séculos.  

Relembrando que em 1906, o rio Anhangabaú já havia desaparecido em favor do 

crescimento da cidade. Outras avenidas como 9 de julho, 23 de maio, a Pacaembu, a 

Sumaré, a Juscelino Kubischek, a Helio Pellegrino, foram construídas, também, em 

cima de cursos de rio. Algum paulistano se imagina sem essas avenidas atualmente? 

Assim como os rios são destruídos a todo momento, processo similar pode ser 

considerado ao pensarmos na população pobre de São Paulo? Aqui não parece haver 

espaço para o que não tem a lógica do desempenho internalizada, até quando falamos de 

pessoas?   



Como encontrado no site do Departamento de Patrimônio Histórico, “a década 

de 40 foi de um crescimento sem precedentes”. Após a realização das obras contidas no 

Plano das Avenidas, a preocupação com o espaço urbano visava basicamente abrir 

caminho para os automóveis e atender aos interesses da indústria automobilística que se 

instalou em São Paulo em 1956. A cidade que um dia foi do interior, precisava ganhar 

um novo formato, não havendo preocupação sobre a degradação do espaço. Um 

exemplo extraído do texto São Paulo e as águas menciona que em qualquer lugar do 

mundo, rios e pontes participam da paisagem da cidade. Aqui, os poucos rios existentes 

contribuem para a feiura e degradação do espaço urbano. Uma ênfase grande dos 

interesses públicos na industrialização da cidade e uma preocupação menor com as 

condições de vida de seus habitantes, especialmente dos trabalhadores, podem ser 

delineadas.  

Concomitante com o plano das avenidas, podemos perceber que a cidade cresceu 

de forma desordenada em direção à periferia gerando uma grave crise de habitação, na 

mesma proporção, aliás, em que as regiões centrais se valorizaram servindo à 

especulação imobiliária. Assim, funda-se uma grande cidade que extrapola a 

possibilidade de extensão territorial, como afirma Kowarick (2009) ao conceiturar que 

“metrópole não é só por sua extensão territorial, mas também porque é a partir dela que 

se organiza a dinâmica do capitalismo no Brasil, pois se concentra a engrenagem 

produtiva essencial à economia do país.” (p. 19) 

Ainda nesse crescimento, o padrão da habitação da classe média sofre uma 

alteração, especialmente no final dos anos 60. Seus membros também se tornaram 

proprietários, mas em um processo completamente diferente. Ao contrário do que 

acontecia com as classes trabalhadoras, a classe média e alta receberam financiamento e 

não tiveram que construir suas casas. Mudaram-se para prédios, o primeiro tipo de 

habitação produzido pelas empresas e que seriam financiados, muitos desses pelo antigo 

Banco Nacional de Habitação. Obviamente, o preço não seria acessível para as classes 

trabalhadoras, o que mudaria a configuração do centro da cidade de forma importante. 

 De acordo com Lemos (1978, apud Caldeira 2000), a construção de prédios em 

São Paulo, iniciou-se em meados dos anos 40, porém eram estigmatizados e associados 

a cortiços, pobreza e falta de privacidade. Como não eram escolhas da classe média e 

alta, não foram controladas a construção de prédios até meados dos anos 50. Um estudo 



sobre a verticalização de São Paulo, realizado por Caldeira (2000), permite percebermos 

que as autoridades tentaram regular a expansão urbana e estruturaram as áreas mais 

ricas da cidade. “O zoneamento municipal e os regulamentos de construções 

determinaram onde os edifícios poderiam ser construídos e que dimensões podiam ter, 

além de terem criado barreiras à construção de prédios de apartamentos para camadas 

de baixa renda.” (Caldeira, 2000, p.224) 

A construção de prédios modificou todo o centro da capital, mas não 

permaneceu somente nesse local sendo expandido para novas construções na região da 

paulista, jardins e próximos à Avenida Faria Lima, promovendo uma expansão do 

centro em direção à região sudoeste da capital. Nos anos 70, São Paulo tornava-se uma 

grande cidade, inclusive em extensão geográfica. Não obstante, uma segregação 

espacial e social era bastante presente, enquanto reguladoras dos locais onde habitavam 

os ricos, longe da classe trabalhadora. Como era impossível, para os pobres, a aquisição 

de casa própria e seus antigos locais de moradia sofreram um aumento drástico após as 

intervenções do Estado, houve uma migração para às margens da cidade. Foram 

construídos bairros distantes, inclusive com imensos bolsões de terra demarcando os 

lugares possíveis para pobres e ricos. Esses bairros não sofriam a regulamentação das 

leis de Estado para suas edificações, e o custo era consideravelmente menor, visto que 

não existia qualquer infraestrutura nesses locais. Assim, a segregação espacial e social 

tornou-se mais presente na vida dos habitantes de São Paulo. Nessa perspectiva, ao final 

dos anos 70, os pobres viviam na periferia, em bairros precários e casas autoconstruidas, 

as classes média e alta viviam em bairros bem equipados e centrais, sendo sua maioria 

proprietários.  

Nos anos 80 e 90, podemos chegar à diversidade obtida em São Paulo, segregada 

espacialmente e socialmente. Em Kowarick (2009) temos que 

A mudança radical que se abre com os anos 1980 reside no fato de que, antes, 

a expansão econômica gerou uma quantidade de empregos que em certa 

medida contrabalançou a queda dos níveis de remuneração, ao passo que, 

com o avançar da década, não só se acentuou o grau de pauperização, como 

também muitos nem mesmo conseguem se transformar em mercadoria 

superexplorada por um capitalismo que se atola no pântano da recessão: no 

final de 1983, havia na Grande São Paulo cerca de 1 milhão de 
desempregados.  (p.21) 

 Nessa perspectiva é impossível ignorarmos as diferenças de classes, antes de 

tudo é uma cidade com seus muros, obsecada por segurança e discriminação social, 



extremamente demarcada. E se os ricos ocuparam também as periferias, foi na 

construção de lugares que ladeavam os pobres, mas que através dos muros, demarcavam 

sua discriminação. Em relação às consequências sociais e psicológicas, temos que “a 

diminuição drástica nos níveis de consumo, a desorganização familiar e a violência são, 

dentre inúmeros outros, alguns acontecimentos que se acirraram no cenário da Grande 

São Paulo.”  (Kowarick, 2009,p.21) 

Caldeira (2000) investiga os bairros periféricos e seus „enclaves fortificados‟, 

exemplificados pelo bairro Morumbi, que tem em seu interior uma das maiores favelas 

da cidade, mas que seus seguranças protegem os moradores desse possível inimigo. É a 

primeira vez na história de São Paulo, que a população rica sai das regiões centrais e 

ocupa lugares periféricos. Ao pensarmos nos últimos 100 anos retrados nesse breve 

resumo sobre a cidade de São Paulo, temos que em meados dos anos 50, existiu um 

decréscimo na proporção de crescimento no centro, se comparado com as demais áreas 

da cidade. 

Assim, em meados de 90, temos uma cidade de enclaves fortificados, 

construídos nas periferias, onde as áreas livres para construção são maiores e 

comportam a estrutura necessária para essas construções. É um processo de evasão do 

centro da cidade que pode ser observado no detrimento dessa região, fenômeno 

percebido atualmente.  O que vemos no centro de São Paulo, recorte da investigação de 

doutorado, mas que não é percebida somente nessa região pode ser aproximada ao que o 

autor Kowarick (2009) denomina espoliação urbana, e que conceitua como ”a somatória 

de extorsões que se opera pela inexistência ou precariedade de serviços de consumo 

coletivo,que juntamente ao acesso à terra e à moradia apresentam-se como socialmente 

necessários para a reprodução dos trabalhadores e aguçam ainda mais a dilapidação 

decorrente da exploração do trabalho ou, o que é pior, da falta desta.” (p. 22) 

Nesse contexto urge-se pensar sobre os serviços disponibilizados, bem como as 

implicações desse cuidado quando o mesmo utiliza-se da intervenção da polícia para 

garantir um êxito que parece contraditório segundo alguns pesquisadores. Teríamos um 

detrimento das políticas públicas de saúde e de assistência social quando a intervenção 

da polícia se faz presente? E assim, o centro modificado ao longo de sua história recebe 

uma depreciação considerável. Não obstante, atualmente um projeto ganhou força 

imperante em uma chamada “revitalização” desse centro: o projeto Nova Luz!  
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