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V - AS INVASOES: A FAVELA 

1. INTRODUÇÃO 

Perante b que foi visto nos capítulos anterio 

res, especialmente o II; III e IV, percebe-se que todas as 

alternitivas h~bitacionais utilizadas pela população de bai 

xa renda de São Paulo são um problema de saúde pública, quer 

pbr_d~fici~ncias das pr6prias unidades, quer pela falta de 

serviços e equipamentos de infra-estrutura. Em todas as al

ternativas encontram-se fator-es que "exercem efeito deleté

rio sobre o bem estar físico, mental e social". 

Para o presente trabalho optou-se pela análi

se da alterna ti v a f ave la, onde os ".e feí tos deletérios" mani 

festam-se sobre o bem estar físico (considere-se as mis con

dições de saneamento ambiental e de habitação desses núcleos 

populacionais) , mental (a sensação de insegurança que acomp! 

nh~ o favelado) e social (o probl~ma sbcial e político inter 

no e externo que constituem essas irivasões de terra). Não 
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resta dúvida que a favela·é problema sério para a saúde públ~ 

ca. 

Assim, o objetivo fundamental desta etapa de mi 
\ 

nha vida científica e acad~mica é tentar compreender esse fe-. \ 

nomeno. A pesquisa como um todo, porém, pr~~ende ir além, es-

tudando todas as formas de moradia da população pobre paulis

tana, suas condições sanitárias e seus reflexos na saúde públ:!:_ 

ca, suas maneiras de produçãri, distribuição e consumo e .as ca 

racterísticas populacionais dos.segmentos que nelas habit~m. 

Dessa forma, o atual trabalho é parte de um es

tudo mais amplo. A análise do segmento favela constitui-se nw 

momento necessário e importante de uma pesquisa com pretensões 

ainda maiore.s.: entender a produção da habitação popular pauli~ 

tana. 

2. OBJETIVOS GLOBAIS 

- caracterizar, mediante amostra casual representati -
va .• as condições físicas. ambientais 
aglomerádos favelados, comparando-as 
ções mensuradas em 1973(*) 

e sanitárias dos 

com as condi-

- c~racterizar, mediante am~stra casual representat! 
va, a popul.ação favelada n.o ~lunicípio de S. Paulo, com 

parando suas características atuais com as de 1973. 

- compreender como se dá o processo de invasão de ter
ras no Município de S.Paulo e as formas que adquire 
o parcelamento do solo nas invasões. 

(*)'Data de 1973 o mais completo levantamento das favelas e favelados do 
município, realizado por SEBES (Secretaria.do Bem Estar Social do Mu 
nicípio de São Paulo). Após este cadastro, o levantamento das condi= 
ções da população e das favelas ilão.foi atualizado. 
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3. OBJETIVOS ESPEC!FICOS 

- comparar, den~ro da favela, algumas das caracterís
ticas populacionai~ dos seus moradores, nas diver 
sas situações habitacionais (sejam barracos compr! 
dos, auto-construídos, cedidos ou alugados); 

- verificar o processo de produção dos barracos auto
c~ns~ruid6s: materiais, mão-de-obra, custos, resul 
tante física; 

- verificar as condições de acesso aos barracos comer 
cializados prontos, custos e condições de pagamen
to; 

- verificar as condições de acesso aos barracos alu
gados, preços dos alugufis; 

- verificar as condições de acesso aos barracos· cedi

dos, obrigações e direitos pera~te a cessão. 

4. METODOLOGIA 

4.1. INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa faz parte de um trabalho 

de maior amplitude, realizado conjuntamente por equipe tfc

nica do I.P.T. (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) e da 

FAU-USP (Faculdade de Arquitet~ra e Urbanismo da Universida 

de de São Paul~ .• financiada pelo CNPq (Conselho Nacional de 

Pesquisas Científicas e Tecnológicas), sob o nome geral de 

"Pesquisa para Diretrizes Habitacionais". Até 1980 as duas 

equipes trabalharam conjuntamente. No decorrer do texto ex

plica-se o papel e atribuição de cada um dos grupos de traba 

lho. Optou-se por realizar a·pcsquisa em duas fases. 
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4.2• FASE EXPLORATORIA 

A primeira faser denominada, explorat6ria, ca

racterizou-se pelo abandono ·de qualquer pretensão quantita 
. -

tiva oude levantamento tipo "survey". 

Os dados possíveis de se obter através de 

questionário fechado constituem aquilo que, na opinião do 

pesquisador, são os "elementos essenciais" de um determina 

do fenômeno. O trabalho como um todo objetiva estudar os 

processos de produção e distribuição das alternativas habi 

tacionais detectadas para a população de renda baixa e as 

inter-relações entre trajet6rias habitacionais e momentos 

do ciclo vital. Não se conheciam "os elementos essenciais" 

desses processos. Na p~rte referente i favela; que consti

tui o presente t~abalho, ~raciocínio é análogo. Assim op

tou-se · pela realização de algumas ent~evist~s com os diver 

sos agentes da produção d~ espaço na favela (os pr6prios fa 

.velados, os "responsáveis" pelo parcelamento do solo nas in 

vasões, os construtores de barracos, entre outros). Estafa 

se da pesquisa deu-se no 29 semestre de 1978, sendo compl~ 

mentada com outras entrevistas junto a líderes e moradores 

mais antigos de algumas favelas em 1982. 

O falso pressuposto do conhecimento exato de 

todos os itens a estudar tem levado os pesquisadores a ne-

·gligenciar infimeros problemas importantes. Assim se optou., 

num primeiro instante, por ~ma coleta de dados não quantif~ 

cáveis, que permitisse o levantamento de dados biográficos 

e que se constituísse . em material de anális~; a exist~ncia 
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de ~m roteiro prGvio organizou o discurso do entrevistado e 

garantfu as respostas às perguntas do entrevistador, mas não 
. I 

enquadrou as respostai, permitindo um discurso relativamente 
\ 

livre. A unidade amostrai usada para esta fase foi o domicí 

lia em primeira instincia e a família, como entidade a ser 

pesquisada. A.entrevista era feita preferencialmente com os 

responsáveis pelas decisões de moradia - em geral o pai e/ou 

a mãe da família. 

Escolheram-se fundamentalmente 3 tipos de inva 

sao de terras: a favela do JaguarG, representando um núcleo 

grande, estruturado e antigo; urna favela localizada em -are a 

institucional de loteamento perifGrico, em Brasilândia, zona 

n·oroeste de São Paulo e um núcleo pequeno, perto de zona ri-

ca da cidade, em Cidade ·Jardim. 

A favela do JaguarG situa-se na Administração 

Regional do Butantã, próxima ao CEAGESP e ã Cooperativa Agrf 

cola de Cotia, em pleno distrito irtdustrial do JaguarG. Em 

1973 um levantamento da Secretaria do Bem Estar Social da 

Prefe~tura do Município de São Paulo constatou a presença de 

845 barracos. Atualmente não existe estatística oficial, mas 

dirigentes favelados acreditam que a favela abriga cerca de 

3000 famílias, correspondendo a 15.000 moradores. Se a esti

mativa for exata, isto significa um crescimento de 37,27% ao 

ano, relativo ao número de barracos. Essa taxa de crescirnen~ 

to 6 maior que a estimada para a população favelada rnunici 

pal, que entre 1973 e 1978 parece ter crescido ã razão d~ 25% 

ao arip. O fato parece provável, dado que o- local onde se cri 

je a favela goza de inegáveis vantagens locacionais quanto ã 
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oferta de emprego. 

A fav~la ocupa 60 hectares, de um terreno na 
\ 

sua maior parte doado ã Prefeitura pela família Villares . (com 

a finalidade primitiva de se constituir num parque). Parte 
. . 

das terras situadas às margens da estrada de ferro pertencem 

ã FEPASA. 

Quanto à infra-estrutura, as partes baixas da 

favela sao servidas por rede de água. Nas encostas dos mor

ros o abastecimento é feito por poços. A rede de energia · el~ 

trica estende-se por praticamente todo o assentamento. Esgo

to não exi.ste, algumas ruas permitem o tráfego de · veículos, 

possibil1tando a coleta de lixo. 

Quanto aos serviços, havia na favela uma esco-

la ~rimária, que no momento da la. fa~ç da pesquisa (1978) 

estava sendo desativada. Logo na entrada do aglomerado, pr6-

ximq ao im6vel que abriga a União dos Moradores, fica um po~ 

.to de saúde, cujo atendimento, financiado pela municipalida-

de, não é. contínuo. Dentro da favela há· uma série àe quitan 

das, bares e lojas que vendem sobretudo produtos nordesti-

nos. 

Nesta favela do Jaguaré realizaram-se três en 

trevistas. A escolha dos entrevistados foi intencional. Foi 

pedido o auxílio de um dos moradores mais anti~os, que indi 

cou 3 famílias (a de um dos fundadores, uma família que ha

via chegado no Último ano e outra que já es~ava há certo tem 

po no núcleo). Os barracos e~tudados na favela de Brasilãn-

B~UOTEc• .. 
,... ,....::w :iiACJll·...:. 
~ lil .llci,..!'· 
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di~ e no nficleo em Cidade Jardim foram escolhidos de forma 

aleatória. 

A favela em Brasilândia, na zona noroeste do 

município, onde se efetuou um estudo de caso, revela situa 

ção bem pioi.quanto i infra-estrutura: não ~ servida por r~ 

de de água, esgoto ou iluminação pGblica. Os favelados nor 

malmente "emprestam" a energia el~trica de casas próximas 

(ampliam ilegalmente a fiação mediante o pagamento de taxa 

.i família que possui o medidor de luz) e utilizam a água de 

uma nascente nas proximidades. As fossas rudimentares desem 

bocam numa valeta que corre a c~u aberto. 

O nficleo de barracos de onde se originou o ou 

tro .. caso estudado, situa-ie is margens da Av. Marginal do 

rio Pinheiros, próximo i Ponte Cidade Jardim. E um nGcleo 

pequeno, no qual moravam, no momento das entrevistas (ago~ 

to de 1978), 17 famílias, que ignoravam de quem era a pro

priedade do terreno. Emprestaram a água de uma casa das vi-

zinhanças, que nada lhes cobrava. Não existia esgoto nem 

energia elétrica; para a iluminação dos seus precários bar 

racos os moradores usavam velas ou lamparinas de querosene. 

Quanto i coleta de lixo, utilizavam a do bairro (3 vezespor 

semana), 

Como já foi dito, a entrevista era feita pri

mo~dialmenté com os responsáveis pelas decis6es de moradia 

_;..,.·em g~ral o pai e/ ou a mãe _de fam11ia. Para cada família 

tem-se, em média, 2 contatos(!). Dada a grande instabilida 

de espacial da amostra (mudanças.) e a rotatividade dos en-
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trevistadores, em alguns (poucos) . casos nao se pôde realizar 

a segunda visita. Muitas vezes os entrevistadores retornavam 

i casa pesquisada e não pu~eram ser atendidos (doença das 

crianças, ausência do pai de família, etc). A maioria dos en 

trevi~tadores tinha 6 miximo _ inte~esse em acompanhar o traba 

lho d~ ca~po, mas nao dispunha de prazos ilimitados. Como a 

2a. visita tinha que ~ ser feita pelo mesmo entrevistador, es

ses fatores impossibilitaram, por vezes, sua realização. No 

caso específico das entrevistas com os fa~elado~, apenas com 

a moradora do nGcleo em Cidade Jardim não se conseguiu reall 

zar a 2a. visita. 

Os dados foram gravados com auxílio de um ro

teiro previamente estabelecido. Levantou-se tamb~m a planta 

.da moradia' · descrevendo. ós materiais utilizados para a cons . 

trução • . Complementa as informações do levantamento físico 

farta documentação fotogrifica. 

As entrevistas com os agentes que nao o usua~ 

rio nao foram gravadas, dado que raramente isso era permiti-

do. 

O gravador nao se constituiu, ao contririo do 

que se pensava, em um empecilho maior para o relacionamento 

com o entrevistado. De certa forma_este empecilho ji está na 

própria situação de entrevista. O aparato t~cnico apenas re 

força uma situação em que o entrevistado vê surgir ·na sua 

própria casa um indivíduo visivelmente de outra classe so

cial, que se põe em seguida a legi~imar-s~ ainda mais ao di

zer que esti fazendo tima pesquisa. O gravador constitui o 
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aparato que reforça a legitimidade ~ a força do entrevista

do~(Z). A cimara fotog~ifica, em compensaçao, facilita uma 

relação amistosa co~ \ s fa~ílias pesquisadas. Crianças, sq-
' \ 

bretudo, pediam para ser fót·ografadas e tornou-se hibi to dos 

pesquisadores visitarem as famílias para entr~gar 

fotografias, mesmo após a conclusão dos contatos 

al~umas 

-necessa-

rios. 

Dois .tipos de preocupaçao foram expressos p~ 

·los entre~istados, na abordagem : 

l)o . ~entimento que sua vida.era "vazia", que ' . nada 
tinham a dizer que pudesse interessar ·ao entrevis 
tador; 

2) o temor, visível sobretudo nas · invasões, que o en 

trevistador pudesse estar aliado a alguma insti 
tuição que os pudesse prejudicar. 

Neves, moradora da favela do Jaguar~, comen-

tou~ quando retornei ao seu barraco para acabar o levan-
.... ~ . 

tamento físico e fotogrifico, que após a la. visita ' · 

"meia favela baixou no meu barraco para saber · o 
·que voceis queriam. E todo mundo palpitou: . vai 
. ver que sao assistentes sociais pri tirar a gen

te daqui". 

Sev·erina, em Brasilândia, relatou ~s entrevistadoras, que 

após. a saída:: delas, os vizinhos a procuraram preocupa~os. 

Mas ela respondeu que 

"podia dar entrevista , nao tinha nada a esconder, 

era urna pessoa honesta". 
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As entrevistas gravad~s foram totalmente tran~ 

critas. Os levantamentos físicos foram desenhados num reticu 

lado específico. Tanto fotdgrafias branco e preto como diap~ 

si tivos permitem uma análise visual bastante rica, embora nao 

se possa.perder de vista o re&uzido nGmero de casos. 

4. 3. ENTREVISTAS COM OUTROS AGENTES DA PRODUÇÃO E ·DI§_ 
TRIBUIÇÃO DO ESPAÇO NAFAVELA, QUE NÃO O USUÁRIO 

Aí se refinem tanto os agentes ligados i apro

priação do espaço invadido como 'as entidades ligadas ao mer 

cado de materiais (dep6sitos d~ vendas de materiais novos e/ 

ou usados, serrarias, etc). 

Em 1978, como agente atuando na favela no que 

diz r~speito ao parcelamentb e posse do espaço, entrevistou

se o vice-presidente da Associação dos Moradores do Jaguar~. 

Amoradora entrevistada no nÚcleo de Cidade Jardim, por ser 

uma das primeiras a lá se instalar, tamb~m pôde fornecer in 

dicações sobre os mecanismos ·de parcelamento e ·apropr1açao da 

terra ·naquela invasão específica. 

Em 19B2, foram realizadas entrevistas com líde 

res favelados e/ou moradores antigos nas seguintes favelas: 

-favela de Vila Etelvina (em Guaianazes, zona leste 
do Município) 

~ favela de Vila Prudente (na Administra~ão Regional 

do mesmo nome) 

- favela do Parque Bel~rn .(na Administração Regional da 
Freguesia do 0) 
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- .favela do córrego, próxima ã rua Arizona (Brooklin, 

zona sul) 

núcleos de favelas do Jardim Vaz de Lima (Santo 
Amaro, zona.sul do Município Administração Regi~ 

.nal de Campo Limpo) 

- favela da Av. Juscelino Kubitcheck, na zona sul do 
Município 

- favela do Sap6 (junto ao ponto final do Snibus Rio 
Pequeno -Estação Santa Cruz, na Administração Re 
gional do Butantã) 

-~aveia da rua Funchal (em terreno particular, pró~ 
ximo ã Avenida dos Bandeirantes, na zona sul de São 
Paulo). 

As favelas foram escolhidas intencionalmente, 

-procurando-s'e manter representadas as regionais onde o in

cremento do _número de barracos tem sido. maior: Butantã, Fre 

guesia do O, Santo Amaro, Campo Limpo e Vila Prudente. Pro 

.curou-se também incluir no estudo uma favela da zona leste, 

onde a distância e a maior disponibilidade de terras poàe

-~ia~ dar ao processo de invasão e apropriação do terreno al 

"·guma especificidade. 

Algumas famílias entrevistadas moradoras em 

barracos .(tanto em invasão como em· lotes próprios) indica-

ram ter comprado a ·sua casa em "fábricas de barracos". Por 

indicação delas, chegou-se a 4 dessas "fábricas", das quais 

2 forneceram entrevistas mais aprofundadas. 
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4 .. 4. FASE QUANTITATIVA 

u~1~1zanao .o .connec1mento acumulado pela cham~ 

da "fase exploratória" e material bibliográfico de apo1o, 

elaborou-se o questionário para a segunda fase da pesquisa, 

do ·tipo "survey", já com intenção de obter dados represent~ 

tivos quantitativamente e que possam sofrer extrapolação. 

Pretendeu-se obter informações quanto aos se-

guintes itens: 

a) Informações sobre o ' grupo doméstico, indicando as 
característica~ sócio-demográficas do seus ~embros; 

h) Inserção no Mercado de Trabalho (chefe e/ou espo

sa}; 

c) Prioridade e ~rçamentos familiares; 

d) . Habitação 

trajetória habitacional na Grande São Paulo; 
- acesso à moradia atual (fontes de informação, foi_ 

mas de comercialização, captação de recursos) 
- descrição da moradia atual e condições de infra~ 

estrutura 
- aspirações e perspectivas em relação à moradia. 

Opiniões a respeito da intervenção estatal no se 

tor habitacional 
- produção da moradia atual (aquisição de mate-

ro de 1980. 

riais, materiais utilizados, mão-de-obra, proce~ 
sos construtivos). 

O "survey" foi realizado em janeiro e feverei 

Embora tenha participado ativamente da fase ex 

ploratória .da pesquisa, entrevistando pessoalmente grande 
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parte dos casos estudados, o mesmo nao se deu na chamada fa 

se-quantitativa, onde minha participação limitou-se às dis

cussões iniciais sobre o formulário da pesquisa. 

Dessa forma, tanto a confecção do instrumento 

de coleta de dados como a própria coleta deve~se a equipe do 

IPT. E, embora o trabalho de levantamento tenha um valor ine 

gável, nem sempre as perguntas e as alternaiivas de resposta 

são exatamente aquelas que melhor se adequariam à problemát! 

.ca específica que se queria estudar. Este fato prejudicou 

inúmeras vezes uma análise mais aprofundada dos dados, qua~ 

do por exemplo as alternativas de resposta não ~ão mutuamen 

te exclusivas. Além disso, alguns conceitos dificultam a com 

paraçao com os dados de 1973: por exemplG, a equipe do IPT 

utiliza invariavelmente respostas múltiplas para os mate-

ria~s de construção utilizados no ~omicílio, enquanto que 

tanto os censos como a pesquisa de SEBES usam o material pr~ 

dominante. 

Quanto à própria coleta dos dados, nao obstan 

te o cuidadoso trabalho de supervisão da equipe do IPT, hou

ve falhas no tipo de questão e no preenchimento delas o que 

prejudicou o aproveitamento dos dados. 

Apesar de tudo, o material coletado é valioso 

e representou um enorme esforço de procura e sistematização 

de informações sobre a habitação da população pobre. E como 

tal, deve ser apr?veitado, mesmo com as limitações decorren 

tes. 
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Para o presente trabalho codificou-se as infor 

maçoes referentes ao grupo dom~stico (idade, sexo, origem, 

tempo de permanência .em São. Paulo) que a equipe do IPT na,o 

havia introduzido nas suas fitas de computação. As outras 

informações foram retiradas diretamente das fitas forneci

das pelo IPT. 

4.5. UNIDADE DE ANÁLISE 

A unidade de anilise foi a família, esta enten 

dida corno grupo dom~stico, ou unidade de consumo, isto ~. o 

conjunto de pessoas que vivem juntas, na dependência de um 

finico orçamento dom~stico, isto ~. reunern suas receitas e as 

retirant, p~ra fazer face a despesas,de um fundo comum. O a

cesso ã família far-se-ia pelo domicílio. Qualquer unidade 

habitacional (no caso das favelas, geralmente barracos) ca

racterizada como um lugar de alojam~nto estruturalmente sep! 

rado e independente formado por um ou mais cômodos com entra 

da privativa caracteriza um domicílio, que pode abrigar uma 

ou mais unidades de consumo. 

O entrevistado era, obrigatoriamente, o chefe 

da unidade de consumo ou sua esposa. 

4.6. UNIVERSO DE ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DA AMOSTRA 

O universo de estud~, para o-presente traba

lho, é aquele constituí.do pela totalidade das unidades domi-
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ciliares das favelas do Município de São Paulo. Embora fenô 
\ 

meno raro, decidiu-se não incluir na população as unidades 

' habitacionais na favela ocupadàs por unidades de consumo com 
' \ 

renda familiar superior a cinco salários mínimos, na data da 

pesquisa equivalente a Cr$ 14.664,00.( 3) Esse crit~rio foi 

utilizado para toda a pesquisa IPT-FAU. 

O sistema de referências utilizado para a sele 

çao das favelas no Município de São Paulo teve por base os 

·dados do Cadastro de Favelas de COBES( 4) (Coordenadoria do 

Bem Estar Social), órgão ligado à Prefeitura de São Paulo. Co 

mo o levantamento feito pela SEBES data de 1973, procurou-se 

atualizar as .informações pelos mapas atualizados de cada uma 

das 17 Administrações Regiona1s, onde éstão localizadas as 

favelas. (S) 

Assim, com base no Cadastro de Favelas de 

COBES, resolveu-se agrupar. as Administrações Regionais em 3 

estra·tos levando em conta a localização da A. R. no tecido ur. 

bano do Município. 

·lógico: 

Assim as favelas foram agrupadas por anel eco-

- anel central 
anel intermediário, onde se encontram áreas 

consolidadas e favelas mais antigas 

mais 

- anel perif~rico, área de expansão recente onde o fe 

nômeno de favelização vem se acentuando, especia! 

mente nos espaços institucionais dos loteamentos p~ 
. f.. . (6) r1 er1COS. · 
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Decidiu-se usar uma amostragem por conglomer! 

dos em 3 estigios, dentro de cada estrato. 

1. Dentro de cada estrato, sortearam-se duas Adminis 
trações Regionais, que formaram as UPAS (Unidades 
Primárias de Seleção), cada uma sel~cionada com 
probabilidade proporcional ao tamanho. 

2. Para cada unidade selecionada foi contado o número 
mais provável de favelas, baseado 'no mapa das A. 
Rs. Categorizaram-se as favelas pelo número de bar 
racos: 

A - Aglomerado de 3 a 10 barracos 

B - Aglomerado de 11 a 50 barracos 

c - Aglomerado de 51 a 150 barracos 

D - Aglomerado de 151 a 300 barracos 

E - Aglomerado de mais de 300 barracos 

Sorteram-se Administrações Regionais num pri-

meiro estágio, que foram: 

- Campo Limpo 

- Santo Amaro 

- Vila Prudente 

- Butantã 

- Moóca 

- Ipiranga 

Dentro de cada A.R. sortearam-se favelas, por 

categoria quanto ao número de barracos. 
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AR :- Campo Limpo 

Cat;egqri,a Frequência n9 de barracos n9 de barracos 
. - . . favelas estimado de amostra 

A 52 210 20 

B 34 1020 5 

c 11 · 1100 14 

D 

E 

.TOTAL 97 2380 39 

AR - Santo· Amaro 

Categoria Frequência n9 de barracos n9 de barracos 
favelas estimado de amostra 

A 96 410 

B 26 780 40 

c 18 . 1800 30 

D 7 1575 15 

E- 1 500 15 

TOTAL 148 5135 100 

AR - Butantã 

categoria Frequência n9 de barracos n9 debarracos 
favelas estimado · na amostra 

A 38 190 

B 13 390 21 

c 7 700 13 

D 2 450· 13 

E 1 500 14 

TOTAL 61 2230 61 
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AR- Vi1a .Prudente 

Categoria Frequência n9 de barracos n9 de barracos 
favelas estimado na amostra 

A 24 120 

B 7 210 . 20 

c 4 400 16 

D 2 450 

E 2 1000 26 

TOTAL 39 2180 62 

AR - Moóca 

Categoria Frequência n9 de barracos n9 de barracos 
favelas estimado na amostra 

A 14 70 

B 3 90 13 

c 3 300 9 

D o 

E 1 500 20 

TOTAL 21 960 42 

AR - Ipiranga 

Categoria Frequência n~? de barracos n9 de barracos 
favelas estimado na amostra 

A 27 135 11 

B 8 240 6 

c 2 200 12 
-

D 1 225 8 

E . 

TOTAL 38 . 800 37 
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TABELA I - DESCRIÇÃO DA Ar-10STRA FAVELADA 

NOME DA FAVELA BARRACOS AMOSTRADOS 

1. Lixão 19 

2. Vila Dalva 13 

3. N.Sra. da Paz 13 

4. Jaguaré 14 

5. Vila Prel 10 

6. Rua o ou Rolando 20 

7. Rua 2 ou J. Tamaio 3 

8. A• Maria ou v. Zelia 4 

9. He.liópolis 8 

1 o. Eng. Falk 7 

11. Tamboril 10 

12 . . . R. 13 ou S. Pedro 11 

13. v. Prudente 17 

14. Teresa Achel 13 

15. Alto Belo ou v. Antonio 6 

16 . . Buraco Frio 14 

17. ·Autodromo Interlegados 30 

18. J. Iporanga 40 

19. Baln. S • . Francisco 15 

20. . J. Planalto 8 

21. v. Madalena 16 

22. v~ Tolstoi 16 

23. J. Tietê 20 . 

TOTAL 327 
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A amostra final, prev~amente dimensionada em 

341 barracos, resultou em 327 casos válidos. Excluíram-se 14 

por ultrapassarem o·teto de renda estipulado, por recusas 

e por erros no preenchimento dos questionários que forçaram 

a pesquisadora a abandoná-los posteriormente. 

O sorteio deu-se de maneira sistemática com to 

dos os barracos das regionais sorteadas tendo a mesma proba

bilidade de serem escolhidos. Após uma análise das possíveis 

·implicações da escolha de diferentes valores de f, fixou-se 

a fração amostra! em 0,0027. 

O aspecto custo foi um dos parâmetros conside 

rados para o dimensionamento da amostra .. Dentro dos limites 

de custo procurou-se obter um tamanho de amostra economicamen 

te ~iável e estatisticamente representativo. 

Como a análise do segmento favela representa 

parte de um trabalho de maior enve~gadura, as análises futu 

ras envolvem tanto aspectos dentro de cada sub-população C~! 

velas, unidades no mercado comercial privado, unidades no 

mercado pfiblico) como cruzamento de dados da amostra como um 

todo. Assim, procurou-se manter uma mesma probabilidade de 

cada elemento aparecer na amostra. Embora não tenha sido po~ 

sível manter a mesma fração amostrai para as 3 sub-populações 

(mercados de invasão, comercial privado e pfiblico), d~vido ã 

perda exagerada de precisão, a mesma fração foi mantida den 

tro de cada sub-população. Mais ainda, procurou-se manter 

uma .relação simples entre as frações amostra·is as 3 sub-pop~ 

lações. 
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4.7. ANÁLISE DOS DADOS 

a) Quanto aos .dados quantitativos 
. \ ' 

Os dadas· fordm computados no CCE (Centro de 
. . ' . 

Computação Eletr6nica da Universidade de S~o Paulo). 

Na comparaçao entre as características das fa 

velas, barracos e popula~ão favelada entre 1973 -e 1980 usar

se-ao poucas técnicas estatísticas: modas, medianas, medidas 

de tendência central bastante estáveis. A comparação estabe 

lecer-se-i em termo~ de tendências apontadas pelas percent! 

gens nas tabelas. A dificuldade da realização de testes esta 

tísticos vem da impossibilidade de determinar se as amostras 

retiradas em 1973 e 1980 envolvem ou não populações indepe~ 

dentes ou correlatas. E bastante provável, dado que o tempo 

de permanência nas favelas está aumentando, que segmentos da 
n 

~opuiação amestrada em 1973 estejam na . . amoitra de 1986. Mas 

é totalmente impossível determiná-lo com segurança. Optou-

se, assim, pela comparação das ten4ências sem maiores sofis 

ticações estatísticas. De qualquer forma, a análise de situa 

ções urbanas concretas é ainda tão parca, em São Paulo, que 

mesmo um trabalho de verificação empírica e a apuraçao da 

frequência simples das variáveis já constitui uma contjibui 

~ão apreciiv~l. 

No que se refere a comparaçao das diversas mo 

dalidades dentro do estrato-favelas (habitantes de barracos 

alugados, comprados prontos, cedidos e auto-construídos), a 

certeza da independência entre as sub-amostr~s permite o uso 

de tétnicas estatísticas, qu~hdo se fizer necessário (anã-
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lis~ de variincia, teste de m6dias, etc). 

b) Quanto aos dados qualitativos 

. Os discursos dos entrevistados, tanto favela

dos como outros agentes influindo na produção desse espaço, 

foram tra~scritos (sempr~ que gravados) e organizados. 

Em relação a invasão de terras resultante de 

açoes coletivas organizadas, utilizou-se fundamentalmente ma 

terial coletado na imprensa . . (Revistas Veja e Isto E; jor

nais Folha de . S. Paulo, Estado de São Paulo e Jornal da Tar 

de) . 
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NOTAS 

(1) A segunda visita foi feita geralmente cerca de 15 dias 
após a primeira. Sua função era de preencher even-
tuais lacunas em relação ao roteiro pré-estabelecido 
e realizar o levantamento físico e fotográfico que, 
dado o tempo de entrevista (cerca de 90 minutos) não 
se conseguia fazer no mesmo dia. 

(2) Um estudo excelente sobre a relação entrevistador-entr~ 
vistado consta do livro de Arakcy Martins RODRIGUES
Operário, Operária. São Paulo, Edições Símbolo, 1978 

(Coleção Ensaio e Memória). 

{3) O critério de 5 salários mínimos é o que define, para o 

Banco Nacional da Habitação (B.N.H.) o limiar para a 
atuação das COHABs e a habitação.de interesse social 

(4) A SEBES (Secretaria ào Bem Estar So~ia1), criada por 
lei municipal em 1970, per~eu a categoria àe Secret~ 
ria durante a gestão do prefeito Olavo Setubal, sen 
do transformada em COBES (Coordenadoria do Bem Estar 
Social), com atribuições semelhantes ã antiga SEBES. 
Entre julho de 1975 e abril de 1976 a atuação em fa 
velas passou a ser de competência da COHAB-SP, mas 
logo em seguida voltaram a COBES. Isto explica o uso 
da sigla SEBES em trabalhos até 1975 e COBES após es 
sa data. Trata-se, entretanto, do mesmo cadastro. 

(5) Atuou corno consultor para· amostragem o Prof. Dr. Wilton 
de Oliveira Bussab, professor de Estatística Aplic~ 

da e Amostragem do I.M.E~ ~ USP. 

(6) A legislação vigente para abertura de loteamentos exige 

a doação de 40\ da área total do loteamento para a . 
municipalidade, afim de garantir áreas verdes, pra-
ças e equipamentos cqrnunitârios, ru~s e calçadas. 
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VI ..:. CARACTERIZAÇAO DA FAVELA 

1. ÁPROPRIAÇ~O DA TERRA INVAD!DA 

1.1. INTRODUÇAO 

Os processos de invasão sao diversos, e, _ pelo 

menos em ~ao Paulo, em grande parte desconhecidos. Historie~ 

mêrité tem prevalecido uma invasão gradual de terras desocup~ 

das, e não como acontece noutros lugares da América Latina, 

uma invasão organizada, programada e implementada por uma 

junta de organizadores. Entretanto, recentemente observa-se 

em São Paulo fe~Smeno anilogo: invasões organizadas que deli 

beradamente pretendem ocupar um espaço público. Entre setem

bro de 1981 e janeiro de 1982, desconhecidos nomes da perif~ 

ria - Fazenda Itupu, Jardim Robru, Jardim Dulce e Boa Espe

rança- passaram a figurar em manchetes de jornal, relatan 

do"ocupaç6es coletivas de tertas, onde os invasores orgarii

zam-se . em comissões antes de agir ~ - As veze~ recebem até con 

-selhos de entidades políticas ou · de . membros da Igreja. Mas o 
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seu .ato de ocupaçao nao costuma ser coletivista ou revolucio 

~iiio. ~o contriri~, eles imitam em tudo os rituais de pro

priedade privada - de~enham , ruas e lotes, atribuem numeras, 

~ornam . posse, · excluem o; ret~!datirios. 

Al~~ disso, como bem observou CARDOSO(!)' na o 

se conhece com segurança os mecanismos de apropriação da ter 

ra: como o espaço se subdivide? O que faz com que alguns te-

nham o direito de construir seu barraco e aumentar seu espa-

ço7 Qual a relação do proprietirio da terra com os ocupantes 

da faveía7 Existiriam mecanismos de divulgação sobre a exis-

tência de espaço na favela, e quais seriam? O aumento do nú

mero de favelas. e favelados no .Município ji originou uma "1~ 

ta pelo espaço", mesmo em terrenos invadidos? At~ que ponto 

as invasões programadas·coletivamente não são uma resposta a 

este "esgotamento de espaço"? Como o adensamento das favelas 

repercute no preço dos barracos? Quais os t~rrenos que sao 

invadidos preferencialmente, os do poder público ou os per-

tencentes a particulares? Quais são os agentes que controlam 

esse espaço, se é que existem? 

O presente item procurou fornecer algumas res 

postas, procurando esmiuçar essa teia de relações através de 

entrevistas tanto com favelados como com organizações atuan 

tes na favela. 

Como ji foi dito no capítulo V, item- Metodo 

logia.--, foram realizadas entrevistas em profundidade com 

famílias moradoras em favela de grande porte, antiga e estru 

turada (Jaguaré), em favela da periferia (Brasilândia) e em 
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nGcl~o pequeno pr6x~mo a zona rica dp município (Cidade Jar~ 

dim). AlSm d{sso, incorporaram-se~ anilise o caso de uma fa 

milia em Osasco, mo~a~bra em ' terreno pr6prio, mas que prep! 
; 

rava sua mudança para o JaguarS e o caso de ·outra, atualmen 

. te hàbi~ando . casa pr6pria em Campo Limpo, mas oriunda de in 

vasao. 

Identificaram-se alguns agentes externos at~a~ 

do nas favelas: a Ação Comunitiría do Brasil, · atualmente em 

recesso no que diz respeito a invasões, concentrando seus es 

forças nas SABs (Sociedades Amigos de Bairro), a Igreja, at~ 

vSs das Comunidades Eclesiais de tase, a Prefeitura, atravSs 

da Coordehadoria do Bem Estar Social. · Preferiu-se entretanto 

co~centrar os esforços de investigação e anilise no agente 

interno i favela (Associação dos Moradores) , sempre que exi! 

tisse, e nos moradores mais antigos dos aglomerados, que re 

constituiriam o processo de invasão. Entrevistaram-se · assim 

p vice-presidente da Ass6ciação dos Moradores de Vila Nova 

JaguarS, um ex-presidente da Associação dos Moradores de Vi 

la Prudente e o preiidente da Associação dos Favelados da Fa 

vela do Sap6 (ftesignado pela Administração Regional do Butan 

tã, por indicação das assistentes ~ociais que trabalhavam na 

faveia), al6m de moradores antigos . 

. 1.2. PROPRIEDADE DOS TERRENOS 

O càdastro de favelas de 1972/1973 da SEBES co 

letou os dados referentes i propriedade do~ terrenos · ocupa-

dos pelos aglomerados e ao tipo de ocupa~ao, a partir de in 
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formaç6es f6rnecidas pelos pr6prios moradores. Os dados rela 

·tivàs à propriedade foram confirmados posteriormente no De

partamento Patrimonial da Prefeitura do Município de Sio Pau 
\. 

lo, para 7 Administradoras Regionais. Esses dados mostram, 

para a1uela. 6poca, uma ligeira predominincia de aglomerados 

em terrenos particulares (TABELA I). 

TABELA I: DISTR~BUIÇÃO OOS AGLOi\IERAOOS 00 MUNICfPIO DE SÃO PAULO SEGUNOO 
A PROPRIEDADE OOS TERRENOS 

Propriedade 
·Frequência 

dos terrenos NA % 

Particular ·293 55,9 

Poder Público Federal 29 5 '5 

Poder Público Estadual 6 1 '1 

· Poder Público Mun~cipal 195 37,1 

Administração Indireta 2 0,4 

TOTAL 525 100,0 

FONTE: SEBES-HABI-COPED: ESTUOO SOBRE o ·FENOi\ffiNO FAVELA NO 
'MUNIC!PIO DE SÃO PAULO; 1974, p. 35 

Essa distribuição quanto à propriedade dos ter 

renos invadidos parece não mais se manter, p6s 1974. Tanto o 

Cadastro de 1975 como outras pesquisas vem indicando que as 

favelas vêm surgindo sobretudo nas áreas · . institucionais(*) 

dos loteamentos da per~feria. 

Não se encontrou, para o Município de São Pau

lo, relação entre propriedade e tempo de existência do agl~ 

(*) 1\rcas reservadas ao Poder Público para ·uso comum, do tipo praças e 
cquip:unentos comuni túrios. 
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meràdo (dados do Cadastro de 1972/1973). Entretanto, anali-

s~ndo comparativamente os dados d~ 1971 e os de 1975, perc! 

be-se que o incremento\ do n\úmero de aglomerados ( 7 3, 8%) su~! 
\ 

rava lfgeiramente o incremehto do número de barracos, o que 

. vem corroborar a hipótese leva:1tada que em São Paulo a ten

dência da· favelização segue a via da proliferação de peque

nos núcleos. De outro lado, observou-se tamb~m que as fave

las mais antigas já tinham se expandido at~ o limite dos seus 

territórios, e, em muitas favelas grandes, a luta pelo esp! 

~o ~ara a construção de barracos já se fazia notar: morado-

res mais antigos, que haviam demarcado em torno do seu barra 

co parcela de área livre queixavam-se de pressões para que 

cedessem esse espaço a novos moradores. O congestionamento 
. . 

perc~be~se tamb~m pelo surgimento de uma nova figura constru 

tiva, o "barraco-sobrado" (barraco de 2 andares). 

Observou-se uma relação inversa entre propri! 

d~de particular do terrerio e ~amanho do aglomerado. Essa con 

centração de p~quenos aglomerados em terrenos particulares 

se deve, provavelmente, ao tamanho menor desse tipo de ter

ra, al~m de maior controle do proprietário. 

A TABELA II mostra ·t~mb~m que o maior 
... 

numero 

de barracos encontra-se em terreno público, mostrando indire 

tamente que a população prefere invadir terrenos não partic~ 

lares, intuindo que neles sua perman~ncia ~ tolerada. As in 

vasoes analisadas por entrevista neste trabalho foram, de mo 

do·geral·, realizadas lentamente, sem uma aparente organiza

ção e encontraram da parte do poder público uma atitude de 

aceitação relativa. Os serviços ~unicipais de assistência de 
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senvolveram uma política -de evitar crises e com isso garant! 

·am a ~erman~ncia dos invasores ou. quando muito, os transfe 

riam aceitando que a habitação·pronta significava o direito 
\ 

. \ 
de permanecer no solo urbano. 

TABELA H - DISTRIBUICi\0 OOS ÁGLOMERAOOS E BARRACOS 00 1'-KJNICIPIO DE SÃO 
PAULO SEGÚNDO A PROPRIEDADE DOS TERRENOS 

Favelas .Municipal Particular Municipal 
e Parti- Outros Total · Barracos cular 

Barracos 10.858 5.552 7.359 157 23.928 

(45,4%) (23 '2%) (30,8%) (0,6%) (100%) 

Favelas 245 598 46 30 919 

(26,7%) (.(15,1%) (S,O%) (3,0%) (100%) 

FONTE: CADASTRO DE FAVELAS DE 1974/5, CITADO· EM RODRIGUES, ArJ,ETE 
MOYSES(2), p. 33. 

A favela do Jaguaré, a maior de todas as estu-

dadas, possui terreno na maior parte de propriedade munici

pal • . Originariamente a ãrea que ocupa destinava-se ao horto 

que abastecia o Distrito Industrial do Jaguaré( 3). As margens 
. ' ; 

da linha férrea, entretanto, pertencem à FEPASA. 

A dupla propriedade da terra confere à favela 

uma · característica toda peculiar: o preço e o aluguel de bar 

racos sao mais baixos nos setores tla FEPASA, onde a inseg~ 

rança e a instabilidade de invasão são mais sentidas, dado 

que esta ji removeu alguns nGcleos de barracos das redonde

zas. ~ssa diferença de preçd pode ser obs~rvada também comp~ 

rando-se as favelas grandes _às pequenas: um barraco de 2 ·-co 

modos com ligação de luz que no Jaguaré é vendido por Cr$ .. 

15.000,00, noutra favela pequena não alcançaria Cr$ 8.000,00 
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(preços de 1978). 

O preço do ' barraco liga-se nao só à qualidade \ .\ . 

objetiva do produto, mas à ~~gurança da sua posse. 

''As assistentes sociais perceberam, no contato 
com o favelado, que o maior problema deles é a i~ 
segurança, por saberem .que invadiram um terreno 

que não lhes pertencia: quando o núcleo é pequ~ 

no ·a instabilidade é maior, e o favelado não faz 

exigências. Só passa a exigir quando vê que o nQ. 
mero de famílias é grande e que será mais difícil 
removê-las". (4) 

A favela do Jardim Panorama, no Morumbi, ocupa 

terreno da Light. Quanto ao núcleo de ~arracos da ponte da 

Cidade Jardim, os entrevistados não souberam ao certo indi

car o proprietário. Relatam ter recebido, há uns 2 anos atrás, 

certa importincia em dinheiro para mudar o local do seu bar 

raco uns 5 metros mais para a esquina. A transação se deu 

através de uma pessoa que intitulavam de "corretor", e que 

surge periodicamente para cumprimentá-los. Essa pessoa nao 

coincide com o "tomador de conta" do núcleo, que é quem ·pe.E. 

mite ou não a construção de barracos. Essa figura é um habi 

tante do núcleo que se diz de "confiança" do proprietário, 

ou daquele que assim se declara. Segundo o informante, o "to 

mador de .conta" não permite a construção de barracos, para 

que ele possa construí~los e alugá-los. 

Sente-se também nesses núcleos, mais que nos 

outros, o temor pela remoção: tem ap~nas 1? famílias, portan 

to é facilmente deslocável. Além disso, a favela em frente 
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foi removida para um acampamento em Rio Bonito, no extremo 

sul ·do Município, fato que causa grande temor aos entrevista 
(') 

dos dadÓ que quase tod~s se empregam em serviços nas .redonde 

zas. 

A favela em Vila Brasilândia está em área da 

Prefeitura. Segundo uma das moradoras (não favelada) há mui 

to tempo que existe aquele aglomerado de barracos no local. 

Mas disse ela, apontando outro nGcleo, em terreno pr6ximo: 

''aquele lá faz s6 5 meses". 

A. região de Vila Brasilândia ~ toda tomada _por 

barracos~ Pelos dados fornecidos pela Administração Regional 

da Frequesia do O, em 1978, dos 5271 barracos cadastrados na 

Regional, 25p3 estão em .Brasilândia~ Outro dad~ que chama a 

atenção na Freguesia do O, e que parece ser peculiir a ela; 

~ que grande parte dos terrenos particulares ocupados por f! 

velados, embora oriúndos de invasão, são no momento alugados 

(dos 59 terrerios de particulares ocupados por favelas em 

1973, 49 eram alugados. Assim o morador pode ser proprietá

·rio ou locatário do barraco, mas paga aluguel pelo terreno). 

Segundo informações verbais dos ocupantes, existem casos em 

que o proprietário, vendo-se impotente para conseguir a remo 

çao do núcleo de invasores, começa.a construir barracos para 

alugá-los. 

"Há cerca de 10 anos, existia wna única e grande 

favela no Itaim, que foi sendo diminu'ída conforme 
o bairro'progrediu. Sobraram as 3 atuais: a Ave 
nida Juscelino Kubitschek, altura do 1280, a Fun
chal, da rua Coliseu e a Nicodemus, da Rua Gomes 
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d~ Carvalho". (5) 

Ess~s duas filtimas sao as mais antigas e est~o 
\ \ 

situadas em terrenos ~articúlares. A Favela Funchal tem apr~ 

ximadamente 45 barracos de um dos lados da rua Coliseu e 60 

do outro. Junto a ela esti uma grande irei vazia, n~o invadi 

da, de propriedade da Eletropaulo. Segundo D. Nina, a prime~ 

ra moradora, ji apareceram 5 pessoas diferentes dizendó se-. . ~ · 

rem proprietirios da irea e exigindo a retirada dos barracos. 

No entanto até hoje nehuma escritura foi vista em m~os des

sas .pessoas. O filtimo deles, um senhor que se identificou P! 

lo nome de Manoel Vieira, alega ji ter vendido o terreno a 
I . . . 

uma construtora pelo preço de 2 milhÕes de cruzeiros. Este 

Sr. Manoel oferece-se para comprar cada barraco por · Cr$ ... 

50. o·oo, 00 (preço de 19R2). D. Nina, interpretada sobre o que 

fariam em caso de despejo, respondeu 

"nada, pois nao somos donos desse terreno, nõs P! 

gamos o dinheiro e nós se vira por aí, sempre se 

di . um jeito". 

Nina, com seus dez filhos, naó tem marido e se sustenta atra 

vés de comércio interno da favela -- possui um bar no seu 

barraco, que ao mesmo tempo é empório e bilhar. 

Ji a irea da favela d? Avenida Juscelino Ku

bitschek foi desapropriada, hi 8 anos, para o prolongamento 

da Avenida Faria Lima . . Como esse projeto n~o se executou, a 

ir~a foi . invadida ~ habitada pelos f~velados. E ~les esperam 

que as administrações municipais futuras também nao cogitem 

da execuçio desse projeto. Entre .as favelas visitadas, foi a 
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que apresentava as piores·condiç6es sanitãrias. Sua densida

de d·e ocupação é altíssima, cerca de 180 barracos para umas 

1000 pessoas. Seu Zé G~lo, um dos mais antigos 
\ 

moradores, 

tem sempre presente o temor ~e ser desalojado para a constr~ 

çao da futura avenida, mas ficaria satisfeito se sua t·:ans

fer~ncia fosse feita para algum conjunto do Promorar(6), o~ 

de se paga mensalmente uma prestação de um décimo de salário 

mínimo. Segundo Seu Zé Galo, ele mudar-se-ia para um desses 

conjuntos "nem que fosse em Mogi das Cruzes". Zé Galo nao 
2 quer é pagar aluguel. E dono de um barraco de uns 20m (co~ 

siderado grande para o local) , disse que só de despesas de 

alimentação gasta Cr$ 1.000,00 por dia para. sua mulher e 2 

filhos (4 litros de leite, 10 pães, 2 maços de cigarros e 1 

almoço) e que•jamais poderia pagar 10 a 1~ mil cruzeiros de 

aluguel. 

"Seu Arino, pedreiro, 45 anos, tem 4 filho? e mo
ra há cinco anos na favela. ( ... ) Seus olhos bri 

lham quando reclama água encanada para chuveiro 
e pia, mas sabe que não vão continuar ali para 
sempre, por causa do projeto de prolongamento da 
Av. Faria Lima. "Se isso acontecer; a gente pega 

o bonde e vai-se embora ... " diz ele, metaforizan 
do sem saber." C7) 

A favela do Sapé, junto ao ponto final do -on~ 

bus Rio Pequeno Estação Santa Cruz; na A.R. do Butantã,exi~ 

te há cerca de 12 anos, segundo o Sr. Dino, morador da re

gião desde 1974, motorista de táxi com carro próprio. O ter 

rene é de propriedade muni~ipal, e como tal recebeu nos 2 61 

times anos infimeros melhoramento~. como água; luz, banhei-

ros, sistema de esgotos, creche e reformulação.de alguns ba! 
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racos (agora construídos com blocos de concreto). Muitos mo 

·radOres do Sap6, favela com aproximadamente 400 barracos, es 

tio se inscrevendo para o programa habitac.ional da COHAB em 
\ \ 

Morro Grande, onde esperam adquirir um apartamento de 2 dor 

mitórjos. 

A favela do Córrego, próxima à rua Arizona, no 

Brooklyn, desenvolve-se nas suas duas margens. Na margem di 

reita, o solo era de uma chácara particular, onde o propri~ 

tário tinha uma pequena plantaçio. Por motivos financeiros 

vendeu grande parte da área ao DNER (Departamento Nacional de 

Estradas de Rodagem}_, ficando apenas com uma pequena ~ are a 

destinada à sua residênci~. Na margem esquerda, o núcleo de 

barracos apareceu mais tarde .. Lá tamb6m o solo era de pro-

priedade particular, e foi desapropriado em 1973 para a cons 

truçio do Pequeno Anel Rodoviári~. Assim agora também cons

titui patrim6nio do DNER, já que o Banco Mundial negou finan 

ciamento para esta obra, q~e até hoje nio foi realizada. 

Tanto a Favela do Parque Belem, na Freguesiado 

0, como a de Vila Prudente e a de Vila Etelvina, em Guaiana 

zes, estio situadas em terrenos da Prefeitura. 

O núcleo de favelas do Jardim Vaz de Lima, em 

Santo Amaro, Administraçio Regiona'l de Campo Limpo, comporta 

1200 barracos, divididos em 4 núcleos, sendo que 120 desses 

estio em propriedade particular (o restante aloca-se em ter-, 

rena pertencente à Prefeitura). 
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1~3. MECANISMOS DE APROPRIAÇÃO DA TERRA: O PROCESSO DE IN 

VASÃO 

A pergunt~ i qtial se pretendia responder comes 
\ 

te item era soh~e a origem da favela. Foi a· invasio fruto de 

uma ação coletiva planejada ou não? Se não, como se proces

sou a ocup~ção da teria, quais os mecanismos utilizados e 

quais os impedimentos sentidos pelos invasores? 

Entre. setembro de 1981 e fevereiro de 1982, "p_i. 

pecaram" 1.nvasões. organizadas em São Paulo. Fenômeno até en 

tão desconhecido na capital, a este tipo de invasão o Estado 

reage diversa~ente, Torna-se violento e expulsa .. pela força, 

os novos "ocupantes". A pre.ssão ·dos aluguéis, o aumento do 

preço da terra, a perda de poder aquisitivo, enfim, o empo

brecimento da população, juntamente com o esgotamento do es 

paço !'que . foi sendo construído faz com qt:e não reste outra al 

ternativa a não ser a invasão, A população por sua vez, em 

maior J:lÚmero; foi se organizando a partir de experiências : pa~ 

sadas e começa a surgir uma invasão que nio ~ mais lenta e 

ocasional como a de décadas atris, mas ripida e ampla. 

"Isso aqui nao é o caso de polícia, porque nao tem 

nenhum ladrão. Estamos dispostos a conversar com 

as autoridades do INPS. ·Se eles acharem que esta
mos errados, então que veru1am falar conosco, em 
vez de mandar a polícia", (S) 

A mineira Maria, don~ de casa, é um dos mem-

hros da comissão e~colhida pelas centenas de pessoas que dia 

6 ·. de . setembro de 1981, um domingo i no i te, -iniciaram a ()cup~ 

ção de uma irea de 28 alqueires, pertencentes tio INPS, que 
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fica · junto i represa Guarapiranga, entre as estradas Barone 

sa e Riviera. 

Os membros da comissão chegaram a falar em "qu~ 

tro a cinco mil pessoas" que f0ram ao local i procura de lo

tes. Mui tos ficaram sabendo pelo rádio ou pela televisão, mas 

a maioria por vizinhos, ou "amigos do bairro", parentes e co 

nhecidos. E foram . chegando , já com enxadas, pas, machados. 

A comissão organizadora imita em tudo os ri-

tuais da propriedade privada: cadastra todas as . pessoas que 

querem construir sua casa no lugar. 

"C~da um tinha que apresentar carteira de identi
dade e fornecer endereço, recebendo a informação 
que os dados iam ser confirmados e "quem tiver ca 
sa própria não tem vez". l9) 

Os lotes são de 10 x 25m (o lote mínimo legal 

permitido). Muitos chegam, e as razoes sao sempre as mesmas : 

alto~ preços aos alugu6is e desemprego. 

"Soubemos da ocupação por vizinhos e meu irmão fi 

cou logo interessado. Ele tem 36 anos e está de
sempregado há dois meses. Lá onde mora, paga 

Cr$ 8.000,00 de aluguel por dois cômododos, quarto 
. . . (10) 
e cozmha". 

Um membro da comissão conta que a id6ia de ocu 

par aquele t~rreno surgiu quando acabaram os terrenos junt6 

i torre qa Record {um terreno na altura do número 3.000 da 

estrada da Riviera, onde a emissora está instalando uma tor-

rede transmissão). "Isso aguçou a vontade dessa gente de 



ter terra". · Boca a boca, a .notícia foi correndo. 

"Os Aguirra pertencem a um gênero de pessoas cadâ 
. \ I . 

vez mais numeroso, em São Paulo como em outras ci 
dades brasileiras _- o\ dos .que se apossam de terr~ 
nos alheios e neles se instalam. E com eles acon 

teceu o que geralmente acontece com todos: há 
duas semanas foram declarados invasores de pro
priedade alheia e intimados judicialmente a reti 

rar-se. Os Aguirra não se sentem culpados por n~. 

da.· Em cinco anos de casados, o operário Sinval, 

nascido no interior paulista, sua mulher Dalva B~ 
tista e seus 2 filhos mudaram 6 vezes de casa, 

sempre perseguidos pelos reajustes dos aluguéis. 
Em setembro passado, Sinval perdeu o emprego. Não 

havia solução a não ser jtmtar-se a um grupo gr~ 

de. de pessoas que. Sinval viu medindo terra e ris 
cando o chão ao . lado das torres da TV Record, ·no 

Parque Europa. ."Um dia, marquei um pedaço . para 
mim, diz Sinval". (ll) 
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O prefeito Reynaldo de Barros comandou a reti~ 

rada dos invasores do Parque Europa, mas os alojou proviso

riamente em uma escola pr6xima e responsabilizou~se pelo for 

necimento de alimentos às pessoas ali instaladas. Para que 

·os chefes de família cuidassem do futuro, a prefeitura ofere 

ceu a cada um 15 mil cruzeiros, suficientes para o .aluguel 

de três me~es de um c6modo na periferia. Quanto ao terreno 

do lAPAS (Instituto de-Aposentadoria Previdência e Assis 

t~ncia Social), na Fazenda Itupu, o prefeito tentou propor 

ao lAPAS que transferisse a área para o B.N.H.; o Banco re-

passaria a 5rea para a P~efeitura. que fa~ia o loteamento, 
. 

fornecendo títulos de propriedade aos ocupantes, que paga-

riam o terreno em pequenas parcelas~ O lAPAS, entretanto, P! 



diu Cr$ 1,5 bilh6cs c a Prefeitura desistiu da id~ia. 

"Nem a Prefeitura tem recursos .para pagar o lAPAS, 
\ 
' \ -e nem o B.N.H., a c~rto prazo, tera condiç6es de 

. alocar recursos para subvencionar o metro quadrado 
· do terreno -disse o pr~feito Reynaldo de Barros, 
após um encontro ontem de manhã com o ministro Jair 
Soares, da Previdência Social, que esteve no Ibira 

. . "(12) 
puera". 

"Haverá a reintegração de posse porque esse patrimô 
. -

nio pertence aos trabalhadores brasileiros ( ... )a-
finnou o ministro. Segundo o ministro, o ·IAPAS nao 
pode transferir ou doar área. Ele lembrou que o pr~ 
blema social existe, "mas não ~ dessa maneira, in
vadindo terras, que nós vamos resolver. Se a Prev! 
dência não tomar nenhuma medida a esse respeito, to 
dos os seus imóveis poderão ser invadidos". (l3) · -

365 • . 

A invasão foi reprimida~ de modo pacífico mas 

com grande ostentação de poderio policial, dias depois. 

A estratégia do . confronto direto e final entre 

a pópulação e o regime capitalista está colocada, com toda a 

~lareza,. nesses episódios da ocupação de glebas grandes e 

óciosas por pessoas pobres da periferia de São Paulo. O obj~ 

tivo dos mentores das invasões é in.eludíve1 ~ colocar o gove.E_ 

no frente a fatos consumados. Para o governo, ,aceitar as in 

vasões é negar sua própria essência - a defesa da propried! 

de privada. Não aceitar as invasões sgnifica desalojar, eve~ 
. . 

tua1mente pela força, dezenas, tal vez centenas de famílias de 

uma gleba ociosa, especulativa. 

Aproximadamente um mes depois dos episódios o~ 

corridos no Jardim Riviera e na· fazenda I:tupu, outra invasão 
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or~anizada de grande porte ocorre em terreno ·de 200 mil me-
. I , 

tros quadrados, . pertencente i Agro Comercial Ip~ Ltda., no 

' Jardim Robru, Guaianazes. C~rca de 400 famílias ali se inst~ . \ 

\ 
!aram, ·e segundo os integrantes da comissão que se organizou · 

entre os invasores "não houve :1rganização nenhuma. Foi a ne

cessidade e a 'precisão' . do povo que comandaram a invasão" .Cl4) 

Uma das ocupantes, que, atendendo is recomendações da comis 

sao, não disse o seu nome, . confessou no entanto que hovve 

"uma reunião momentos antes da ocupação, no ponto final da 

linha Ja~dim Rohru, na quinta feira pa~sada''.ClS) Ela foi 

avisada por uma amiga, no dia anterior, de que haveria um 

grupo disposto a tomar ''aquelas terras desocupadis. Quem es 

tivesse interessada, ~ra s6 apatecer is ci~co hor~s da ma-
. . . . (16) 

nhã, naquele local". Por sua vez, uma vizinha da area 

que também nao qui.s fornecer seu nome, afirmou que "dias an-

tes da ocupação houve uma reunião na sede da Sociedade dos 

Am~gos de- Jardim Rohru, quando foi decidida a inv~são'' ·. (l?) 

Ela nic concorda com os meios. adotados pelos invasores, sim

plefmente porque pagou por seu terreno e eles não. 

Muitos invasore~ chegaram i irea oriundos de 

diversos bairros da Capital, atraídos, segundo explicaram, 
1 . 

pelo . noticiirio dos jornais, ridio e tel~visão. 

Todo aparato de aprop~iaçao da terra comercia 

lizàda repete-se entre os ocupantes da irea do Jardim Robru: 

o terreno foi dividido em lotes por uma equipe de demarca-

ção~ Antes de receber o lote,.o iesponsivel pela família pa! 

sa pelo "escrivão", que o entrevista minuciosamente e exige. 

apresentação da carteira de trabalh6, documento considerado 

fundamental. No final da ent~evista, a famílla recebe a re-
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coin(mdação de "se integrar ã comunidade e ajudar aos . demais 

em · tudo o. que for necessário". (.lS) 
' \ I 

\ 
.Alguns trabalhos, .. tais como a demarcação dos lo 

tes e a construção de um poço num canto do terreno, foram 

realizados coletivamente. Mas tanto a apropriaÇão do lote co 

mo a construção da moradia são trabalhos individuais, que po 

dem ou não, nalguns momentos~ contar com a c6laboração do 

grupo. 

"A primeira mercadoria a chegar foi trazida por N~ 
zário dos Santos, um pedreiro 'encostado na Caixa', 

que recebe 10 mil cruzeiros por mês é paga 3 .mil de 

aluguel: 

Tenho sete filhos, o mais velho com 16 anos de ida 

de, e não consigo mais viver do jeito que as co i-
~ d~ n-- b~ ~-,--~ ~~- - • d-~~ sas an am. '"'"''-c ..L . o ~a ..... a .. ..... o ua a.pOSc;n .. a UJ. ..... a' dei 

xei de pagar o aluguel e res~lvi gastar 8 mil em 

material para construir um barraco e t.ml cômodo" ex 

plicou calmamente, mostrando a nota fiscal onde es . 
tava relacionada a compra: "20 telhas Brasilit; 300 

blocos; um metro de areia e 30 sarrafos de madei
ra". (19) 

Os invasores do Jardim Robru chegaram a rece-

ber doações de alguns populares, sobretudo elementos ligados 

a partidos políticos··, Assim um ·deputado não identificado doou 

cerca de Cr$ 70.000,60 . em materiais de construção. Comer-

ciantes locai s, animados pelo vigário da par6quia Nossa Se

nhora do Cordinho, da Igreja Cat6lica Apost6lica Brasileira · 

do Jardim Robru, doaram comida. 

Os moradores daS proximidades, especialmente os 
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que tiriham propriedade nos limites da irea ocupada, deram si 

·nal de preocupação. Temiam ó surgimento de favelas no bairro, 

onde ji ocorreram muitds ass~ltos. Os invasores de terra não 
\ . 

ignoraram os moradores da região. Visando~os, segundo inte-

grantc's da comissão, fOi distribuído o panfleto apóc-rifo di 

. rígido . "ao povo", cuja íntegra é a seguinte: 

."Não temos emprego. Aqueles que .recebem salário 

não têm condições de pagar aluguel, que não para 
de subir. Mal conseguimos pagar a condução e tra
zer um pouco de comida para casa.Resolvemos cons 

truir nossos barracos nestas terras que ao povo 
pertencem. Nossas mulheres e filhos não podem mo

·rar na rua. Somos trabalhadores brasileiros e rei 
vi~dicamos o mais. simples dos direitos: o direi

to de moradia, que é hoje problema de milhões de 

brasileiros. Pedimos o apoio de todo o pov<;>. En
vie-nos material de construção, agasalho, comida 

e gente para ajudar na nossa luta. Não somos gr! 
leiros; somos trabalhadores que precisam de casa 

. para morar . . Contamos com apoio. Jardim Quis i sana, 
2.10.81". (20) 

Ji poucos dias depois, numa quarta-feira, dia 

·7 de outubro de 1981, concedida a reintegração de posse a fa 

vor da Agro-Comercial Ypê, forte aparato policial cercou a 

irea ocupada e expulsou os invasores. As poucas casas que já 

tinham sido conitruídas foram derrubadas. Os invasores foram 

transportados até COBES ou até a Ad~inistração Regional de 

São Miguel Paulista, com a promessa da Prefeitura de lhes pa 

gar 3 meses de aluguel de um cômodo na periferia. 

As mesmas cenas repetiram-se·noutras invasões, 

como a dc . Vila Lurdes, em Guaianazes, para onde se dirigiram 
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parte dos invasores • do Jardim Rohrti. 

"A mesma Bande'ira Nacional que 400 famílias de po~ 
. \ 

se1ros carregavam quando ·. foram expulsos das terras 

da Agro-Comercial Ypê, no Jardim Robru, em Guaia
nazes, há precisamente 1.m mês, tremula desde então 
em um mastro improvisado de banbu, dominando os 
300 mil metros quadrados de um terreno na Vila Lu.E_ 

des, invadido no mesmo dia por 17 das famílias, que 
já construíram suas casas na esperança que a nova 

terra pertença à Un:lão. Muitos ainda se lembram da 
Última madrugada que passaram no terreno do Jardim 
Robru, antes da chegada de 400 policiais milita
res que foram cumprir a liminar de reintegração 
de posse concedida à empresa pelo juiz Deive Salo 
ni. da Sa. Vara Civil". (Zl) · 
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Novamente·foi estabelecida uma comissão de po~ 

seiros, ; que organizou um estatuto para disciplinar a ocupa

ção das terras. Na invasão de Vila Lurdes estão antigos inv! 

sares do Jardi~ Robru, jovens e desempregados, que c6nfessam 

que a ·experiência anterior "apenas serviu para unir mais a 

gente e nos ensinar a resistir mais tempo nas terras"(ZZ), e 

outras t'amília~ que não participaram daquela experiência,que 

estão chegando à Vila Lurdes .de vários pontos da periferia, 

atraídas p,elos noticiários de jornais, televisão e rádio so-

bre a invasão de terras, carentes de moradia, impossibilit! 

das de pagar aluguel ou que foram despejadas de seus barra

cos em alguma favela da periferia. 

Os invasores tinham a esperança de que a terra 

fosse de propriedade públi~a e que os pode~es municipais os 

deixassem permanecer. Entretanto verificou-se novamente a 
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propriedade · particular da área, cuj o.s proprietário.s lhes mo 

veram ~ma ação de despejo~ bastante conturbada, com prisões 
- \ . 

de membros da comissao e ameaças por parte da Prefeitura de · 
I 

que se nao saissem rapidamente do local perderiam o direito 

a subvenção dada pela Prefeitura para 3 meses ~e aluguel nou 

tra área, conforme os precedentes anteriores (invasões do 

Jardim Robru e da fazenda Itupu, entre outro~). 

Percebe-se que ã medida que as invasões vao se 

sucedendo a açao repressora do Estado adquire maior intensi 

dade. 

E mesmo a esperança de permanência quando a ter 

ra é pública desaparece pouco a pouco, para a invasão colet! 

va. E o caso Jo Parque Boturuçu, onJe um terreno Je 6.20Gm 2 

em E~rnelino Matarazzo, se viu invadido por 800 pessoas. Des 

ta vez os invasores alegaram ter recebido "autorização" de 

um por~a-voz da prefeitura, o qual teria liberado o terreno 
. 

para a construção de barracos. A maioria informava que soube 

ra da "autorização" através de urna mulher, a .faxineira Maria 

Caetano de Barros, que ~onstruiu uma casa, de apenas um c6m~ 

· do~ num trecho do terreno municipal. Ela, entretanto, negava 

veeritemente que tivesse obtido _qualquer autorização pata le-
! 

vantar as quatro paredes de blocos onde vive com o marido e 

seus: dois filhos. 

uEstava ameaçada de despejo e como estou doente nao 

tinha con~ições de pagar aluguel. Proc~rei várias 
favelas para levantar um barraco, mas não consegui 
nada. Fui à Administração Regional ped1r auxílio, 

expliquei minha situ~ção, mas eles falaram que · eu 



não poderia ,ocupar nenhum terre~o da Prefeitura. E~ 
tão resolvi fazer minha casa neste terreno, mesmo 

sem autorização' \, explicou Maria Caetano. 

3 71 •· 

A 4 de fevereiro de 1982 o sonho de conseguir um 

lugar para morar acabou quando oficiais da Justiça, sob a pro 

teção de PMs, cavalarianos e policiais femininas entregaram 

a ordem de despejo. 

"O maior prejudicado, no entanto, foi Cícero Sebas 
tião de Araújo, que .há três anos morava no terreno, 
em um barraco, com a _mulher e quatro filhos. Ele 
disse que enquanto esteve sozinho no local não foi 
incomodado. Ao contrário, segundo explicou, o che 

fe de fiscalização de obras da Administração Regi~ 

nal. o .havia autorizado a permanecer, solicitando

lhe, ainda, que "ajudasse a tomar conta da área". 
Cícero agora vai permanecer umasemanR. em um b<tTTa 

co da Prefeitura, -enquanto procura um terreno onde 

possa construir uma nova moradia, com madeira cedi 
da pela Regional". (23) 

Um dos invasores mais revoltados é o sapateiro 

Fianci~co Nilo da Silva, 33 anos, que há dez anos era lavra

dor em São Paulo, no Rio Grande do Norte. Em abril de 198l,já 

com três filhos, resolveu voltar para sua terra. 

"Cheguei lá ·e só encontrei seca, nenhuma terra para 

plantar. Resolvi retornar para cá ~ como tinha dei
xado minha casa com aluguel antigo, não consegui 
mais encontrar outra pelo mesmo preço. Estava moran 

do ' em casa de parentes, quando fiquei sabendo que 

tinha esse terreno livre e vim para cá". ( •.• ) "Foi 

um fracasso meu. Fui atrás da mulher e a assisten 

te social falou que iria dar .dinheirO para pagar 

três 1neses de aluguel e depois botar a gente num 



loteamento da prefeitura emitaquera, Mas se .é para 

fazer isso, 'porq:ue não vendem os . lot.es aqui mesmo 
pra gente?. Nós não ·queremos. de graça, podemos pa-

' . . 
gar prestação, ·desde q~e seja pequena . . ·O dinheiro 

. - . - \ .. eu nao 1a pe.gar so para· m1m. E os outros? Ou ajuda 
todo mundo ou não ajuda ninguém", (24) 

372. 

Alguns invasores do Parque Boturuçu imediatame~. 

te tentaram ocupar outra irea, próxima i favela da praça Onze, 

na mesma região. O local onde os posseiros se estabeleceram 

agora perténce, segundo os moradores da favela da praça Onze, 

i famílii Matarazzo, Elas contam que no passado ocorreram ten 

tativas de invasão, com levantamentos de inúmeros barracos,mas 

que acabaram send~ desmantelados por ação da famíli~ proprie~ 

ti ria\. como tornou a acontecer .. 

Dbs relatos depreende-s~: 

1} uma invasão coletiva é usualmente reprimida forte
mente pelo Poder ~úblico, com o uso de força, se ne - . cessar1o. 

l2) invas6es graduais, lentas, fruto de açao individual 
são ~oleradas. Atesta o fato · o próprio depoimento 

de Cícero Sebastião de Araújo, que vivia na irea de 
Boturuçu tranquilamente hi 3 anos, com a conivência 

:da Administração Region~l, e só agora ·foi expulso 

3) 

. . 

porque na sua ire~ houve uma invasão coletiva. Os 
estudos de caso das favelãs descritos a seguir con 
firmam este fato. 

o ato de ocupação da terra pelos invasores não é re 

volucionirio. Ao contririo, eles imitam em tudo os 

rituais da pr~priedade privada: desenham ruas e lo 
tes, atribuem números, tomam posse., exigem documen 
tação, excluem os retardatirios. Seja, reproduzem o 
gi~tema no qual vivem e.que conhece~. 
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4) o argumento de que o uso de força foi necessário 

porque as invasões se deram em terras de propried~ 
de privada cai ' por terra perante o caso do Parque 

' ' . I . 

Boturuçu, ond~ o ~olo ~ de propriedade municipal; 
i 

O problema não esti no tipo de propriedade, mas na 
ação coletiva, temida pelo poder pÚblico. 

·As invasões mais antigas, entretanto, nao tive 

ram, em nenhum dos ca~os . estudado~. esse cariter de açao co 

letiva. Assim, pergunta~se: como se processou a invasão?Quais 

os mecanismos utilizados e quais os impedimentos encontrados 

pelos moradores? 

At~ o momento, os dados permitiram caracterizar 

o início de algumas favelas: a do Jaguar~. a de Vila Pruden

te, a do Parque Bel~m (na Freguesia do 0), o do núcleo de fa 

velas do Jardim Vaz de Lima (Campo Limpo), a da Av. Juscelino 
i ' 

Kubitscheck, · a do Funchal: 

Dados obtidos verbalmente indicam que a Favela 
. 

do Jaguar~ teve início por atuação da pr6pria prefeitura · de 

São Paulo, que permitiu a um vereador (general Guariba) ob

~er · p~rmissão para ceder terrenos para ~ construção de barr~ 

cos para alugar. Segundo essa versão, a Prefeitura ap6s a de 

sapropriação da irea para fins.de reserva de irea verd~. ce 

deu . terrenos para a construção de barracos feitos com as an 
. - . . h CZS) t1gas arvores ex1stentes no orto. · 

As informações obtidas sao resultantes do de

poimento de João, 'um morador que se afirma o mais antigo · da 

favela. Essa preien~ão ~ apoiada por alguns moradores, · como 
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Neve·s·: "Primeiro era seu João, esse aí, que foi um dos fund~ 

dores, aquele que só vive , com aquela capa preta ... " e repel! 
\ 

da por outros, .como ·peld Sr. 1Geraldo, vice-presidente da As-

sociação dos Moradores. 

Relata João que, recém-chegado ã cidade de São 

Paulo, vindo de Presidente Prudente, em 1962, alugou uma ca-

sa de 4 cômodos no Jaguaré, perto da igreja. Naquela 

pagava Cr$ 10,00 por m~s. Conversando com um moço da 

nhança, um mineiro, ele lhe falou que morava li hi uns 

apos, ém casa própria e durante todo esse ~empo olhava 

uni "ma tão" da· Prefeitura no qual nunca ninguém m~xia. 

-epoca 

vizi-

. 10 

para 

Convi 

dou João para ocupar a terra, plantar qualquer coisa. João re 

lutou um pouco, · "o terreno não é meu, não· sei não ... ", de .

pois cedeu. E li foram. ele e o mineiro , derrub ando o mata-

g.al. ~ . O mineiro, que j i tinha casa, .usou a terra só para o 

cultiv~. João, além do seu roçado de m~~dioca do . qual fala 

com os olhos brilhantes de orgulho, fez seu barraco, para o 

qual se mudou com toda a família. 

Em fins de i962, existiam 10 famílias morando 

na incipiente favela: ele c;om sua esposa e filhos, D. Zefa com 

~uas 2 filhas casadas e r·especti vas família·s e outras famílias 

do Nordeste; Foi ~uando um dos genros de D. Zefa esfaqueou a 
.. 

esposa. Veio a polícia e a ordem para desocupar o terreno. 

Ele,João,foi à Prefeitura, ao Serviço de Patrimônio da rua 

da Glória, e falou com o Dr. Renato, "que era quem mandava 

li". · Dr. Renato lh.e deu um prazo de 6 meses para abandonar o 

local. Se tudo "corresse hem" e.le deixava -continuar. E con 
·' 

tinuou até agora •.. " 
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A fav,ela do · Funchal . existe já há 22 anos. A Pti 
. . .. . L - . 

meira moradora, D. Nina (que foi quem deu o depoimento) de-
'· 

marcou um lote para si ~em R~6ximo i Rua Funchal. Depois os 
. \ 

otitros ~oram c~egando e pedi~do permissão a ela para ocupar 

a terra. D. Nina~ que construiu u~ barraco com material cedi 

do por uma obra que havia na redondeza, dividiu inclusive seu 

lote inicial e cedeu-o · gratuitamente. 

Já a favela da Avenida Juscelino Kubitscheck 

é bem mais recente. Os primeiros ocupantes chegaram há 8 anos 

atrás. D. Isaura, uma das entrevistadas, foi uma dessas pes

soas. Há 5 anos que a favela está com sua lotação máxima e 

lá não se constroe nenhum outro barraco. Muitos dos primi ti

vos barracos foram subdivididos em 3 ou 4 barracos distin-

tos .. . E, segundo D, Isaura, o processo de invasão foi lento, 

gradual, sem organização e deu-se pacificamente durante os 3 

primeiros anos de exist~ncia da favela. 

Em duas invasões encontrou-se um fen6meno se-

melhante: os lotes iniciais foram demarcados com tamanho bas 

tante grande, para permitir não s6 a instalação de moradia 

como a manutenção de uma roça. Assim nó nficleo de favelas do 

Jardim Vaz· de Lima, em Campo Limpo, o processo de ocupaçao 

ocorreu principalmente nos primeiros cinco anos ap6s 1969, 

quando o primeiro morador demarcou seu lote com o tamanho su 

fici.ente para o estabelecimento de urna "rocinha .... · Mais tarde 

houve o reparcelamento, onde as terras eram dadas a parentes 

qu~ chegavam, . ou ~té mesmo vendidas . . Das primitivas roças na 

da sobrou. A favela do Parque Belém é mais -antiga, ·existe há 

·cerca de 18 anos, foi s~ndo form~da por migrantes briundos so 
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bret~do da Bahia e de Minris Gerais, ~e origem rural. Os lotes 

foram demarcados de forma a lhes permitir continuar com al

guma atividade rural .. i~sa ciracterística, tal qual em Campa 
\ 

Limpo, )á desapareceu com a subdivisão da terra entre os pa-

rentes. Predominam na favela operários da Santa Marina e da 

Eucatex. E, nos dois casos, tanto o de Campo Limpo como o da 

Freguesia do O, a ocupação foi pacífica, gradual e lenta. 

A favela de Vila Eielvina, em Guaianazes, fica 

em zona Bem perifSrica do município. Os primeiros ocupantes 

chegaram há cerca de 10 anos atrás e se instalaram na parte 

mais elevada de um terreno da Prefeitura, ao lado de uma mi

na d'água. Nessa época, a região era quase inteiramente des~ 

bitada, Aos poucos foram aparecendo novos ocupantes, que iam 

invadindo a 5rca da encosta, em declive, .sempre ao lado do 

c6rrego aí existente. Essas terras foram posteriormente pa! 

celadas para abrigar novos ocupantes que chegaram, em geral 

:familiares ou "compadres", Existe uma liderança exercida por 

uma ·das moradoras mais antigas, D. Jacinta, que procura org~ 

nizar reuniões para discussão dos problemas da favela, entre 

os quais os surgidos com o aparecimento de novos demandantes 

de espaço. Os hahitantes atuais são na sua grande maioria mi 
. A 

grantes nordestinos e, se não v1eram se instalar diretamente 

no local, são provenientes de outras favelas. 

Segundo o primeiro morador da favela do C6rre 

go, no Brooklin, ele recebeu do DNER, proprietário das ter

ras·, permissão par'a a construÇão de um barraco dizendo que 

com isso podia tomar conta do terreno e da~ pequenas planta 

ções existentes (anteriormente existia lá uma chácara). Com 
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o tempo, os _barracos foram aumentando e as ireas de cultivo 

diminuindo. Hoje a favela abriga 31 barracos. 

Dos relatds de~ses moradores mai~ antigos de- · 

preende-se~ 

ll O processo de invasão foi lento, paulatino e gra

dual. Não existia, nessas invasões mais antigas em 

. São Paulo, uma maior organização d~ssa ocupaçao 
da terra por um grup6 de pessoas sem casa. Ao con
triri.o. No Jaguaré, por exemplo, o "mentor intelec 
tual" dessa invas·ão, o mineiro, era um proprietá
rio. · 

2) . Fav·elas antigas, em locais, na época, periferia lo_E 

gínqua do município, e portanto com maior espaço d~ 

ponível, não raro começaram não apenas com unida- · 

des de moradia, ma's com pequena's ire as de cultivo 

agrícola. O fen6meno foi observado no Jaguaré (d! 
ta de 1~62}, no Parque Belém (data de 1964), no nfi 

cle.o de. favelas do Jardim Va?-. de Lima (de 1969), na 
favela do Córrego (j i mais recente). 

3} O morador mais antigo muitas vezes tem uma espécie 

de "poder" sobre o ·solo, e é a ele a quem os ou
tros se dirigem pedindo permissão para usar a ter
~a. As vezes, isto acontece simplesmente porque o 

morador ou grupo de moradores se apropriou de vas-

to pedaço de terra, o qual cede a familiares 

chega mesmo a vender. Outras vezes o seu poder 

referendado . por uma autoridade externa . (como o 
soda favela em irea do DNER, ·ou no Jaguaré}. 
mo já mostrou MACHADoC26 l, no caso do Jaguaré 

ou 
... 
e 

ca
Co-

a 

permissão de ficar na favela veio por um acordo li . 

mitado e pessoal, que colocou um favelado (no caso 

o João) ~orno um representante de -poderes supra~lo

cais, que inclusive -lhe garantem l~gitimidade. ME
DINA C.2 7) também chegou às mesmas -evidências: •i como 

vemos, todo o início da favela esti condicionadopo 
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forças externas". 

... \ - I 

O propr~o \Joao 1 conhece com bastante clareza as 
\ 

entidades que nas diversas épocas foram responsáveis pela fa 

vela (Serviço de Patrim6nio, Regional da Lapa, SEBES, COBES, 

Regional do . Butantã) e nomeia com segurança nomes e sobreno 

rnes dos encarregados, gabando-se do acesso que tinha aos seus 

gabinetes. Segundo ele, não podia ser fiscal porque ninguém 

o obedecia. Como ajudante de uma pessoa colocada pela Prefei 

~ura, sua -autoridade estava referendada. 

1 .. 4, MECANISMOS DE APROPRIAÇÃO DA TERRA: O PARCELAMENTO 

DO ESPAÇO 

Ap6s esclarecer o início da invasão, necessi-

ta-se ainda responder a uma série de indagações: 

- O que faz com que alguém tenha direito de aumentai o 
seu espaço, ou mesmo como se define o direito ini 
cial da famflia .apropriar-se do segmento do terreno~ 

- Há alguma espécie de concessão do proprietário do 

terreno a alguém que vai exercer o papel da guarda 
~a propriedade (preposto)?. 

-Quem controla o uso do espaço, tanto nas 
grandes como nas pequenas?. 

favelas 

A favela é uma unidade s6cio-geográfi~a facil 

mente observável. Jem uma eco~ogia, ~u seja, uma distribui

ção social de atividades, através do territ6rio da favela 
. . 

conforme a topografia, tipo de solo e outras condições geo-
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- (28) 
giáfícas. Segundo CARDOSO , os espaços sociai~ dentro de 

uma favela às vezes chegam a delimitar espaços físicos.Assim 
' ' 

a favela, territori~lmeAte; subdi~ide-se em zonas socialmen-
\ 

te especializadas que moldam suas atividades diirias. João 

(do Jaguaré), por exemplo, mora no setor S. N~ves quarido in 

dagava sobre _um ex-presidente da Associação dos Moradores, co 

mentou: "Ah, o Zé _ Brául i o . . . Mora no ·setor 1". As a ti vida-

des comerciais, pequenos bares, cabelereiro clube de morado 

res em geral se localizam em terrenos planos, embaixo, onde 

existe red~ pfiblica de água. Moradores mais antigos estão em 

terrenos menos acidentados, enquanto que os recem- chegados 

constr6em seus barracos · e~ lugates íngremes. Serla importa~ 

te observar, numa fase posterior da pesquisa, se existe_ uma 

hierarquia entre os setores e se existe a possibilidade d·e 

trati-los como equivalentesa bairros da cidade, cada setor 

ahr{ga~do determinadà categoria de 'renda e origem. 

Nas favelas pequenas, o controle do uso do so-
. 

lo é exercido por tim preposto, sempre apoiado por autoridade 

externa (o proprietário ou quem se nomeia como tal). Em . ·-lnU 

meros aglomerados da Administração Regional da Freguesia do 

o·o proprietário alugava os barracos ou diretamente o terre 

no, co~forme já foi citado. Já_no nficleo da ponte da Cidade 

Jardim existe a figura do preposto, também referendado pelo 

."proprietário", conforme se declara. 

A relação entre preposto e o dito proprietário 

do terteno se aprci~enta como bastante nebulosa para os ·ou

tros · ~oradores que, não obstante, a aceita~. Não se pode pe! 

ceber a menor pressão contra a -"tirania" exercida pelo pre-
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posto:, embora a entrevistada denuncie que a proibição de 

construir novos barracos imposta por este preposto está lig~ 

da ao fato do pr~prio ci,dadão ' querer construir para alugar. 

Celivaldo, que atualmente mora em terreno pró

prio, em C~mpo Limpo, descreve sua estada temporária na fave 

la, em 1972 :· 

"passei 9 meses num barraco num terreno da Prefei 

tura, aqui em cima no bairro. Construímo o barraco, 
s6 tinha 3 barracos aqui, com o nosso. Depois de 
uns 6 meses entroumais uns 2, e depois que ,, nós 
sa.imos , encfieu'' 

Severina, moradora da favela de Vila Brasilân

dia, morou na casa do irmão, na mesma favela logo que chego~ 

em São Paulo. Depois àlugou um barraco de Terezinha: poste-
,, 

riormente 

"compramo 1nn barraquinho ali e pagamo a prestação; 
eu comprei por 1 milhão e du~entos e fui pagando 
de 5 pagamento. Quem fez o barraco foi uma mulher, 
eu não conheço ela. A gente não conhece ela, ela 
fez mas tava perseguida por não sei quem lá que 
ela não podia ficar aqui dentro de casa por causa 

dos meninos, aí a gente comprou o barraco dela mes 

mo a prestação •... ''. · 

Nem Celivaldo nem Severina referem~se a imp~ 

dimentos na posse do seu pedaço de terra. Celivaldo comenta 

inclusive o acr6scimo no nfimero de barracos no antigo terre 

no onde morava~ Tilvez o fato de ocuparem terrenos munici-

pai's ~- . em núcleos ainda pequenos e localizados em Administra

ç5es Regionais bastante carentes explique a falta de centro 
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le. Confessava o administtador de Cam~o Limpo, numa entrevis 
I 

ta ao jornal O ESTADO DE _SÃO PAULO, . de 18 .. 01. 79 que 
\ \ ' . 

''a fiscalização é iiisuf.iciente ~ara impedir a pro 
' liferação de barracos e a Prefeitura só pode in-. ~ 

-terferir quando ainda não foi colocada a cobertu 
ra" .. 

Neste caso, .o barraco 6 destruído e o material 

recolhido fica sob custódia da Regional~ O administrador re 

latou tamh6m casos em que o fa~elado 6 apanHado em flagr~nte 

construindo o liarra~o, promete ~esfaz~~lo pessoalmente e, 

quarido a fiscalLzação volta, ele ji colocou o telliado. Neste 

caso costuma se mostrar i~transigente, destruindo-os, tal ~o 

mo aqui quando encontrou um Barraco no meio de uma praça e 

outro num campo de futebol~ 

Pelo próprio discurso do administrador, perc~ 

be-se a importância que tem, para o favelado, a rapidez na 

execução do barraco. 

Diversos relatos, tanto em favelas como em lo 

teamentos perif6ricos, contam como o pessoal trabalha dia e 

noite sem interrupção para a montagem da unidade. Possivel 

mente a rapidez da exe~ução sej~ um dos itens que mais favo · 

recem as chamadas "fábricas de barracos", que . serao analisa 

das noutro capítulo. 

A mesma fa~ilidade de ocupa~ão da terra foi re 

latada pelos favelados de Viia Prudente, invasores de terr~ 

no municipal. O controle não era rigoroso, o que facilitava · 
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a ocupaçao. Enconirando o terreno b~ldio, as pessoas ã pro

cura de moradia "marcavam" um pedaço de terra e erigiam o 

seu barraco. Os lotes e'ram mfrcados aleatoriamente pelas fa-. 

mÍ.lias que chegavam, e o ped~ço de terra "adquirido" 

que chegavam mais tarde ia diminuindo. Atualmente em 

pelos 

Vila 

Prudente n··ão há mais espaço para construção de barracos. A 

aquisição só se dá através de compra. O aluguel é severamen 

te reprimido pela União dos Moradores. Os barracos em Vila 

Prudente costumam ser mais caros que em outras favelas, dado 

que a insegurança quanto i perman~ncia, sempre tão prese~te 

em outras invas6es, quase que não é percebida ali. Talvez de 

vido ao próprio tam~nho e antiguidade da favela bs seus mo 

radares se sintam mais estáveis. Além disso, existe no agl~ 

merado certa infra-estrutura (luz, água, esgoto e serviços 

(creche e farmácia). 

Na favela da rua Funchal, no Itaim-Bibi, domi 

na a terra há 22 anos D. Nina, a "fundadora". Foi para ela 

que os outros recém-chegados pediam' autorização para demar

car um lote, como se o fato de ter chega~o primeiro lhe con-

ferisse algum poder sobre a terra. Quando a favela foi se 

adensando, D. Nina foi dividindo seu próprio lote e cedendo

o gratuitamente a parentes e compadres. Há 10 anos que exis-

tem 45 barracos na área, pois a densidade de ocupação em re

lação ao terreno já atingiu o nível máximo. Entretanto, a 

densidade populacional tem aumentado, pois é comum parentes. 

e amigos morarem período temporário num dos barracos, até 

' que consigam arranjar lugar próprio. Os dados quantitativos 

da p~squisa de campo. também o· demonstram, comparando o ... num e 



383. 

ro de .pessoas por barraco em 1973 (4,90) com o de 1980 (5,46). 

A favela nao possui associação de moradores ou 
\ 

qualquer tipo de entidade representativa que elaborasse um 

"estatuto da terra". Através de assistentes sociais que tra

balham na irea conseguiram, hi certo tempo, vetba da prefe! 

turapara cómpra de material para ampliação dos barracos. Uma 

vez feita a doação, cada morador se incumbiu'de introduzir 

na unidade de moradia as. modificaç6es necessirias, transfor 

~ando-o, em geral, em sobrado. Assim, i falta de espaço pa

ra crescer horizontalmente, a favela responde~ com a vertica 

lização. 

A outra favela estudada no ltaim-Bibi, a da Av~ 

Juscelino Kubitscheck, esti também hi 5 anos com a lotação es 
" . 

gotada. O que surge agora é a subdivisão dos barracos maio-
j"'"\ 

r~s ~m ~ou 4 barracos distintos, quan4Q chégam novos deman 

datirios de espaço, em geral . parentes e conterrâneos. Não se 

falou, nessa favela, em venda de terrenos. São outros meca-

nismos de trocas de favores que determinaram seu padrão de 

ocupaçao. O preço de venda dos barracos'nessa favela varia 

desde Cr$ 80.000,00 a Cr$ 300.000,00 (pr~ços de março de 

1982). D. Isaura; uma das primeiras ocupantes, pagou Cr$ 

70.ooo;oo pelo seu · harraco de lSm2 no início de 1981. 

Atualmente todos os barracos tem instalação de 

luz (_dentro do Programa Pró-Luz). Existem torneiras públi-

cas nas ruelas e fossas sépticas dentro dos barracos. A -ma 

conservação das fossas, entretanto, deixa o chão constante

mente ·enlameado por esgotos sani tirios. 
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A favela de ·Vila Etelvina, em Guaianazes; apre . . -
senta lotes demarcados de aproximadamente 50m2 . A distincia 

maior a zonas mais urbànizadas da · cidade possibilita um me-
\ \ . . 

nor adensamento da favela. A~sim, os lotes _são bem demarca 

dos, com cercas de madeira. D. Jacinta, uma das moradoras 

mais ~ntigas, junto com outros 10 a 15 senhoras~ organiza 

reuniões para discutir e organizar reivindicações dos favela 

dos, inclusive as referentes ao parcelamento e uso do solo. 

A favela conta já com instalação de luz, como aliás todas as 

alocadas em terreno municipal, e possuem torneiras públicas 

de.sde má.io de 1982. Segundo D. Jacinta "agora é que . -n1nguem 
. . 

quer mais sair daqui". Nesta. fave.la j i se notam com frequên 

cia casas de bloco~ A favela já alcançou os limites do terre 

no vago, mas ainda não começou, como em outras, a luta pelo 

reparcelamenlo do solo. Os atuais moradores tem conseguido 

mant~r seus lotes. 

Not~-se certa hostilidade entre os habitantes 

da inv~são e os moradores do bairrd: 

"tem gente que subiu na vida e continua lá"; "te 

ve um que morava em casa boa, de bloco, aqui no 

bairro. Alugou e foi morar li; "eu prefiro pas
sar necessidade tendo que pagar o aluguel aqui do 

que ir morar naquela imundície; "eu só defendo 
aqueles que realmente passam necessidade e preci 

sam morar lá". 

As favelas estudadas com núcleos iniciais do 

tipo "lotes rurais", ou seja, lotes maiores que permitiam o 

cultivo agrícola, tiveram su~s terras reparteladas pelos 

primeiros moradores. No núc;eo de favelas do J~rdim Vaz de Li 
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rna . relatarn-se inclusive casos de terras vendidas. Segundo de 
. I 

poirnentos de moradores do Parque ·Belém, todos oriundos de zo 

nas rurais, recebiam melhor rernuneraçao corno proletirios 
\ 

in 
\ 
\ 

dustriais que plahtando nos seus pequenos lotes e · tentando 

vender o que produziam. Tentaram imitar seu estilo de vida 

anterior, sem sucesso. Mas suas origens rurais sao ainda tio 

marcantes que muitos voltam para o interior do Estado em ép~ 

ca de plnatio e safra, vivendo em Sio Paulo nos intervalos 
. . 

trabalhando em "bicos" na constrúçio civil ou corno autônomos. 

Nio existe, na favela do Parque Belém, qualquer controle em 

relaçio i chegada de novos moradores. Havendo espaço, cons-

trói-se. · 

Conseguiram instalaçio de igua recentemente, 

rnas
1
·ela - barracos junto - viela maior. Antes be 50 serve aos a 

biain - de chuva, . recolhido pelas calhas do telhado até 
\ 

agua g~ 
\ 

lões o ri de era armazenada, e a de um poço no local. 
I 

Atualmente, nota-se, tanto no nficleo de fave~ 

las ~o Jardim Vaz de Li~a ~orno no Parque Belém, um grand~ 

trabalho da Igreja, coordenando as reivindicações e necessi 

dades dos favelados. 

Na favela do Córrego, no Brooklin, surge nova 

mente o primeiro morador corno "o tomador de conta" do terre 

no, com sua autoridade referendada por poder externo, no ca 

so 'o DNER. 

Nas favelas rnaiores . e mais estruturadas, corno 

as do Jaguaré e· Vila Prudente, ji existe urna entidade, devi-
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damente registrada no Cart6rio competente, com estatutos reco 
\ 

:nhecidos - a Associação dos Moradores. 

Existem b~sicafuente dois tipos de organização 

nas favelas: as de origem local e as de origem externa. As

sociações estritamen~e locais ou end6genas sao aquelas que 

partiram da iniciativa exclusiva dos moradores, tendo sido 

fundadas por eles sem m auxilio de elementos de fora (clu

bes de · futebol, escolas . de samba, centros espíritas e de um 

banda ~ · por exemplol, O c~dastro de favelas de 1973 constatou 
. \ . 

que 97~~\ dos aglomerados deste municfpio não as possuem. As 
' 

Assdci~ções de . Moradores não são de origem local, mas in te 

gram o ~rupo de organizaç~es de origem externa. No Rio de Ja 

neiro foram criadas a partir de 1961 por iniciativa do Servi 

ço Especial de Recupera~ão de Favelas (SERFA, hoje extinto). 

Em São Paulo, e mais especificamente no Jaguaré parece ter 

sido organizada por um trabalho da Ação ComUnitária do Bra

sil -São Paulo, atendendo.ao seu objetivo explicito de org! 

nizar os moradores a . fim de que eles colaborem nas soluções 

de seus ptoblemas. 
·, 

Não cabe a este trabalho uma análise da politi 

cada Ação \ Comunitária, RODRIGUEZ(zg) o fez, de forma bri

lhante, . para os trabalhos desenvolvidos pela Ação nas "bar 

riadas" peruanas. Os moradores da favela do Jaguaré estavam 

bastante conscientes da presença da Ação na favela. Relata 

Neves: 

"o povo que fazia reunião era tudo da Prefeitura·, 
tinha bastante moça · e uns rapaiz, · trabalham ai 
da Ação Comunitária . . . agora faz tempo. que nao 
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tem relUlião". 

A. Diretoria da Associação dos Moradores da Fa 

vela do Jagua!~ ~ eleit;, po~ voto voluntirio dos moradores.· 
\ 

Seu mandato dura . um ou dois anos . . A participação parece ser 

baixa. O vice-diretor, Sr. Geraldo, quando enirevistado nao 

soube infor~ai qual a percentagem de s6cios da Associação en 

tre os moradore.s da favela. As primeiras· eleições foram or

ganizadas pela Ação C~munitiria, que teria dirigido todo o 

~rocesso eleitoral, escolhendo os candidatos e os mesirios, 

orientando a redação dos estatutos e o registro da socieda-

de. 

'.'E tudo gente daí mesmo, tem l.IDl presidente, at~ 

que esqueço. o nome dele, ele mora no setor S,eles 

taí tudo na sede · m.una hora dessas . . Sim, ~ o Seu 
Adalberto o presidente da União dos Moradores, e 

tem o Z~ Brasílio, que mora ·aí ent baixo, perto da 
s.eden (depoimento de Neves). 

Compete i Diretoria dessa Associação dos Mora 

dores a vigilãncia sobte o terreno da favela. O Sr. Geraldo 

relata o processo "oficial" para se ter acesso a um barraco 

no Jaguar~: todos os rec~m-chegados t~m que pedir permissão 

na União dos M~radores. Segundo ele, essa permissão não esti 

sendo dada, ji qu~ a favela esti cheia; são 60 hectares, com 

ceica de 3.000 famílias (estimativa· da Associação para 1978; 

o cadastro de .1973 indicou 845 barracos) , com exceçao · das 

"ireas congeladas" da Prefeitura. Segundo a equipe que apoia 

o Sr~ Geraldo, conto o fiscal ~ da atual diretoria, a "oposi 

çio''·pode acobertar a construção de um baria~o novo. Seu Ge

raldo diz mesmo que hi pessoas que recebem pagamento por is-
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so • . 

Neves passou pelo "processo legal", em 1975. 
. . \ ; . 

\ 
\ 

"Adaride (inarido de Neves) foi mnna reunião pra 
pode arrurn.á esse lugar aqui, lá na Diretoria lá 
em 1iaixo, Tem que. pedir, rogar e se ajoelhar nos 
pé.s, dos outros pra eles podê lhe dá. Porque eles 
não queriam · deixa fazê barraco aqui de jeito ne
nhum. Agora é o ano passado é que entrô uma dire 
teria nova :f;oi que fize.rô aí barraco adoidado, mas 
eles não queriam .mais que fizessem barraco, aí t~ 
ve. reunião, aí a D. Marcisa aí em cima e ela fal~ 
va que. eles não queria que fizesse mais barraco". 
Quando Neves. estava levantando .se.u barraco veio 
uma ordem da Prefeitura e "quem já tava coberto 
ficô, quem não tava, não conseguiu terminá. En
tão muitos dele cobria de noite e. quando amanhe 

cia o dia, tudo bem''. 

Neves conhece, de forma sumária, a "burocracia 

da favela". "A Diretoria manda aqui, eles tem esse negócio 

lá. Eles que mandam •• ; ", Soube enumerar os diversos preside~ 

tes: "Seu Jpão depois o Zé Brasília, agora o Adalberto.O com 

padre Everaldo tamh~m trabalha lá'', e d~ sua opinião sobre a 

atuação deles: 

"o que encheu mais o s~co é o Adalberto , porque 
a gente vai falá com ele e ele quase não dá im
portância. A gente fala com.ele que tão jogando 
lixo aí em cima desses barraquinhos que tão a1 e 
ele nunca foi home de vir olhar. Os outros nao; 

qualquer reclamaçãoziru1a que a gente fosse fa

zer quando .ia vê ele chegava, principalmente o Zé 

Brasília, e o Seu Cícero. O Seu Cícer9 . qualquer 

coisinha que há por aqui, é doença, qualq~er · pr~ 
cisão que a gente teru1a era só chegar que ele so-
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liga, quando era os otro não tinha esse enxame de 
barraco aí nos canto, tudo perigoso". 

Já o Odilon, q~e chegou no Jaguaré há 
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pouco 

mais de meio ano, identifica o Seu Adalberto c.omo o ·"fiscal" 

da Prefeitura, que não queria deixar construir o barraco p6! 

que temia desbarrancamento mas que n6 fim endossou a constru 

çao. 

"Falei com os fiscais aí que nao quiseram arrwnar 
lugar. Disseram que era perigoso, não sei o quê. 
Aí depois falei com o Seu Adalberto. Seu Adalber 
tÓ disse: "se vira!" Seu Adalberto fiscal. ·Ele fa 

lou: ·Só não vou garantir a vida de vocês alí. Fa 
lei assim prá ele: "quem garante a vida da gente 
é Deus e mais ninguém''. 

Percebe-se que o reconhecimento da competência 

dos :diretores para controlar o espa~o físico da favela do J! 

.guaré se dá d~ forma difusa entre parte dos moradores.Neves, 

que chegou há 7 anos na favela, e m'orou uns 2 anos no barra . 

co de uma comadre, no própeio Jaguaré, ~onhece os mecanismos 

de acesso a um quinhão de terra e a um barraco. Odilon, tam

bém teve como primeira moradia em São Paulo um barraco no Ja 

guaré, o de seu irmão, onde fiçou, com a família, cerc~ de 

2 meses. Seu acesso ao barraco, .bem menos problemático que 

o de Neves, indica: 

1) um enfraquecimento da autoridade da diretoria nos 

filtimos .2 anos (comparando-se os . problemas de Ne-
~ 

· ves com os de Odilon). Esse enfraquecimento e, in 
clusiv~, corroborado no discurso-de Neves, quando 

J 

comenta que "com os otro não tinha esse enxame de 
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barraco aí nas pirambeira". 
' . 

2) uma pressão ~opulacional crescente sobre a favela, 
evidenciada ~elo pr6prio incremento do nfimero de . \ . 

favelados n'o munic 'ípio e especificamente no Jagu~ 

r&. A Diretoria assim se v~ impotente para segurar 
a expansão da favela. Como dizia Espíndola, o 
atual tesoureiro da Associação de Moradores de Vi
la Prudente, "toda semana chegam4 a 5 famílias no 
vas e poucas conseguem sair ... ". 

-A luta pelo espaço na favela nao atinge apenas 

os rec6m-chegados. Moradores mais antigos, que tinham apro-

priado e cercado um quinhão maior de terra, v~m hoje esse e! 

paço ser disputado para a construção de novos barracos. João, 

por exemplo, . teve .que lutar contra a direção da A~sociação 

que, segundo ele, queria se apossar do roçado de mandioca p~ 

ra a colocação de novas unid,ades. Novamente, para a 

vação do seu terreno, usou os seus contatos externbs. 

"Falei com o Dr. Hélcio Couteiro dos Santos, do 
Serviço de Patrimônio da rua da Gl6ria. Aquele 
era homem que falou, tá falado. Dr. Hélcio disse 
que quem manda na favela sou eu. "Prá roça do 

João não vai ninguém. Ele é o homem que está nos 

ajudando aqui ..• "Se eu não telefono pro douto, 
teriam acabado com a minha roça''. 

preseE_ 

Mais tarde, o roçado do Sr. João foi mesmo in 

vadido por novas construç6es, quando se edificou a sede da 

Prefeitura. Mas foi o engenheiro da pr6pria Regional quem de 

limitou a cerca do terrena e não a Associação do~ Moradores. 

O problema de João com os novos diretores e a 

postura do vice-pr~sidehte da Associação ~obre as riovas cons 



391. 

truções "clandestinas" iniciaram um conflito de poder entre . 

· lide~anças faVeladas. Al6m disso, evidencia tamb6m que uma 

das raizes mais fortes \ do poder na favela .esti ligada i apr~ 

priação do espaço. 

Esse poder seria vazio se nao fosse referenda 

do por autoridade externa. João se refere claramente que nao 

era .fiscal, era "ajudante .do fiscal da Prefeitura" e só as

sim tinha sua cornpet~ncia reconhecida . . Neves .comentou tam

~6m, falando dos percalços que sofreu para conseguir seu lu 

gar: . 

,·,então eu achava at6 bom que a Prefeitura pegasse 

isso aqui e vendesse; achava bom, queria ver ge~ 

te dar uma de dono pra cima dos otro, 6 muita toli 

ce, acho tolice porque nem 6 deles, nem 6 .da gen
te 6 da Prefei tuni. O dia que a Prefeitura quiser 
tomi, toma mesmo~ n6? No dia que ela quiser tómi 
vai tudo na rua, o cara aqui se vire, quem :f;ez , · 
fez ; quem nao fez se vire , uai.?'' • 

VALLADARES(30) explica a aliança entre a Asso 

ciação dos Moradores e a burocracia da administração munici-

pal como resultante de alterações no quadro de relações e fa 

tores sociais, após 1964 e sobretudo após 1968. Segundo ela, 

"como a fave~a é irea depen.dente a partir do mome~ 
to em que o Estado decidiu intervir e acabar com a 
favela, as relações entre os moradores e os agen-
tes exógenos ali atuando se modificaram. Por outro 

lado, os própriô~ políticos que agiam em favelas se 

retraíram, sentindo .que sua perrnan~ncia no poder 
não dependia mais do voto popular. Por outro lado, 
as AssociaÇÕes de Moradores, que já vinhrun tendo 

·suas atividades canalizadas para relações com · · ór-
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líticos enfraquecerem-se, perdendo seu sentido 
original, quando _não sua importância a nível lo
cal". 
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O quadro que VALLADARES mostra para o Rio de 

Janeiro pode facilmente ser extrapolado para São Paulo. Aqui 

também o cabo eleitoral. e o político perderam suas funções 

tradicionais,sendo substituídos por funcionários de institui 

ções governamentais envolvidas. · E com os integrantes dos es 

calões mé~ios e ~aixos da burocracia governamental que os fa 

v~lados e a Associação mantém relações. 

Os diretores da Associação ligados ao Sr. Ge-

r?ldo parecem estar em muito lioas relaçõe~ com a equipe da 

AR-Butantã e com os integrantes do 349 Distrito Policial,que 

cuida da área. Suas posições na "elite dirigente" da favela 
., 

estão claramente ligadas a poderes supra-locais. Sr. Geral

do, sobretudo, gaba-se do acesso que tem ao gabinete do Ad

miriistrador Regional do Butantã, . pa~a quem encaminha direta-

mente todas as reivindicaçõesde infra-estrutura. 

O Sr. Geraldo relatou de forma confusa o iní-

c~o da sua participação na "burguesia favelada". O termo "bur 

guesia favelada" é empregado por MACHADO DA SILVA, lembrando 

que ·a favela é uma área estratificada e sugerindo a existên 

cia de uma camada que controla os recursos internos d~ agl~ 

merado. E a esta camada que chama de "burguesia", e ela em 

geral controla a Associação dos Moradores. 

"Constituiúdo o elo. de ligação entre a favela, a 
política local e supra local, esta "burguesia fa 
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lação dos recursos econômicos e as decisões e os 
contatos políticos". C.3l) 
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· segundo o Sr. Geraldo, se~ trabalho administra 

tivo começou quando uma comissão da favela não pôde compar~ 

cer a uma reunião com o presidente da COHAB-SP (na época Dr. 

Bourrol) e ele foi representando a favela • . E?xerga seu traba 

lho no Jaguaré como uma missão. Julga-se "mais preparado do 

que os demais". Não se identifica com os estratos mais infe 

'riores, como se depreende dos qualificativos e da própria m~ 

neira de se referir .aos amoradores que não pertencem ao gru

po dominante: "eles sao desinteressados", ".não se esforçam", 

"não querem nada" • . Justamente por ter uma missão é que "se 

d~ com .os graúdos". Ele trabalha "com quem dá, e quein 

dá sao os graúdos'' •. Estava organizando um abaixo- assinado, 

requ~rendo que a escola primária nio saia da favela. A esco 

la é do SESI, mas o abaixo-assinado estava dirigido a can 

.didatos políticos, ligados i ARENA, de quem é uma espécie de 

cabo eleitoral. Justificou o endereçamento dos abaixo-assin~ 

dos como "eu só falo com quem manda'.'. (a· entrevista com o Sr. 

Ger~ldo data de 1978). 

1. 5. MECANISMOS DE DIVULGAÇÃO 

Os mecanismos de divulgação sobre a exiit~ncia. 
. . 

de espaço numa favela são, como bem se poderia esperar, to-· 
. 

talmente informais. Todos os entrevistados referem-se i e-

xist~ncia ~e um a~ig6 e/ou compadre ou conterrãneo no a~lom~ 
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rado, para a casa .de quemsec11r1gl.!am. 

Percebe-~e que , os entrevistados, tanto do Ja-
\ ·, . 

guaré como de . R r as ilândia e :Cidade Jardim, ,vieram di retamen 

te dos seus lugares de origem para a favela. Nio se pode po

rém extrapolar _este dado para a população favelada do Municf 

pio de Sio Paulo como um todo. Informaç6es do cadastro de fa 

velas ji em. 1~73 mostrav~m que tim certo percentual da popul~ 

çao favelada . morou em outras alternativas habitacionais an-

.tes de se dirigir ã favela. Entre as famílias pesquisadas, 

apenas Joio morou anteriormente numa casa alugada, log6 an

tes de coristtuir seu barraco. Mas, nas famílias .que residiam 

em lote próprio, justamente uma - · a de Homério e Natalina

prepara~a sua mudança para o Jaguaré. 

Homério habita em lote próprio, em Osasco. Hi 

2 anos ·nao consegue pagar a mensalidade do terreno. Trabalha 

no CEAG~SP e gasta Cr$ 35,40 de condução: 5,40 de Ônibus na 

ida e C~$ 3 O, 00 . de tixi na volta (preços de 197 8} , porque r e 

torna de, madrugada e teme os assaltos, frequentes no local 

onde mora; Segundo ele, enquanto não o expulsarem do lote,va: 

ficando. \"Senão, eu vou arrumar um terreno da Prefeitura e 

monto o barraco''• Pensou em montar sua casa na favela _do Ja-

guaré pois é próxima do seu trabalho e tem colegas do CEAGESP 

que . li habitam. 

Percebe-se que soube da favela por seus cole-

gas _de trabalho, que . sio como ele, estivadores no CEAGESP. 

No : m~mento da entrevista, nio via claramente· como conduzir 

seu processo de mudança para o Jaguaré nem tinha consciência 
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de possíveis dificuldades para obter uma parcela de espaço. 

Maria das. ~eves seguiu seu marido, oriundo de 
\ \ 

Serra Talhada, ~m Pernambuco ~ Adaride veio "tentar a sorte" 

em São Paulo. Viajou com uma comadre cujo filho já morava na 

favela, e ficou alojada em casa desses amigos durante quase 

2 anos até conseguir autorização para construir seu barraco. 

Odilon também chegou na favela por relações de parentesco: 

ali residia seu irmão, que migrara antes, 

João orgulhava~se da condição de "fundador" da 

favela. Soube da exist~ncia do terreno por um vizinho da sua 

antiga casa alugada perto da igreja do Jaguaré. Depois de 

construído o"barraco, huscou, no interior paulista, ·sua famí 

lia ·e a instalou na favela, R um homem mor~no, alto, magro, 

bastante idoso. Nasceu em 1~11, em Nova ExG, mas passou a 

maior parte de sua juventude em era to, . cidade natal do "Pad:im 

Giço" de quem falava com todo o respeito. Não. aparece nele o 

sãn~imertto, comum aos outros .favelados, de que sua vida fos-

se "vazia" e que nada tinha a dizer ·que pudesse interessar 

ao entrevistador. Pelo contrário, não admite que se entrevis 

te qualquer outra pessoa no nGcleo sem entrevistá-lo também. 

D. Jatinta, da favela de Vila Etelvina, e uma 

de suas. primeiras moradoras, ve_io p.arar naquele pedaço de te.E_ 

ra pela sua proximidade de uma mina de água. Os habitantes 
. . 

atuais da invasão são, na grande maioria, migrantes nordes-

tinos e se não vieram se iristalar diretamente n6 local, sao 

provindos de outras favelas. D. Nina, "fundadora" da favela 

da rua Funchal, foi atraída pelo·t~rreno vago e a proximida-
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de de uma obra, onde conseguiu os materiais para a construção 

do seu barraco. 

·Atualmente discute-se muito nas favelas o pro-

grama "Promorar". No Jardim Vaz de Lima, existe a possibilid~ 

de de alguns dos favelado~ se mudarem para o conjunto que es

ti sendo construído ao lado. No entanto, as 1200 famílias es

tio conscientes que o prójeto vai atender a apenas 100 delas, 

e que terão um prazo de 25 anos de pagamento. As reações ao 

Promorar são contradit6rias: 

"0. pessoal vai bater palma para o Prefeito e de
pois fica 25 anos na escravidão". "Por que não dei 
xam o povo construir como ele quer?" "Qual o inte 
resse deles em nos fornecer uma casa semi-construí 
da?"• "Eles ganhariam mais votos se fornecessem 
mais casas para a população, mas a Camargo-Correia 
e outras grandes construtoras pressionam para 
ter o domínio -- os amigos do prefeito sao os 
nos dessas construtoras -- os projetos são 

man 
do-.. 

car1s 

simos, os interessados ganham muito". "Se o dinhei 
ro fosse empregado honestamente, todos teriam uma 
bela casa auto-construída". "A rádio fala sempre 

'qualquer problema, basta procurar a assistente s~ 
cial'. Isso é engôdo, pois· elimina a organização 

interna". (depoimentos de favelados colhidos dur~ 

te tnna reunião de discussão do Pr6-Morar, em 1982) •. 
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2. DESCRIÇÃO FISICO~AMBIENTAL DA FAVELA 

2.1. INTRODUÇÃO 

~este item pretende-se descrever as condições 

habitacionais .da favela, utilizando,sempre que pos~ivel, o 

quadro referencial exposto no Capitulo III. Desta forma vão 

ser estudados · indicadores referentes ~ irea "do lote, is con-

dições de ocupação, às características físicas e aos servi

ços urbanos. 

A precariedade das habitações na favela preoc~ 

pa tanto os estudiosos do · assunto como órgãos governamentais 

envolvidos. Cabem aqui algumas referências à atuação da Pre

feitura em relação· às favelas. 

Entre 1966 e 1970 era de competência da Secre-

taria do Bem Estar Social · ~ Divisão de · Serviço Social a 
. (32) 

atuação em favelas no . Município de São Paulo. A forma bi-· 

sica de intervenção era, na época, a remoçao de moradores 

das ireas destinadas a melhoramentos pfiblicos. A remoçao a

poiava-se no fornecimento de auxilio financeiro às famílias 

ou na sua re-instalação em outras favelas. Segundo RODRIGUES(33), 

que se baseia em dados. fornecidos pela Prefeitura Municipal 

de São Paulo, neste período foram removidas 1310 famílias e 

15 ireas liberadas para novos usos. 

A partir de 1970 ~Lei · Municipal n9 7457 de 28/04/70) passo~ 

a ser atribuição do Departamento de Habitação e Trabalho -

Secretaria do Bem Estar Social, desenvolver .as · atividades re 
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lati~as i habitação de interesse social, principalmente no 

que se referia i erradicação de aglomerados de sub-habitação. 
. ' 

\ I - • 

No period6 de 1970 a 1975 foram elaborados os Programas d~ 
\ 

Vila de Habitação Provisória- V.H.P.; Sist~ma Municipal de 

Habitação e ·Programa de Habitação de Interesse Social, e Alo 

jamentos Provisórios . 

. Dos programas elaborados só foram implantados 

os Alojamentos Provisórios, que difere~ da V.H.P. apenas por 

sua con~epção quanto i unidade fisica: enquanto que na V.H.P. 

a habitação· de alvenaria constituiria um estágio intermediá~ 

rio entre a suposta vida rural anterior e a integração i vida 

urbana, o programa de Alojamentos Provisórios removia a pop~ 
. . . . 
!ação para áreas municipais com a construção de barracos do 

tipo Madeirit. As colocações teóricas que mediavam essa for

ma de intervenção traiam a id6ia que a favelização seria uma 

~tapa de integração num todo social harm6nico. Nós Alojameh

tos Provisórios e nas· V.H.P. os moradores seriam "educados" 

para a vida metropolitana e conseguiriam recursos para asce~ 

. der socialmente. O alojamento provisório permitiria minim~

zar Q tempo de perman~ncia na favela e facilitaria sua inte

gração na chamada sociedade urbana industrial. 

"A favela .seria , desta forma, etapa de in te-· . 
gração, uma disfunção do sistema. Sua popul~ 
ção se constituiria por migração rural-urba-

·na e permaneceria na favela até se incorpo
rar ~a cidade. A V.H.P. substituiria a fave

la nessa função, abreviando a etapa interme
diária entre o local de origem do migrante e 
sua perfeita integração ao meio urbano"C34). 
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Segu~do TASCHNER(35l, as críticas a esse ins

trumento de ação são inúmeras. Ninguém participa de um dado \ - . . 

sistema aleatoriamente. Além\ da exist~ncia de pré-requisitos 
. . : . . 

p~ra a participação, existe sempre um limite para ela, limi-

te ~ado pela capacid~de de um sistema de incorporar a força 

de trabalho nos pelos dinimicos da economia. Além disso, da-

dos empíricos, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, 

atestam que a perman~ncia n~ favela não só não é tão tempor! 

ria quanto o desejariam os teóricos, como muitos chefes de 

família (em 1973, 24,4% do total de chefes) favelados que imi

graram para São Paulo moraram em outro tipo de unidade habi

tacional antes da favela • . Além disso, o tempo médio de perm! 

n~ncia na favela em 1980 era de 10,82 anos. 

Entre 1971 e 1975 foram removidas 1382 famí

lias e liberadas 23 áreas.C361 

De julho de 1975 a abril de 1976 a atuação em 

favelas passou a ser de compet~ncia da COHAB-SP (Decreto n9 

12.020/75). Ne~te período foi removida uma favela com 30 pe! 

soas i Logo em seguida as atividades ligadas i remoção de fa-

velas voltaram a ser atribuição da SEBES. 

Continuaram ~igorando em SEBES o projeto de 

Remoção de Favelas, com objetivo de re-alocar a população mo 

radora em favelas localizadas em áreas objeto de obras públ! 

cas ou sujeitas i situação de emerg~ncia e o projeto de Alo

jamentos Provisórios. Segundo RODRIGUES(37) entre 1976 e 1979 

fpram liberadas 19 áreas e re.movidas 1986 famílias e construí-· 
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do mais um Alojamento Provisório.· 

As propdstas\atuais do poder pfiblico sao ex~ 

pressas pelos seguintes programas: 

- Programa de Re-urhanização de Favelas no Municipio 

de sã·o Paulo - Pró..,.Favela. Este programa propoe pr~ 

ver as favelas d~ serviços de infra~estrutura, safi

de, educação e posteriormente a habitação, garanti~ 

do condiç6es mínimas de sanemaento e habitabilidade. 

e criando condiç6es pará.a fixação da população nas 

·áreas pfiblicas já ocupa·das. Data de 1980. 

- Programa de Eletrificação de Favelas - Pró-Luz que 

propoe a extensão da rede de fornecimento de luz do 

miciliar is favelas localizadas em áreas municipais. 

Até julho de 1981 já ligara 46.237 barracos, que.p~ 

gavam a taxa simb5lica de Cr$750,00 mensais. Atual-

mente praticamente todos os barracos situados em 

áreas municipais já se encontram ligados i rede de 

energia elétrica. 

Programa de Abastecimento de Água ..,. Pró~Água, que 

propoe a extensão da rede.de abastecimento de -agua 

para as favelas localizada~ em áreas municipais. D~ 

da a topografia reinante nas favelas, não se espera 

conseguir o abastecimento individualizado, mas aten 

der, por ~eio de to~neiras pfiblicas, a uma necessi~· 
-

dade mínima de não ~tilização de água poluida. 
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- Programa de Erradicação de ·Sub-Habitação · - Pró-morar, 

de âmbito federal, ligado ao Sistema Financeiro da 
\ 

Habitação, e que pr~p6e a erradicação das favela~ 
com a substituição dos barracos por casas de alve-

naria no mesmo local onde estão instaladas as fave-

las. 

Percebe-se uma mu~ança no enfoque que o poder 

pGblico ~em dado is favelas na d€cada 1970-1980. Se no come

ço da d€cada a ~nfase ficava tom a remoção, nos seus meados 

admitiam-se os Aloja~entos Provisórios e no seu fim, o cres-

cent~ aumento do nGmero de favelados, a diminuição do sali-

rio real, o aumento do preço da terra, a crescente repressao 

aos . loteamentos clandestinos "obrigaram" o poder pGblico,ag~ 

ra percebendo a favela como moradia definitiva, a permitir, 

ao menos nas áreas municipais, a perman~ncia dos invasores. 

O.Estado burguSs se debate num dilema : de um lado, a defesa 

aa propriedade privada; de ou~ro, a obrigação de cuidar do 

bem estar geral da população. A chamada "abertura política" 

bem ou cial força o poder pfiblico a um maior atendimento das 

~eivindica~6es da população que clama por melhores condiç6es 

· de vida. 

A implantação . de todos - ~sses programas veio, 

ao menos nas favelas em ireas municipais (que congregam a 

maioria dos barracos) melhorar consideravelmente as condi-

çõ~s de vida da população invasora. 'Entretanto os dados da . . . . 

pesquisa de campo, por terem sido coletado~ em janeiro de 
. . . . . 

1980, não chegam a revelar totalmente essa melhoria.Em 1982, 
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pratfcamente todas as favelas: em áre.as municipais já pos.suiam 

ligaçio individualizada de ·luz. Em 198Q, o Pr6-luz apenas ~o 

meçara. 

.Os outros programas tem um ritmo muito mais 

lento, por . su~s pr6prias caracteifsticas. A implantação de 

água nas favelas nio raro restringe-se i uma viela onde -e 

possível ~assar a canalização. O Pr6-morar desenvolve-se em 

Sio Paulo numa· área em Vila Maria. Sua primeira fase ·destina 

~a-se i coristruçio de 290 unidades embriio ·e em julho de ~981 

fez um ano que o Pr6-morar Vila Maria está habitado por mor! 

dores provenientes das favelas Charco e Massari. · De qualquer 

form~, representa um pingo d'água dentro da enorme massa de · 

favel~dos do Município. 

2. 2. ÁREA DOS· . "LOTES" 

A forma de apropriaçao privada da terra nas 

favelas torna-se patente observando-se a.TABELA III do pre

sente .capitulo. Dos 327 casos estudadris, 186 (56,88%) nao 

possuiam lote rigidamente demarcado. Os outros 141 tomaram 

posse · do seu terreno limitando~o por cercas de madeira · ou de 

arame. Tanto Severina, favelada de Vila Brasilind±a como 

Odilon e Neves, favelados .do Jaguar~, delimi~am rigidamente .· 

o "seu lote" com uma cerca, ·instrumento físico marcando niti_ . 

do o ·contorno de sua posse. A nio ser em favelas congestion! 
. 

das, com barracos muito pr6ximos uns dos outros, o muro divi 

sor ~ uma constante. ·Alguns autores afirmam que essa demarca 
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çao de espaço era d~vida ao· cultivo de hortaliças e legumes 

~i criação de animais ~ numa tentativa do favelado de melho-
' \ 

rar suas condições de ~6brev~v~ncia. De fato,isso parece tei 

acontecido .hi uma ou duas d~cadas, como atestam depoimentos 

_de favelados no Jaguar~. no Jardim Vaz de Lima · e no Parque 

Belém Em ·1973, dados do Cadastro de Favelas revelaram que 

apenas 12,9% das famílias entrevistadas utilizaram a irea ex 

terna a seu lote como forma de complementação .do .orçamento 

do~~stico (horticultura - 3,5%; criação de animais - 1,0%; 

fins diversos- 8,4%). Agora nao parece ser o caso. O espaço 

externo supre _a falta de uma maior superfície interna. Lava

gem e secagem de roupa são atividades realizadas no "quintal". 

Lavagem de utensílios e mesmo cozimento de certos alimentos, . . 
como o feijão, são tamb~m atividades externas. Para economi

zar gis, usa-se fogio a lenha para cozinhar alimentos de co~ 
:~ 

çao lenta, ou para esquentar igua para .o bariho. Na estrat~-

gla de sohreviv~ncia da família favelada, qualquer economia 

· ~ importante. 

Como demonstra a TABELA III, os tamanhos mais 
·z -comuns de "lotes" sio os que medem at~ SOm ,com concentraçao 

2 - -maior nos lotes entre 20 e 30m . Como se ve, nao sao -are as 

de cultivo, mas qu.intais de serviço, extensão da vida domés

tica que não consegue realizar-se dentro do espaço exíguo do 

barraco. Normalmente sio de terra batida, raramente existe 

algo plantado. 
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-TABELA III - DISTRIBUIÇÃO DA SUPERF1CIE DOS LOTES 

NA -FAVELA 

Superfície do 
.lote (m 2 ) · NA o· 

11 

menos de 10 3 2,1~ 

10 - 19 19 13,48 

20 - 29 35 24,8~ 

30 - 39 17 12;06 

40 - 49 30 21,28 

50 - 59 7 4,96 

60 - 69 7 4,96 

70 - 79 4 2,84 

80 - 89 8 ·5,67 

90 - 99 1, 0,71 
loo · - 109 4 2,84 

110 - 119 
120 - 129 3 2,13 

.130 .e + 3 2,13 

TOTAL 141 100, o 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

2.3: CONDICOES DE OCUPACAO 

A anilise das condições de ocupaçao domicili

ar envolve o estudo de uma s~rie de aspectos, entre os quais 

a dimensio dos b~rracos, a unidade familiar residente, nfime

~o de pessoas que nele habitam e a irea de que dispõem. · 

a) famÍlias por domicÍlio 

Qua.~to ao núuiero de famÍlias . por domicÍl,io tem-
. . -· 

se a moda igual a 1, tanto em 1980, .onde apenas em 1,8% dos 

barratos pesquisados aparece a coexist~ncia de mais de uma 

unidade de corisumo, como na pesquis~ de SEBES de 1973, 6nde 
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este percentual er~ de 0,1%. Perc~be-se uma certa tend~ncia, 

comparando as duàs percentagens, do aumento da cohabitação 
. \ . . 

\ . . 
de uni~ades ~e consumo por domicilio. O n~mero m~dio de fa-

milias ~or domicilio (familia aqui sempre entendida como 

unidade de consumo, "household") foi, em 1980, de 1,0184, 

com· desvio padrão de 0,1344. 

·Quanto ao tipo de unidade familiar por domicf 

lio, tem-se, dentro do conjurito de barracos pesquisados,uma 

percentagem de 76,8%. que são ocupados por iamilias nuclea

res, isto ~' "grupo de pessoas _ ligadas por laços de paren-
. . 

tesco classificado juridicamente como de 19 grau. Ex: pais 

e filhos (so1teir~s)~ ir~ãos, casal sem filhos, pessoa 
... 

so, 

etc."(38) Comparando-se este percentual com o apresentado p~ 

la pesquisa de 1973, observa-se u~ áumento da presença de 

famÍlias extensas na favela: se, em 1973, 18,9% dos domici-

lios comportavam-nas, ~m i980 a cifra passa a 23,2%~ Al~m 

disso, e~ 2,4% dos barracos pesquisados em 1980 surge a pr~ 

sença do "agregado", seja, umcohabitante sem laços de pa

rentesco; 

Assim a familia extensa aparece nitidamente 

como estra.t~gia de sobrevivência no chama.do "mercado de inva 

são'' (favelas). A pre~ença de demiis p~rentes se di tamb~m 

.no mercado pfibli~o (conjuntos habitacionais)~ como ji o no

·tara VERASC39) no seu estud~ sobre Carapicuiba~ Essa autora 

já no.tara que, embora a seleção feita para os conjuntos COI-IAB 

privilegie as f~milias n~cleares, a presença de agregados ~ 

parentes e nao parentes - rev~la a tendência de buscar apoio· 
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em familiares e amigos, ou mesmo oferecê-lo. 

Na pesqui~a de
1

1980, encontraram-se apenas 3 
\ 

casos (0,9%) onde eram alugados c6modos (em 2 dos barracos, 

c6modo~ no interior da moradi~~ no outro, c6rnodos externos 

ao c~orpo principal do domicÍlio). O Úl tirno caso, Onde se 

alugavam c6modos fora, parece indicar um "cortiço" na fave-

. la, já que alugam-se 4 cômodos, caracterizando um ernpreend,imen 

to comercial. 

Nio parece ser incomum, na favela, abrigar P! 
- . 

rentes ou conterrineos sem remuneração, proporcionando ao 

rec~m~chegado o prim~iro abrigo. Entre as famÍlias entrevi~ 

tadas, 8,9% o faziam, sendo que a grande maioria .dos co-ha

bitantes temporários te~ ~lgum tipo de relação de parentes-

co (24 entre os 29 casos encontrados). 

b) pessoas por domicÍlio 

Os dados encontrados em 1980 indicam um aden-

sarnenta do número de pessoas por domicÍlio. Assim a m~dia 

de pessoas por barraco em 1980 foi de 5,46 (desvio padrão 

2,4316), enquantd que~ pesquisa d~ SEBES em 1973 encontrou · 
. -

uma m~dia de 4,9 Cciesvio padrão 3,3). Tanto em 1973 como em 

1980 a cifra ~ superior i en~ontrada n~ Município como um 

todo (4,43 e 4,11). O número modal em 1980 é S,enquanto que 

para as favelas em ·1973 era 3~ Percebe-se nitidamente que 

·a . favela, mesmo como f6rmu1a de sobTeviv;ncia para os estra 

tos mais pobres, já necessita agr.cgar .mais indivíduos. · A 

pesquisa de RODRIGUESC40) encontrou também a cifra média de 
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5,6 pessoas por barraco, numa pesquisa de campo em fins de 

1977 que abrangeu 6 favelas distribuidas em diversos quadra~ 
'·. 

\ 

· tes do Município de São Paulo. A TABELA IV fornece a distri 

buição dos barracos segundo o número de pessoas residentes. · 

TABELA IV - DISTRIBUIÇÃO DE BARRACOS SEGU~DO O NOME~O 
DE PESSOAS RESIDENTES 

Número de pessoas 1980 1973 

por barraco NA % % acumulada % o 
Í) acumulada 

1 - 6 . 1 '8 1,8 5,3 5,3 
2 22 6,7 8,6 13,5 18,80 

3 46 14,1 22,6 15,9 3.4 '7 o 
4 50 15,3 37,9 15,3 50,0 

5 61 18.' 7 56,6 }3' 7 63,70 

6 38 11,6 68,2 11,7 75,40 

7 46 14,1 82.3 9 3' 
' 

84,70 

8 18 5,5 87,8 6,3 91,00 

9 .20 6,1 93,9 4,1 95,10 

10 8 2,4 96,3 2,5 97,60 

11 9 2 ,,8 99,1 1,4 99,00 

12. 1 . o' 3 99,4 0,6 99,60 

13 -- -- 99,4 0,2 99,80 

14 -- -- 99,4 0,1 99,90 

15 2 0,6 100,0 0,1 100,00 

TOTAL 327 100,0 100,0 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980; CADASTRO DE FAVELAS 1973 
BOLETIM HABI p. 52. 

Percebe-~e que, em 1973, 50% dos barracos com 

portavamunidades com até 4 pessoas resid~ntes; já em 1980 

~pena~ 37,9% tem até 4 pessoas. Em 1980 17,70% dos barracos 

tem 18 ou mais residentes; em. 1973 apenas 15,30 % apresenta

vam a mesma situação, se considerarmos o bloco com 6 e 7 pes 
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so"as por barraco, tem-se em 1980 25,.70% do total, enquanto 

que em 1973 apenas 21%. 

A luta pela sobrevivênci~ e pelo abrigo se faz 

sentir dentro da própria favela. Assim como a TABELA IV evi 

dencia um aumento de congestionamento dentro do barraco,com 

um maior número de pessoas tendo que conviver para garantia 

da sobrevivência do grupo familiar, relatos de entrevistas 

mostram o adensamento das favelas, com terrenos sub-dividi

dos e mesmo barracos subdivididos em mais . unidades, como o 

relatado na favela da Av. Juscelino Kubitschek. 

c) Ãrea .do imóvel 

O tamanho do barraco, comparando as pesquisas 

de 1973 e 1980, parece estar aumentando. Em 1980 a área mé

dia do barraco é de 2 3·, 59m2 , a moda · 20m 2 e a mediana 2Om 2 ; 

em 1973 a área m;dia era de 16,63m2 , e a moda localizava-se 

na classe entre l0-19m 2 • Em l980, '29, 80% dos barracos tem 

mais de 30m 2 , e apenas 11,30%,em 1973. Na pesquisa de RODRI 

GUES(4l} a maioria dos barracos tem área entre 9 e 29m 2 , 
; 

ocorr~ndo ·a maior incidência ~ntre 10 e 19m2 (~nde estio 39,6% 

dos barraços). A autora conclui que o número de pessoas por 

unidade domiciliar aumentou em relação a 73, mas não a área 

do imóvel; o que aumentou foi o congestionamento. A pesqui-

sa de 1~80, entretanto, mostra um aumento de área. Surgem 

al~u~as hip5teses: _em primeiro lugar, não se pode excluir 

a hipót~se de flutuações amo~trais; em segundo, dada a dif~ 

rença de quase 3 anos entre as d~as pesquisas, e a crescen

te favelização no Municipio na d~cada, sobretudo após 1975, 
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· ~ poss{v~l que os favelados tenham investido mais nos seus 

bar~acos n6s filtimos 5 anos, percebendo que sua estada nes~ 

ta a1te~nativa habitac~onal ~ ~~ria longa, ou mesmo definiti- · 
\ 

va. De fato~ a pesquisa de 1980 ~cusa a exfst~ncia de refor 

ma ·ou amplfaçio em 34,6% dos barracos estudados, e a compa

raçio " entr~ a moradia no momento da entre~ista e no momento 

da mudança (TABELA IX) vai mostrar aumento significativo do 

nfimero de cômodos. 

TABELA ·v - DISTRIBUIÇÃO DOS BARRACOS SEGUNDO 
A ÁREA CONSTRUfDA 

Área do 1980 
barraco(m2) · NA % 

menos ·de )O 25 7 '· ~ 
10 - 19 105 32,9 

. 20 - 29 - 94 29,5 

30 - 39 50 15,7 

40 e + 45 14,1 

TOTAL 319(*) 100,00 

(*) Faltam respostas em 8 casos. 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT, 1980 
CADASTRO DE FAVELAS 
RODRIGUES, opus cit, p. 108. 

1977 1973 

% % 

22,4 4,5 

44,8 39,6 

19,5 24,7 

7,3 17,5 

4,o 13,60 

100,00 100,00 

Pode-se sugerir tamb€m que a irea do barraco 

aumentou pelo aumento do nfimero de pessoas por domicílio.Em 

1973 o número de pessoas por domicilio explicava apenas 6,72% 

da variação da área do barraco (coeficiente de correlação 

de Pearson de 0,2593, significante ao n!vel de 5%). Em 1980 

a ~orrelação entre as duas variáveis ~ de 0,3009, signifi-
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cante ao nivel de Q,Ol%, explicando ·9,05% da variaçio da i 

rea do barraco. Minha hipótese inicial era que a renda se-
' . . 

· ria a variável mais 'expll.cativa do que o número de pessoas · 
\ 

residentes, quanto aos diferenciais di ârea da unidade. Es-

sa hipótese nao se verificou: embora a correlaçio entre ren 

da e área do barraco seja positiva (0,2635) e significante 

ao riivel de 0,011·, ela ~ menor que a anterior, explicando 

apenas 6,94% da variaçio da ârea do barraco. 

Assim pode-se ligar o aumento da área do barra 

co ao aumento do número de pessoas residentes e provavelmen

te, ao aumento do número de residentes em idade · produtiva, 

atrav~s da ~gregaçio de maior número de familiares (como ji 

s~ viu). As TABELAS VI e VII explicitam com maior clareza as 

relações entre área construida e número de pessoas residen-

tes E: entre área construida e renda· familiar. 

Os dados indicam tamb~m que a superfi~ie m~dia 
. ' 

por habitante, que era de l,lm2 por'pessoa, passou a 4,57 m2 

por pes~oa. Esta área ~ ainda muito inferior aos padrões mi-
. . 

nimos discutidos no Capitulo III. A pesquisa de -SEBES em 1973. 

encontrou 94,4% dos barracos com superficie por pessoa infe-
. (42) . . 

rior a 2m 2 • Ji a pesquisa de RODRIGUES mostra que apenas 

9,7% dos barracos apresentam superficie por pessoa inferior 

a 2m 2 , e 42,8% das unidad~s pesquisadas fornecem a cifra en-

tre 2 e 4m 2 por pessoa. A pesquisa de 1980 fornece a cifra 

de 14,07% dos barracos com menos de 2m 2 de superficie por h~ 

bitante e 59,02% com superficie por habitante entre 2 e 6m 2 • 
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TABELA VI - .DISTRIBU)ÇÃO DOS BARRACOS POR ÁREA CONSTRUfDA 

E NOMERO DE PESSOAS RESIDENTES 

Área do menos de \ \ sem 
Barraco(m2 ) 10 10 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 e + resposta 

N'? de 
Residentes 

1 -- 6 100,0 
5,7 -- -- -- -- --

2 5 22,7 9 40,9 5 22,7 1 4,5 1 4,5 -- 1 4,5 
20,0 8,6 5 3 2,0 3,8 12,5 

. ' 

3 4 8,7 20 43,5 15 32,6 6 13,0 -- -- 1 2,2 
.16,0 19,0 16,0 12,0 12,3 

.• 
10,0 28,0 18 36,0 6 12,0 4 8,0 3 6,0 4 5 14 --20,0 13,3 19,1 J.2 ,o 15,4 15,8 

5 6 9,8 22 36,1 18 29,5 7 11,5 3 4,9 2 3,3 . 3 4,9 
24,0 21,0 19,1 14,0 . 11 5 10,5 37,5 ' . 

6 -- . i O 26,3 11 28,9 7 18,4 -4 10 '5 4 10,5 2 5,3 
9,5 . 11 '7 14,0 15,4 21,1 25;0 

7 4 8,7 12 2ó,l 10 21,7 10 21,7 4 8,7 6 13,0 --16,0 11,4 10,6 20,0 15,4 31,6 

- 16,7 7 38,9 6 33,3 2 11,1 8 -- 3 2,9 7,4 12,0 7,7 -- --

9 1 5,0 4 20,0 6 30,0 4 20,0 3 15,0 2 10,0 --4,0 3,8 6,4 . 8,0 11,5 10,5 

10 -- 2 25,0 2 25,0 2 25,0 2 25,0 -- --1,9 2,1 4,0 7,7 

11 -- 2 22,2 2 22,2 2 11,1 2 22,2 1 11,1 1 11,1 
1,9 2,1 2,0 7,7 5,3 12,5 

12 -- 1 100,0 
1,0 -- -- -- -- --

. 
13 -- -- -- -- -- -- --. 

14 -- -- -- -- ·-- -- --

15 -- -- -- -- 1 50,0 
3,8 

1 50,0 
5,3 

. TOTAL 25 7,6 105 32,1 94 28,7 50 15,"3 26 8,0 19 5,8 8 2,4 
100,0 100,0 100,0 100 o 100 o 100,0 100,0 

' 
FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

.r;, 0,3009 '-='< = O,Ol't 

TOTAL 

6 100,0 
1,8 

22 100,0 
. . 6, 7 

46 100,0 
. 14,1 

50 100,0 
15,3 

61 100,0 
18,7 

38 100,0 
11,6 

46 100,0 
14,1 

18 100,0 
5,5 

. 100 ,o 
6,1 

8 100,0 
. 2,4 . 

9 100,0 
2,8 

1 100,0 
0,3 

--

--
2100,"0 · 

0,6 

327100 ,o 
. . 100 ,o 
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TABELA VII - DISTIUBUIÇÃO DOS BARRACOS OPOR ÁREA CONSTRUIDA 

E RENDA . FAMILIAR 

Área do 
\ 

menos \ 

Barraco(m2 ) de io 10 a 19 20 a: 29 30 à 39 40 .a 49 50 e S.R. TOTAL 

Renda Familiar mais 

(Salários Mín.) .. 

o ~ 1 5 · 13,9 16 44,4 10 27,8 5 13~9 -- --- -- 36 100,0 
20,0 15,2 10,6 10,0 11,0 

1 l- 2 10 7,7 43 33;1 45 34,6 17 13,1 7 5~4 3 2,3 5 3,8 ~30100,0 
40,0 41,0 47,9 34,0 26 9 15,8 62,5 '39' 7 ' 

2 l- 3 7 8,0 27 30,7 22 25,0 13 14,8 8 9,1 8 9,1 3 3,4 88100,0 
28,0 25,7 23,4 o 26 ,o 30,8 42,1 37,5 26,9 

3 ~- 4 - 17 36,2 
16,2 

12 25,5 
12,8 

11 23,4 
22,0 

4 8,5 
15,4 

3 6,4 
15,8 -- 47100,0 

14,4 

4 1- 5 3 11,5 2 7. '7 5 19,2 4 15,4 7 26,9 5
· 19,2 -- 26100,0 

12,0 1,9 5,3 8,0 26,9 26,3 8,0 

TOTAL 25 7,6 105 32,1 94 28,7 50 15,3 8 o 9 5,8 8 2,4 f27l00,0 
100 o 100,0 100,0 100,0 26100 'o .. 100,0 100,0 100,0 

' ' 

.FONTE: "PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

r,; 0,2635 = o ,01% 



TABELA VIII - DISTRIBUIÇÃO DOS BARRACOS SEGUNDO A 

ÁREA CONSTRUÍDA POR . PESSOA (EM PORCENTAGEM) . 
. , 

Área do barraco 
por pessoa (m2) 1973 1977 1980 

o 1- 2 94,4 9,7 . 14,07 

2 1- 4 5,4 42,8 35,17 

4 ~ 6 0,1 19,5 23,85 

6 1- 8 -- 10,5 11,93 

8 r 10 -- 9,8 7,03 

mais de 10 -- 5,1 5,50 

NR . 2,6 2,45 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 

FONTE: CADASTRO DE FAVELAS. BOLETIM HABI 01, p. 53. 

10DRIGUES, p. ·108. 

PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980. 
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Observação: Embora o dado publicado por SEBES seja o transcri 
2 to na presente tabela, que fornece a média de 1,1 m por 

pessoa, essa cifra . não deixou de chamar a atenção: 

·a) ~la é, mesmo para um barraco, extremamente reduzida, Com 

tal área as pessoas sequer conseguem deitar-se; 
b) parecia improvável que em 7 anos a média de superficie 

· por·pessoa suba de 1,1 m
2 por pessoa para 4,57 m2 por 

pessoa. Nio resta dfivida que. a área média deve ter au

me~tado, seguindo a 16gica exposta no texto. Mas tal~o! 

dem de grandeza parecia exagerada. 
c) tentando averiguar o fato, h~ indicaç6es de um provável 

erro de tabulação no trabalho de SEBES. A TABELA XV do 

Boletim 01 (p. 531 apresenta uma área média dos barra

cos d~ 16.6258 m2 • Com tal área e uma média de pessoas 

. por domicilio de 4,9, . ter-se-ia uma superfície média de 
2 . 

3,9 m por pessoa~ 
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A TABELA IX representa uma comparaçao entre as 

condições de moradia p~r ocasião da mudança para a favela e 
'i 

suas condições atuais. Como,ji foi dito, 34,3% dos chefes de 

família favelados mencionaram ter realizado reformas ou am

pliações. ~l~m disso 16 entrevistados mencionaram ter tido 

outra ·moradia naquele mesmo lote (podendo ter sido demolida 

ou comercializada).· Isso significa que modificações são fei-

tas, quer na moradia; quer no entorno, ao longo do período 

de ocupação. Observa-se que hi aumento no número de cômodos. 

Enquanto 47,5% tinham apenas um cômodo ao se mudarem (com ou 

sem·banheiro), no momento da pesquisa este percentual cai 

para 31%. Notam-se os maiores diferenciais nas categorias 3 

cômodos e banheiro interno e 4 cômodos e banheiro externo. 

TABELA IX - COMPARAÇÃO ENTRE AS UNIDADES DOMICILIARES 
NA ÉPOCA DA MUDANÇA E NA ÉPOCA DA PESQUISA 

COMPARAÇÃO ENTRE DOMIC1LIOS 
AO MUDAR E ATUALMENTE. 

Cômodo único 
Cômodo único e banheiro externo 
Cômodo único e banheiro interno 

2 cômodos 
2 cômodos e banheiro externo 

2 cômodos e banheiro interno 
3 cômodos 
3 cômodos e-banheiro externo 
3 cômodos e banheiro interno 
4 cômodos 
4 cômodos e banheiro externo 
4 cômoaos e banheiro interno 

+ de 4 cômodos e 1 banheiro 

TOTAL 

MUDANÇA 

NA % 

66 

78 

11 

23 

80 

22 
7 

23 

8 

7 

1 

20,25 

23,92 

3,37 

7,06 

24,53 

6,75 

2,15 

7,06 

2,45 

2,15 

0,31 

326 (*) 100 '00 

(*) falta informação para 1 caso. 

FONTE: PESQlJISA DE CAMPq IPT - 1980~ 

ATUALMENTE 
NA % 

29 8,9 

62 19,0 

10 3,1 

21 6,4 

88 26,9 

24 7,3 

6 1,8 

38 11,6 

15 4,6 

2 0,6 

18 5,5 

6 1,8 

8 2,4 

327 100,00 
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d) pessoas por ·t6rnodo 

A TABELA X ~presenta a distribuição de barra-
. \ ' . 

cos segundo o _núrnero de 'c6modos. O número médio de c6modos 

habitiveis é de 2,1 (desvio-padrão 1,03), a moda 2 e a me

diana 3; Em 1973 o número médio de c6rnodos habitiveis atin-
. . 

gia a cifra d~ 1,6 (des~io padrão 0,8), a moda 1 e a media-

na 1. Percebe-se nitidamente um aumento do numero de corno- · 

d6s, acompanhando o aumento da irea construída detectado no 

item anterior. Em 1973 52,2% dos barracos tinham apenas 1 

c6modo; ji em 1980 esta cifra cai para 30,9% das unidad~s. 

Em 1973 apenas em 12,90% dos barracos se observavam 3 ou mais 

c6rnodos; já em 1980 28,40% dos barracos apresentavam-se com 

3. ou mais c6rnodos. 

. TABELA X 
" 

DISTRIBUIÇAO DOS BARRACOS SEGUNDO 
O NÜMERO.DE . COMODOS .. 

NÚmero de 1980 1973 
c6modos NA ' ' acumulada 9-. o . %.acú.mulada 

1 101 30,9 30,9 52,2 52,2 

2 133 40,7 71,6 34,9 87,1 
.. 59 18,0 89 "6 9,2 96,3 ..) 

' 
4 26 8,0 97 6 

' 2,8 99,1 

5 6 1· 8 . , 99,4 0,7 99,8 

6 :2 .0,6 100~0 . 0.,2 . 100,0 

TOTAL 327 100,0 100,0 
FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

"CADASTRO DE FAVELAS - BOLETIM HABI Ol, p. 55. 
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Embor~ a irea dos barracos tenha aumentado,as

sim como o número de comodos, a relação pessoas/cÔmodo habi-
·\ ' 

\ I -
tive! exprime um grande congestionamento, provocado pelo nu-

mero de residentes no barraco. O número m€dio de pessoas por 

cô~odo € de 3,Ubl, com desvio padrão de 1,780. A moda indica 

a cifra de 2 ~essoas por cômodo, e a mediana acusa o -numero 

de 2,5~0. Em ~973 a situação, perante os parâmetros expostos 

no Capitulo 1I1, ji era critica: a m€dia de pessoas por como 

do era de 3,1170, com desvio padrão de 1,8656.Embora as duas 

~idias não apresentem di~erença significativa,observa-se que 

e~. ~973 59,80% dos barracos tinham um "Índice de congestio

namento" inferior a 3, enquanto que em 1980 65,10% dos bar

racos apresentem a mesma cifra (TABELA.XI). Evidencia-se uma 

pequena m.elhora, embora· insuficiente. A equipe· de CHOMBART DE 

LAUWE(43) aponta a cifra de 2,5 habitantes por peça como li

miar patol~gico, ou seja, acima do qual a probabilidade de 

ocorrência c;l.e perturbações. na saú.de física e mental dos mora 

dores ~ praticamente igual a um. 

Segundo dados do Censo Demogrifico de 1970, o 

P.Ú~erq c;l.e J?essoas por côm.odo habitivel ·no Municipio de São 

Pau~o era, ~m .. ~970., ~,01, o que difere acentuadamente do In

di~e e~co~trac;lo para as favelas do Municipio de São Paulo, 

tRtt.to e~. ~ 9 'Z 3 .co~_o e!Jl :I, 9 8 O, 

SQ..be ..... se a.in.da. que os pac;lrões recomendá"!eis de 

ocupacão "!a.ri.a.m. in.ternacion.a.~mente (vide Capítulo I I I) . Con

si.dera·~.se n.o Bras i],, segundo o P~a.no Pecena], de Pesenvolvi-
. . . 

Ulento Econ.ômico e Social (Habitação) que o nú'mero minimo de 
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c6~odos deveria ser 1 c6modo para o casal e 1 c6modo habiti 

vel por sexo dos filhos~44 ) 

Tal c~it~rio embora especifico para a socieda~ 

de ocidental permite inferir, mais uma vez, a extrema preca

riedade domiciliar a que estão sujeitos os moradores das fa

velas do Municipio de São Paulo, não havendo qualquer possi~ 

!idade de privacidade dos moradores dentro do domicilio, fa

tor imprescindivel ao bem estar fisico e mental. 

Os dados relativos às condições de ocupaçao a

testam o grave problema de safide pfiblica enfrentado pelos fa 

velados. 

TABELA XI - . DISTRIBUIÇÃO DOS BARRACOS PELO 

NOMERO DE PESSOAS POR COMODO 

N9 de pessOas 1980 1973 
por .c6modo NA % %acumulada % %acumulada 

o - 1 36 11,0 . 11 'o 12,5 12,5 
2 - 3 177 54,1 65,1 47,3 59,8 
4 - 5 84 25,7 90,8 25,9 85,7 

6 - 7 24 . 7,4 98,2 9,9 95,6 

8 - 9 3 0~9 99,1 3,3 ·98,9 

10 - 11 3 0,9 100,0 0,9 99,8 

12 - 13 -- 0,2 100,00 

TOTAL 327 100 ,o . -- 100,0 --
. 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

CADASTRO DE FAVELAS BOLETIM HABIOl, p. 55. 
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2.4. CARACTER!STICAS F!SICAS DOS · BARRACOS 

I 

Conforme \critérios e~postos no Seminário sobre 

Saneamento e ~ Pro~rama de ~abitação (45~ toda habit~ção deve 

ser construida utilizando materiai~ que permitam proteção ade 
. . . -

quada quanto ao calor, frio, ruido e umidade. Deve possuir 

ventilação suficiente que permita a circulaç~o do ar interior, 

i~ento de substincias t6xicas ou nocivas, e que proteja con

tra poluição atmosférica por odores, fumaça e poeira. Deve 

apresentar ainda condições suficientes de iluminação, isola

mento . acústico e insolação . . Enfim, devem obedecer às normas 

fixadas pela OMS para a definição da habitação adequada, ex

postas no Capitulo III. 

Conforme a TABELA XII, a madeira e o 

predcminante que compoe as paredes externas .dos barracos. A 

cornparaçao com os dados do Cadastro de Favelas de SEBES se ve 

prejudicada, pois a pesquisa do IPT admitiu, para cada barra-
' .co, respostas múltiplas, seja, se no barraco existia mais de 

um material utilizado, todos eram assinalados, enquanto que a 

pesquisa de SEBES utilizou as normas recomendadas pelas Na

ções Unidas e pelos censos brasileiros (vide Capitulo III), 

utilizando o conceito de mater~al predominante. Não é comum, 

ent~etanto, a utilizaç~o de mais de um material para cada item 

de construção, o que permite uma comparação em termos de gran

des tendências gerais com os resultados de SEBES (tomada com 

algumas ressalvas). 

Pci:cebe-se que. a madeira. ;foi utilizada em 93,9% 

dos casos. Em 1973 a madeira era material utilizado em ~6,5% 
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dos barracos, como,material predominante (agrupam-se aqui as 

categorias madeira nova,e madeira usada). A alvenaria, quer 
' 

de bloco~ quer de tijoio, cpm argamassa de barro ou cimento, 

foi percebida em 2,4% das paredes externas dos barracos. Em 

1973 surgia como material predominante em 1,3% dos barracos. 

Sabe-se entretanto que sobretudo nas favelas da zona leste 

o bloco de cimento, como elemento construtivo predominante 

das unidades domiciliares nas invasões, ~ cada vez mais uti-

lizado. Existe uma proibição formal da construção em alvena

ria nas favelas, porque este tipo de edificação caracteriza

ria uma posse definitiva sobre o terreno. Mas as formas de 

intervenção no fenômeno favela tem mudado·, sobretudo nos dois 

filtimos anos~ e de certa forma, ao menos nos terrenos munici 

pai~_, ao se introduzirem melhorias já se referenda indireta

mente, se não a posse, a perman~ncia dos favelados no local 

Pelo menos, ~ essa a intenção explicita dos programas Pr6-
. -

morar, Pr6-luz, Pr6-água e Pr6-favela. 

TABELA XII - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO 
NAS PAREDES EXTERNAS 

MATERIAL DAS 
PAREDES EXTERNAS 

Tijolo com argamassa d~ cimento 
Tijolo com argrunassa de barro 
Bloco com argamassa de cimento 
Bloco com argamassa de barro 

Madeira 
Taipa ou adôbe 
Materiais- aproveitados 

·Outros 

3 

2 

2 

1 
307 

2 

21 

10 

~c*) 
o 

0,9 
0,6 

0,6 

0,3 
93,9 

0,6 

6 '4. 
3,1 

(*) Respostas mÚltiplas. Percentuais calculados em relação 
. ao número total de barracos (327) 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 
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O morador do barraco~ tal qual o morador ~~ 

casa de alvenaria, ~ertencente is camadas menos privilegia

das economicamente, é comedido na edificação do espaço: or~ 
. . . ' I 

ganiza as· ireas conforme sua utilização imédiata. Não hi ex

cessos que se · interponham entre o objeto e sua serventia. A 

irea ·maior· e mais . prioritiria co~tuma ser a c~zinha, onde se 

prepara o aliment6, convive, etc. O local de dormir geralme~ 

te esti separado por uma di~isória em cortina, ou simplesme~ 

te por um armirio (inexistem paredes internas em 44 barracos, 

13,46% da amostra). Seja qual for o tamanho da familia,a pr~ 

ferência é pe,lo dormir no "quarto". As camas na "sala" de 

Maria das Neves (favelada do Jaguaré) eram .ocupadas pelos hós 

pedes. A familia (ela, o marido e duas c~ianças) dormiam nu

ma irea de 3m 2 , separada da irea de coiinhar por um armirio. 

Igual disposição verificou-~e no· barraco de Odilon(também fa 
. !: 

velado -do Jaguaré)- a ampli~ção da . superficie domiciliar 

após o nascimento de mais um filho foi destinada ao aumento 

da cozinha, e não da alcova, onde dorme agora mais um nenê. 

Quando existem paredes internas, a madeira -e 

o màterial utilizado de forma majoritiria, seguido pelo ma-

deirit. Em 1973 a pesquisa de SEBES apontaya que em 49,1% 

dos barracos as paredes internas eram edificadas com madeira 

usada. 



TABELA XIII - ESPECIFICAÇÃO DO MATE~IAL UTILIZADO 
NAS .PAREDES INTERNAS 

MATERIAL DAS PAREDES INTERNAS 

Tijolo com argamassa de barro 
Bloco com argamassa de cimento 

Madeira 
Madeirit 
Taipa 
MÓveis 
Cortinas 
Outros 

NA 

1 

2 

206 

64 . 

2 

31 

49 
" 3 

~ ( *) 
o 

.0,3 

0,6 

63,0 

19,6 
0,6 

9,5 
15,0 
0,9 

(*) Respostas múltiplas. Percentuais calculados em relação 
ao número total de barracos (327) 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 
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· Chama a atenção também o uso interno de ... 
mo-

veis e/ou cortinas como delimitadores do espaço, classifi-

cando ?S funções exercidas dentro dele e organizando-as(24,5% 

dos casos)~ 

O telhado é predominantemente de cimento ami

anto (aparece em 59,0% dos barracos) e a ausência de forro 

(91,7% dos barracos não possuem forro em nenhum dos c6modos) 

torna o barraco ainda mais desconfortável termicamente. So-

bretudo nos barracos mais antigos nota-se o uso da telha de 

barro (28;7% dos barracos a apresentam). Em 1973 a telha de 

barro era nitidamente o mate!ial predominante (surgia como 

cobertura em 65,2% dos barracos). Como conforto térmico, is-

to representa uma perda: a telha de -barro fornece melhores 

condições. Entretanto, sua utilização for~a o construtor de 

barracos a montar toda uma estrutura em . madeira, cada vez 
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mai5 cara, de difi2il e demorada execuçao. Na falta de fi

bra-cimento, qualquer ~oi~a ~erve: pedaços de madeira, pli! 
\ 

tico, restos metilicos. A TABELA XIV apresenta os resulta-

dos. 

TABELA XIV - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL UTILIZADO 
NA COBERTURA 

TIPO DE TELHADO 

Teiha de barro 
Cimentó-amianto 
Zinço 

"i 

Laje 
Madeira 

Mat~riais re-a~roveitados 
Outros 

NA 

94 

193 
26 

1 

37 

5 

3 

o (*) 
'ó 

28,7 

59,0 

8,0 

0,3 . 

11,3 

1,5 

0,9 

(*) . ~esp~stas múltiplas. Percentuais calculados em relação 
ao ~umero total de barracos (327) . 
. ; 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

Quanto ao piso, o mais comum ~ que seja ci-
. . . 

mentado (80,7% dos barracos apresentam alguma parte do p~so 

cimentado). Se os recursos não permitirem nem mesmo isso, 

o chão ~ simplesmente bem apiloado e deixado em terra bati-

da, pois um cimentado bem feito · chega a cu~tar um quarto do 

total do barraco. Às vezes utilizá-se chão de tábua (6,7%), 

como no caso de Severina, · em Vila Brasilândia. Em 1973 o p.!_ 

so não era revestido em 46,3% dos barracos, com todas as 

conse_quências sanitárias provenientes desse fato (prolifer~ 

çao de mol~stias parasitárias; sobretudo). Não se pode afii 

mar com segurança que houve uma melhoria quanto ao revesti-
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mente do piso, ji que os crit~ri~s d~ coleta da resposta di

ferem. Para SEBES, não importava se uma parte -do piso fosse 
.... 

. d d \ .1 d. f b . em c1mento; es e qu~ o mat~r1a pre om1nante esse terra a 
I 

tida, o barraco era classificado segundo essa categoria. Pa-
. 

· ra os pesquisadores do IPT, ~e um barraco tivesse mais de uma 

solução para o piso, todos eram anotados. Ressalvando-se es

te fato, parece realmente ter diminuído a incidência de ter-

ra batida e aumentado a do piso cimentado (32,81% em 1973~ 

80,7% em 1980). 

TABELA XV - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL 
UTILIZADO NO PISO 

TIPO DE PISO NA . º' c*) 
o 

Tabu a 22 6,7 
Cerâmica 1 0,3 
Cimento 264 80,7 
.Terra .. Batida 58 17,7 

(*) Respostas múltiplas. Percentuais calculados em 
· ·relação ao número total de barracos (327) _ 

FONTE: P~SQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

· Os elementos de ventilação e circulaçã.o :n.ao u1_ 

trapassam, na primeira fase, a uma porta de entrada e uma 'j~ 

nela. Frequentemente porta e janela são agrupados, onde a 

porta permite a abertura independente de sua metade superior, 

A TABELA XV~ mostra · que 18,96% dos barracos não apresentam 

janela, ou seja, a ventilação di-se somente pela porta, -· :n.a.o 
. 

raro com o tipo de "bandeira"· acima especifica.do. · A maioria 

dos barracos possui apenas . uma janela, 'o que j i . caracteriza 
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a irisufici~ncia de . ~entilação deste tipo de unidade dornici-

liar, com o risco de se ver aumentada a incid~ncia e preva-
' \ 

l~ncia de doenças infe~cios~s, sobretudo as respirat6rias. · 

A falta de recursos não raro obriga o morador favelado -a 
. . . 

utilização ·da janela de tábua, que não permite nenhuma ven-
-

tilaçio quando fechada. Na falta de dobra~iças, pedaços de 

pneus velhos cortados dão a rotAção da folha. O total d~ bar 

racos apreserita 450 janelas, ou seja, 1,38 janelas por bar

raco. A TABELA XVII mostra a predominância da janela de tá-

buas, geralmente sem ~idro. A utilização da janela tipo ve

neziana, que reduz a incid~ncia de luz permitindo por~rn a 

ventilação, ~ pequena: .apenas 8,44% . do total das janelas. 

Compreende-se: ~urna peça co~prada, e .!epresenta um desern-

.bolsri que nem sempre a ~arnilia favelada esiá em condições 

de fazer (o preço de urna janela ven~ziana de 1,00 x 0,70m 
- . 

~ra, em fins de 1978, cerca de Cr$700,00, ou seja,44,87% ·do 

salário minirno vigente na ~poca). 

TABELA XVI - DISTRIBUIÇÃO DOS BARRACOS 
SEGUNno · o ·.NÜMERO . DE JANELAS . 

NOMERo: DE JANELAS NA ~ . o 

í 
nenhuma janela 62 18,96 

1 135 41,28 
2 91 27,83 . -
3 27 8,26 
4 9 2,75 
5 2 0,61 

"6 1 0,31 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT· - 1980 
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TABELA XVII : - FREQUBNCIA no TIPO.DE .JANELA 

TIPO DE JANELA NA % 

janela 'veneziana 38 \ 8,44 

janela basculante 3 0,67 

vidro fixo 9 2,00 

janela tábua 350 77,78 

outro tipo 50 11~11 

TOTAL 450 100;00 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

-Quanto ao numero de portas, .a moda da TABELA 

XVI I I aponta· uma única porta. Dado que a frequência. de côm~ 

do Único ~ 8,9%, cômodo Único com banheiro externo 19,0%, 
. . 

cômodo Único com banheiro interno 3,1%, fornecendo o total 

de 31%~ parece provável que parte dos banheiros, quer inter 

nos, quer . externos, estejam isolados com cortinas. Na ampli~ 

çio do barraco certamente . se fará outra janela; is vezes, 

mesmo outra porta divisória. Observa-se que a frequência de 

·barracos com duas portas já nio ~tio baixa (32,4%). Acr~d! 

ta-se que essa segunda porta dev~ estar isolando preferenci 

almente o b~nheiro. Portas interna~ são consideradas luxo 

nas favelas. Utili~am-se cortinas ou móveis. 



TABELA XVIII - DISTRIBUIÇÃO DOS BARRACOS 
.. ·.SEGUNDO. O. NOMERO. DE PORTAS . 

\ . 
. . NOMERO ·.DE ·. PORTAS . ·. · . . ·. ·.- ·.- · ·. N:A\: .· . ··. ·.- ·. tt ··.- ·.- ·.-·.- · .... 

1 

2 

. 185 
],06 

. 
56,57. 

3 · 25 7 1 65 

4 · 9 ~ ;Ts 
. ·. ·. 5 ·: ·. ·. ·. · .. ·.·. ·. ·. · . .- ·.·.-. :.-z .· .·.- -.- · ... · . -o~. 6;I. · · .··.- · . - .-·.· 

. 
. TOTAL ... .. . .. ... · ·327 .. · .· . ·1·oo·· o·o .. · .. -··.· · .. . · . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .· . . . . . ' . . . 

\ 
FONTE: PES9UISA DE CAMPO IPT ... ),980 
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A semelhança entre os objetos presentes nos 

barracos é notável. o espaço pequeno contribui para a idéia 
... , 

. l 

de atravancani'ento, sempre presente. São malas ·e utensílios 
. ~ 

a ocupar toda ;a área disponível. Alguns enfeites nas paredes 

retratos emold~rados dos pr6prlos donos, im~gens de santos e 
! 

beatos, calendârios. Quase. sempre, a presença da televisão 

ao lado do fog~o e da mesa de refeições, ou mesmo no quarto~ 

Predominam os ~bjetos industrializados: bacia p~ra lavar ro~ 

: Pa e louça, cafeteira, balde para esquentar água para o ~an-

nho, alguns pratos, canecas e talheres. Sempre os mesmos em 

qualquer barraco que se entre. Quando não há energia, lampa-. . . 

rina de querosene ou s.implesmente _velas apoiadas nos pratos; 

se nao, lâmpada central pendurada no soquete. O rádio de pi

lha é também companhei~o constante e muitas vezes o ponto 

maior de ligação com o mundo. Os m6veis algumas vezes sao 

compr.ados, outras ·vezes são ·improvisados pelo morador. Odi

lon, favelado do . Jaguaré~ relatou~ em meados de 1978: 



"Prime.iro eu cravei os pontaletes, um, dois, 
três, quatro. Quatro pontaletes, a gente põe 

-. ~ • .. 

as travessas de ,cima, .põe as de lado e depois 
\ 

prega a tábua tudinho ..• Prá cavá os pontale-' . ' . 

tes fiz um buraco no chão, com um 'metro de 
fundura. No buraco botei barro e pedra ... 
Tudo é tábua, isso aí. Embaixo tem outra tá
bua mais enterrada e a outra por cima que é 

para nao apodrecer (explica o ba.ldrame) ... 
Eu serrei tudo aqui, com o serrote do meu i,E. 
mão. Ferramentas,_ o pessOal me emprestava •.• 
O telhàdo, eu preguei tudo com prego. Tem 
umas borrachinhas nos pregos que é para quag 
do a água vir não cair dentro do barraco. 
Isso tudo comprei aqui mesmo, aí num depósi

to do Jagu~ré ... As mesas, os bancos, foi 
tudo eu que f~z. Fui eú que puxei os fios 
também. . . A água; eu tô pagaJ1dÓ para tun co
lega, que eu tô pagando junto com e]e. Todo 
mundo quase já tem água aqui. Essa luz é da 
Light, é emprestada de .um ~.igo. De água es-

. . . . ' 

se mês eu paguei Cr$106·, 00 •. Nunca pensei nu-
ma coisa dessas ..• " (deve-se lembrar que 
esta cifra representava, em 1978,6,76% 
d~ um salário mínimo e Odilon não ti
nha água encanada. Buscava com um bal
de na ·casa de seu · amigo). 

427. 

As semelhanças nas resultantes físicas dos bar 

racos re~ul~am da pobreza técnica e da pobreza dos seus ha

bitantes. "0 que produz espelha o como produz" (46) 

2.5~ CONDIÇOES SANITÁRIAS E SERVIÇOS URBANOS 

Para ~elhor apreciação das condições sanitá

rias dbs barracos é importante relembrar conceitos já discu 
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tidos nos Capftulos 1 II e III do presente trabalho, adotadas 

pela Organização Mundial .da SaGde. 

"SaGde é um estado de completo bem estar fí
sico, mental e social e não apenas a ausência 
de enfermidades ( ... ) 11

• 

"Sanemaento é o controle de todos os fatores 
do meio físico do homem, que exercem ou po
dem exercer efeito deletério sobre o seu bem 
estar físico ou menta.l ou social. 11 C 4 7) 

As condições sanitirias essenciais a serem con 

sideradas numa habitação são: ab.as tecimen to de igua, não 
... 

50 

para beber mas também para o atendimento das necessidades mí 

nimas do ser humano; destinação correta dos dejetos; saniti-

rio. 

Uma das condições mínimas· propostas (ver Capí

tulo III) é a existência de um compartimento interno com ch~ 

veiro, privada e lavatório. No entanto, não é o que se veri-

fica nas favelas, onde, em 1980, apenas 17,13% do total dos 

barracos possuiam sanitirio individual interno. Entre os 327 

barracos pesquisados em 1980, 82 (25,08%) não possuiam qual

quer·espé€ie de sanitirio. Em 1973 a situação apresentava-se 

ainda pior, pois 35,8% dos barracos não dispunham de compar

timento sanitirio. Entre os que pos~uem sanitirio, a distri

buição é a seguinte: 
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TABELA XIX - DISTRIBUIÇÃÓ DOS BARRACOS PELO 
·TIPO DE SANITÁRIO EXISTENTE 

TIPO SANITÁRIO · 
1980 1973 

DE NA % NA % 

Coletivo 63 25,71 2599 46,69 

individual externo 126 51,43 2866 51,48 

individual interno 56 22,86 1,83 

TOTAL 245 100,00 5567 100,00 

FONTE: PESQUISA .DE CAMPO IPT - 1980 
CADASTRO DE FAVELAS - BOLETIM HABI - 01, p. 58. 

A ausência de sanitários e a ·existência de sa-

nitários coletivos, que representam 44,34% do total de barr~ 

cos pesquisados em 1980 e 65,8% do total de 1973, permite a 

previsão "a priori" da grande possibilidade de proliferação 

de m6l~stias iRfecto-contagiosas, ~obr~tudo as de veiculação 

hídrica, quadro ainda mais agravado pela falta · de educação 

sanitária de seus moradores e pelos parcos recursos disponí

veis para ~anutenção deste equipamento. Não há d~vida que e~ 

tá existindo uma melhoria entre as condições de 1973 e 1980, 

evidenciada claramente pela TABELA XIX, onde o percentual de 

barracos servidos por sanitário individual interno aumentou 

de . l,83% para 22,86%. Nota-se que o que diminuiu foram os sa 

nitários coletivos, mantendo-se a ~roporçao dos sanitários 

individuais externos, aliás, a solução mais utilizada pela 

população favelada, raramente servida por rede de esgoto e 

utilizando-se frequentemente de fossas negras como 

dos · dejetos. 

destino · 
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. (48) . 
A pesquisa de RODRIGUES · encontrou apenas 

7% das famílias sem banheiro, 35% usando o banheiro coleti

vamente e 58% com banh~iro i~dividual. A maior incidência de 

banheiro individual interno ocorreu na favela Saquarema; nas 

demais, tal como na pesquisa do IPT e na de SEBES, predomin~ 

va o banheiro · individuil externo. Entretanto deve-se notar 

que o fato de se ter banheiro individual, is vezes interno, 

nao va1 alterar em muito a precariedade das condições de hi-

-giene e ~alubridade, dada as formas de abastecimento de agua 

e de esgotamento sanitário. 

TABELA XX - DISTRIBUIÇÃO DOS BARRACOS SEGUNDO 
O TIPO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

TIPO DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA N.ll. % 

Rede pública 74 22,6 

Torneira pública 31 9,5 

P~ço coberto com bomba 3 0,9 

.Poço coberto sem bomba ·82 45,1 

Poço descoberto 22 6,7 
Nascente 22 6,7 

Água emprestada .79 24,2 

Água comprada 19 5,8 

Caminhão da Prefeitura 1 0,3 

Outros . 7 2,1 

.TOTAL 327 100,00 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

:S preciso cuidado na interpretação da TABELA XX, . 
dado as alternativas usadas pela equipe do IPT. Assim, 

"água emprestada ou . comprada" po.de ou não representar 

essa 

-agu,a 
' 
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da sABESP que .domicílios vizinhos cedem. S bastante provivel 

que os 5,8% dos barracos ,que disseram "comprar a água" pa-
' \ 

guem a um barraco próxi.ino su~ parte no consumo de água de re 

. de pública~ As relações na favela são mercantis, e o paupe

rismo € grande para que se ceda gratuitamente algo pelo qual 

se gasta dinheiro. Já na categoria "igua emprestada" existe 

uma maior probabilidade da. utilização da igua de poço ou de 

nascente. AÍ está se empre.stando um bem pelo qual não hi dis 

pêndio monetário imediato. S claro que se gastou na constru

ção de um poço, mas parece pouco provável que os favelados 

se utilize~ do pagamento de vizinhos para amortização dosRa~ 

tos dessa construção, que . teria se dado de qualquer forma, in 

dependente da existência desses vizinhos. 

Dessa forma, a comparabilidade com os dados de 

SEBES .de 1973 ficou prejudicada. De qualquer maneira, perce

be-se também certa melhoria: em 1973 58,5% dos barracos uti-

·lizavam o poço manual; em 1980, apenas 31,80% o fazem. Em 
.·· 

1913, 12,9' dos barracos usavam água de nascentes; em 1980, 

o percentual cai para 6,7%. ~om situação sanitária razoável 

(rede e/ou torneira pública) situam-se 32,10% dos barracos 

em 1980 e 28,60% dos barracos em 1973. A diferença é pequena, 

não permitindo falar em melhoria sanitária significativa. 

A falta de ligação i .rede pública ou a poço 

com bomba é certamente a responsável pelo baixo índice de 

barracos com ponto de água privativo: apenas .49 barraco~ 
. . 

(14;98% do total de barracos) tem ponto de água. Os outros 
-

84,"71% nao se utilizam de água .corrente interna ao domicí-
. ) 

lio. 
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TABEtA XXI - DISTRIBUIÇÃO DOS COMODOS QUE TEM ÁGUA 

COMODOS COM 
PONTO DE ÁGUA NA % 

Cômodo Único 6 12,24 

banheiro · interno 4 8,16 

banheiro externo 2 4,08 

cozinha 20 40,82 

banheiro interno e cozinha 7 14,29 

banheiro externo e cozinha 2 4,08 

outros 8 16,33 

TOTAL 49 100,00 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

Nota-se a concentração do ponto de água corr~n 

te na cozinha. Lembrando que 56 barracos · tem banheiro inter-. . . 
no, chama~ atenção que apenas 11 o · possuem com água corren-

te. Os outros devem estar funcionarido de forma mais rudimen-

tar, com baldes de água. 

Nesses 49 barracos predomina o encanamento em 

PVC (plástico) (95, 92% dos barracos). 

Um grande número de barracos (26,61% dos barr~ 

cos em 1980) nao possui pia ou tanque. Percebê-se uma melho

ria em relação i situ~ção de 1973, quando 64,6% das unidades 

domiciliares da favela nao os possuíam. Entre os barracos 

equipados, em 21,67% o uso deste ·tanque é coletivo em 1980, 

contra 41% em 1973. Tal qual em relação ao sanitário,nota-se 

aqui uma melhoria'ao ~ível individual do barraco: entre os 

240 barracos com tanque, 7 8, 33% têm o apar-elho para seu uso 

familiar ·exclusivo, enquanto que em 1973 apenas 5.9 -,0% esta-
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vam na mesma si tuaçã~. A pesquisa de 1980 detetou também 10,4% 

dos barracos com lavatório individual. Mas o uso de bacias e 
- . \ I . . 

baldes é ainda predominante p~ra · a lavagem de roupas e lou-

ças; utilizando não raro i~uas poluídas. 

Outro equipamento intra-domiciliar considerado 

foi a exist~ncia de c6modo específico para cozinha, corno re

comendam as .normas da Organização Mundial da Saúde. Em 37,3% 

dos barracos esta "cozinha" mesmo rudimentar~ não possuia li 

'mi tes f_Ísicos definidos .. · Lembrando que 31% dos barracos eram. 

constituídos de c6modo Único e banheiro (8,9% c6modo único, 

19,0% c6modo Único e banheiro externo, 3,1% c6modo ~nico e 

banheiro interno) o dado rião constituiu surpresa, mas atesta, 

mais uma vez, a extrema precariedade desse tipo de moradia. 

Quanto ao destino dos dejetos, a TABELA XXII 

mostra com grande clareza 6 problema de sa~de p~blica: 66i05% 

dos barracos não possuem qualquer si~tema de esgotamento sa-
.•· 

nitário, depositando os dejetos ao ar livre ou diretamente 

em cófregos. O risco de verminoses e doehças de veiculação 

hÍdrica é enorme, lembrando que em .geral util,izam água de p~ 

ço do lençol freático que se encontra sempre poluido. Assim 

o fato de ter aumentado a percentagem de famÍlias com banhei 

ios privativos não alterou em muito a precariedade das cond! 
. . 

ções de higiene e salubridade, dada as formas de abastecimen 

to de água e de esgotamento sanitário. 

~· i ..... SA!Xl!~ 
-·~ ftllcrln...__ 



TABELA XXII - DISTRIBUIÇÃO DOS BARRACOS SEGUNDO 
O DESTINO DOS DEJETOS 

'· 

FONTE: _PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 
CADASTRO DE FAVELAS - BOLETIM HABI 01, p. 59 
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Percebe-se ·uma piora das condições sanitárias 

no q~e diz respeito a este item, entre· 1973 e 1980. Se antes 
' 

29,69% lançavam seu esgoto "in natura" ao ar livre cu a cér-

regos, atualmente essa percentagem sobe para 66,05%. O uso 

de fossas, mesmo rudimentares (agrupou-se na mesma categoria 

fossas secas e negras porque nio raro as fossas secas, que 

seriam destino correto dos dejetos, com a subida do lençol 

freá~ico na ~poca de chuvas transformam-se em negras. Al~m 

disso, mesmo quando o morador declara tei fossa seca, esta 

afirmaçio merece ser colocada em d~vida: a fossa seca enche-
. . 

-se rapidamente e adequa-se melhor a habitações temporárias, 

- .. o que nao e o caso dos barracos na favel,a), diminuiu. Os pr~ 
. 

gramas tipo Pro-favela, que pretendem a urbani~açio e coldca 

çio de infra-estrutura básica sanitária, em 1980 eram apenas 
. . 

embrionários, e mesmo hoje, em 1982, pouc·o · conseguiram real_! 

zar~ · O dado relativo is ~oss~s s~pticas tamb~m de~e ser en~a 

~ado com ressalvas. Os custos de co~serva~io e limpeza das 



435. 

fossas septicas nao sao despre~ivei~. Na favela da Av. Jusce 

.lino Kubitschek, por ex·ernplo; ·chegava a existir mais de urna 
' \ 

fossa ~eptica por ba~raco, n~ interior do c5rnodo ~nico, co-

-berta por um tapete. Seu efluente, entretanto, corria a ceu 
. 

aberto pelos caminhos da favela, elas nun~a tinham sido lirn 

pas e viviam transbordando. 

Caracteriz~-se plenamente um problema de sa

nearnentq e de sa~de p~blica. Assim, a melhoria das condições 

de vida da popul~ção favelada evidenciada pelo aumento do 

n~rnero de .sanitários individuais não levou a urna melhoria das 

condições gerais de · sanea~ent~, dada a filta de infra-estru

tura. 

Deve ser considerado ainda, tom relação i qu! 

!idade_ sanitária, o destino .dado ao lixo. 

Comparando-se a situação de 1973 com ~ de 1980, 

nota-se urna incrivel melhoria: se antes 89,1% dos barracos 

jogavam o lixo ao ar livre, agora apenas ~7,71% o fazem. A 

incidência de coleta p~blica foi notável: em 1973 apenas 15,1% 

dos barra~os pes~uisados utili~ava~ coleta p~blica dos de

tritos; já em ~980 . 42,82% usufr:uern deste serviço. Se em 1973 

apenas em 19,8% dos casos ocorria urna ftestinação correta do 

lixo (coletado ou enterrado), em 1980 isto acontece em 44,04% 

dos barracos. 

A f'orrna mais comum de col,et·a acompanha o que 

acontece por quase todo tecido urbano .do Nunicipio~onde ape-
. . 

nas nas áreas centrais~ mais densamente povoadas, ela ~ diá-
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ria. Nos bairros pa~listanos costuma ter a . frequ~ncia de 2 a 

3 vezes por semana, tal , como nas favelas. As TABELAS XXIII e 
. \ 

XXIV mostram a situação ~om ciaior clareza. 

-TABELA XXIII -DISTRIBUIÇÃO DOS BARRACOS SEGUNDO 
O DESTINO DO LIXO 

DESTINO DO 1980 1973 
... LIXO NA % NA %· 

jogado ao ar livre 156 47,71 6950 80,17 
·queimarl:o · 27 8,26 334 3,85 
enterrado 4 1,22 69 0,80 
coleta pÚblica 140 42,82 1310 15,11 
.alimento para animais -- 6 0,07 

TOTAL 327 100,00 8669 100,00 

FO.N1'E: PESQUISA DE (ruvWO IPT - 1980 
CADASTRO DE FAVELAS~ BOLETIM HABI 01, p. 60. 

TABELA XXIV- DISTRIBUIÇÃO DOS ' BARRACOS ONDE -HÁ COLETA 
PÚBLICA .E.FREQUENCIA:DA :COLETA :DE LIXO : . 

FREQUENCIA 
% em relação 
do total de 

NA % barracos 

coleta diária · 1 o, 71 · 0,31 
2 a 3 vezes por semana 127 90,71 38,84 
1 vez por semana 7 5,00 2,14 
coleta .esporádica 5 3,57 . 1,53 

· ·Total 140 100,00 42,82 

FONfE: PESQUISA DE CAMPO I.PT - 1980 
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Outro ' serviço urbano ~esquisado foi ~ exi~t~n

cia de ligação particular à rede de energia elétrica. Aqui 
\ . . 

. \ 

nbvameQte vale a pen~ ressal~ar que os dados foram coletadps 

em 1980, quando apenas se iniciava o programa Pr6-luz, que 

jâ eletrificou quase . a totalidade dos barracos em terrenos 

municipais. Assim, em janeiro de 1980 a energia elétrica -e 

it~m escasso: 65,44%. dos barracos usufruem dos seus benefi-

cios, mas apenas 16,51% de maneira regular; 11,43% possuem 
. . 

.ligação ·clandestina, 31,50% ligação "emprestada" de outro 

barraco, pela qual pagam uma quantia razoável em dinheiro . . A 

TABELA XXV mostra ·as alternativas energéticas usadas pelos 

favelados pesquisados~ Percebe-se que 19,27% dos barracos são 

iluminados apenas · com o uso de velas, numa outra. demonstração 

de ~recariedade e excl~são dos serviços urbanos. 

TABELA - XXV- DISTRIBUIÇÃO DOS BARRACOS SEGUNDO 

.o·.TIPO .DE ENERGIA DOMICILIAR 

TIPO DE ENERGIA 
· ··.D-OMICILIAR NA % 

Ligação regular à Eletropaulo 54 16,51 

Ligação clandestina 57 17,43 
Ligação "emprestada" . 103· 31,50 . 

Lampião - 5 1,53 a gas 

Lampião . a querosene . 14 4,28 
Lamparina 15 4,59 
Vela 63 19,27 
.Outros 16 4 '8"9 

TOTAL 327 100,00 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 
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Quanto ã iluminação publica e pavimentação, sao 

itens que aparecem de ~,orma incipiente nas regiões lindeiras 
\ . . 

da favela. Entende-se pór re~ião lindeira a limftrofe io te~ 
. · · ~ 

· cido urbanb comercial~zado. O que caracter~za a urb~nfstica . 

favelada ; uma s;rie de ruelas; becos e escadãs, constituin

do uma trama intrincada em regiões normalmente de topografia 

acidentada (margens de córrego, morros, tirtenos pantanosos). 

Os barracos que dão diretamente na via pÚblica beneficiam-se 

dos serviços de infra-estrutura do local, sobretudo pavimen-

tação e iluminação pÚblica, pelas quais nada pagam. os · do 

"interior" da favela raramente gozam destes beneffcios. RO

DRIGUES(49) já notou, em 197 7, 

"uma correspondência entre o preço do barra
co, a área construfda e a localização deste 
na favela. ·Os barracos maiores, de constru
ção melhor e situados em locais planos de 
·fácil acesso, os "lindeiros", são mais caros 
que aqueles que são mais precários e locali-

. . 

zados nas margens de córregos, nas enc'ostas 
de morros e no centro das áreas, em locais de 

diffcil acesso." 

Entre os barracos pesquisados em 1980, 20,80% 

usufruíam de ilum.inação pÚblica e 15,60% de ruas pavimenta

das .. O programa PrÓ-favela pretende implantar esses serviÇos . 

nas áreas municipais in~adi~ai. M~s, a não ser em favelas an 

tigas e estruturadas, ; extremamente raro observar-se vias 

pavimentadas e iluminadas no interior das áreas invadidas. 
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lação de .l, SOm·. O embrião ·ampliado, segundo esse proj~ 
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VII - ·cARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO FAVELADA 

1. INTRODUÇÃO 

A pretensão deste capitulo ~ caracterizar, me

diante !ápidas pinceladas, a populaÇão das favelas pesquisa

das e o sub-conjunto dos chefes de família,procurando compa

rar, sempre que possível, essas informações com os dados do 

Cadastro de Favelas da antiga SEBES (Secretaria do Bem Estar · 

Social) da . Prefeitura de São Paulo de 19?2/73. 
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2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DA POPULAÇÃO FAVELADA 

2 .1. ESTRUTURA ETÁRIA 

A distribuição da população favelada revelou 

uma maior concentração · na faixa de individuas jovens (O-· 14 

anos) .numa percentagem de 50,40% relativamente ao total. Pa

ra o mesmo gr~po etirio os dados de SEBES de 1973 apontavam 

um percentual de 49,4%. Nota-se uma di.ferença significativa 

entre ~ssas duas frequ~ncias e a do Município de São Paulo; 

segundo o Censo Demogrifico de 1970, onde os individuas jo-

vens (abaixo de 14 anos) representavam u~a porcentagem de 

32,6%. Infeli~~ente, no momento em qu~ este capitulo esti 

sendo escrito, não existem dados disponíveis por idade e se

xo da popula;ção munic:ipal em 1980. Ess<l. n:ifere~ç<'~ pode> t<ll

ve~, ser tomada como provivel indicador de uma taxa de fecun 
.. 

didade mais elevada entre a população favelada do que entre 

a população total do M.S .. P~ O contingente de mulheres em ida 

de de piocriar, isto ~' entre 15 e 49 anos, era, em 1970, p~ 

ra o Município, de 52% do total populacional feminino. Em 

'1973, para os favelados o mesmo dado atingia o valor de 45,5% 

e em 1980 44,10% db contingente feminino estava em idade de 

procriar (TABELA I). 

Contudo, esses dB;dos isolad.os nao permitem uma 

caracterização detalhada do comportamento da variivel "fecu~ 

didade'', visto que nao fdram coletadas i~formaç6es especifi

cas ccim esse objetivo~ para u1na caracteri~~ção desse tipo · s~ 

ria necess5rio levar em consider~ção um complexo de . -var1a-

veis, tais como: mortalidade infantil, idade aó casar, ~aldo 
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migra~6rio por faix~ etiri~, participação feminina na força 

de trabalho~ controle de ~atalidade~ etc.Cl) O . n.ú.mero m.é·d.io 
' \ I . 

de filhos residentes no ~arraco encontrado na pesquisa de 

1980 foi, nas fav~las, 'de 3,54 por família .. . A. m.oda. situa-se 

em 2 e 3, e a mediana em 3. Notou-se urna interessante dife

rença entre· · O número médio de filhos das farn{lias que habi

tam barracos comprados prontos (nas favelas) .e as que cons-

tr6em seus pr6prios barracos para estas Últimas, o -· n.um.ero 

médio de filhos foi de 3,78, enquanto que para. as primeiras 

foi de 3, 20. Isto pode sugerir que um rn.a.ior número de f·il}l,os 

influencia a decisão de construir uni. barraco, ao in.vé·s de 

compri~lo, dado que mesmo cria~çai ~equ~nas · pode~ au~iliar 

rio processo de con~tr~ção. 

A ·gTande incid~ricia de jo~eis, ~l~a Je ~u~du-
. . 

zir ~ uma ref~exão sobre a ~ecundidade da população favelada, 

tem os seui ref~exos tanto na necessidade de ampliação dos 
. 

equipamentos sociai~, como no aumento da responsabilidade 
. . 

dos adultos (15 a 49 anos), ~u~ garantem a subsist~ncia dos 

grupos familiares. 

A f~ixa etiria compreendida en.tre ~5 a. 59 an.os 

apresentava uma percentagem de 48,7% .na popun.~,ção :fave1a.da 

· em 1973; em 1980 esse percentual era ·de 47,80%; a.mbos · infe.,.. 

riores ao calculado para o M.S.P. e~ 1970. (61.,31). · 

O grupo relativo aos maiores de 60 anos corres 

ponde, na populaçãG favelada pesquisada em 1980, ~ 1,40% . do 

totril~ Na pesquisa de 1973 a ~ifra era de 1~9U% do total. · 

Tal como na faixa anterior ~sta perceniagem é inferior a da 



445. 

população do Mun.icíp~o em 197 O ( 6,1%) • O ;F~.to tan..to pode es

tar ligado a uni tempo de v.ida menor en.tre os ;fa.vela.dos, COJ.IlQ 

aos contingentes migra tõ.:rios ~1n ida.d.es ~ais jo~ens ~mui to pr~ 

sentes nas fav.ela.s ·(65% .da populaç~o .fa~elÇJ.,da é COITiposta çle 

migrantes dos outros Estados. A ess~ respeito. ~er o ite~ so

bre Proced~ncia)~(l} 

A ·análise mais detalhada • dÇJ., pi.râ{ll_ide. etária ,d.a. 

população favelada mostra: 

a) um predomínio de mulheres, em.bora. muito ligeil.'o 

(50 ;4% .de população. fem.inina:). N'ota.-se entreta.nto 

~ predomínio da população feminina nas faixas en-

tre 1 e 4 anos, o qu~ pode estar indicando maior 

mortal~dade na .infância dos ~eninos, jâ qu~ entre 

O .e 1 anos existia predomínio masculino; 

b) para os dois sexos, existe um maior n~mero relati-

vo de pessoas entre 25 e· ~O a.nos na favela. · Isto 

pode estar demonstrando a entrada no mercado de ·in 

~asão (favela) deste segmento ~târio, tanto por mi 
. 

gração direta, como por este dado segmento estar 

passando pot u~ mo~ento do seu ciclo vital onde g~ 
. 

ralmente se dão as urii6es, e i falta de moradias 

acessíveis, recorrem i favela. 

2.2. SEXO 

A distribuição populacional por sexo indica um 
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ligeiro predominio da população feminina. Assim,entre os 1778 
\ 

favelados 895 (50,4%) são mulheres. Embora os diferenciais se 

jam muito pequenos, conv~m re~~rdar que em 1973 a situação 

era inversa, com predomínio dos homens na favela. 

O coeficiente de masculinidade(3) da população 

municipal era, em 1970, 97 e para a populaÇão favelada de 1973, 

101. Na popul~ção favelada de 1980 esse valor ~ de 99 e na 

população municipal de 1980 ~ de 96. A TABELA II permite uma 

análise mais detalhada da distribuição populacional quanto 

ao sexo. Assim percebe-se que o coeficiente de masculinidade 

nos grupos etários abaixo de 20 anos, que favorecia aos ho

mens, tanto p~ra a população municipal como um todo como pa

ra a população favelada, em lg8o encontra-se invertido. Não 

se pode excluir a hip6t~se de flutua~5es amost~ais (a pesqui 

sa de 1980 abarcou apenas 327 famílias, com 1788 pessoas, e~ 

quanto que a de 1973 tem informações de 42.247 pessoas). Mas 

o fato pode estar ligado a ·uma maior mortalidade infantil, 

que a!inge tradicionalmente mais a população masculina. Cha

ma a atenção tamb~m a proporção maior de homens que mulheres 

nos grupos etários de 30 a 50 anos. Já em 1973 o coeficiente 

de masculinidade no grupo etário 40-49 anos favorecia os ho

mens. Isto pode ser indicio de 

a) maior tempo de perman~ncia na favela: o casal, que 

tem habitualmente o homem alguns anos ma1s velho 

que a mulher, entra na favela ~o. inicio do seu ca~ 

samento,·ma~ não consegue mais sair. Daí o contin~ 

gente etário masculino ser grande· nas idades prod~ . 

. tivas de 30 a 50 anos. Nos grupos mais idosos, o 
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predominio feminino se mant6m. 

b) maior migraçi~masculina nesses grupos etirios. 

TABELA I - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO PESQUISADA NAS FAVELAS NO MSP, 
SEGUNDO IDADE E SEXO 

GRUPOS DE SEXO 

IDADE Masculino Feminino NR TOTAL 
N9 % N9 % N9 % N9 % 

menores 52 ,4. 46,0 1,6 100,0 
de 1 arto 33 3,7 29 . 3,2 1 100,0 63 3,5 

47,1 52,9 100,0 
1-4 124 14,0 139 15,:4 -- 263 14.7 

51,2 48 ,:a 100,0 
5-9 - 166 18,8: 158 ' 17 ,:5 -- 324 18,1 

10- 14 
50,4 49 ,'6 100,0 

126 14 ,z· 124 13 .:7 -- 250 ·14,0 
. 48,4 . 51 :6 100,0 . 

' 15- 19 . 78 8,8 83 9 ,:z -- 161 9,0 
48 ·r 51,:9 100,0 ' . 20- 24 74 8,4 80 8,:9 -- 154 8,6 

.. 

25 ~ ':29 
49,4 50 6 100,0 ' ... 81 9,2 83 . 9 .:z 164 9,2 

30- 3.4. 
51,3: 48, :7 100,0 

60 6 ,s: 57 6,3 -- 117 6,5 

50 5: 49,5 100,0 ' . 35- 39. 52 . 5 ,9 ' 51 5 ,.7 -- 103 5,8 
. . 

56,3 43,8 100,0 
40- 44. 36 4,1 28 3_,1 -- 64 3,6 

61,5: 38,5 100,0 
. 45- 49. 24 2, 7 15 1,7 -- 39 2,2 

35,3 64,7 100,0 
50- 54 : 18 2 _,o 33 3,7 -- 51 .2,9 

55 - 59 -- -- -- -
' · 15,4 84,~ . 100,0 

60 .. - .64 . 2 0,2 J.l 1,2 -- 13 0,7 

50,0 50,0 100,0 ' 
65 - 69 3 0,3 3 0,3 -- 6 0,3 
70 anos :e 85,7 14,3 . 100 'o 

mais 6 o·, 7 1 0,1 
.. 

7 0,4 --
Não ·Res- 22,2 . 77,8 - 100,0 
pondeu . 2 o ,2 · 7 ·o ,8 -- 9 o 5 

TOTAL 49,5 50,4 0,1 
885 100,0 902 100,0 1 100,0 1. 788 100,0 

FONTE: PESQUISA DE Ci\MPO IPT - 1980. 
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TABELA' II - VARIAÇÃO DO COEFICIENTE DE MASCULINIDADE DA POPULAÇÃO 

PESQUISADA NAS FAVELAS DO MSP EM 1973, .EM 1980 E DA 
POPULAÇÃO · DO · M.S.P~(l970), SEGUNDO GRUPOS DE IDADE 

'· 
População \ do 

; 

:irupos de \ População pesquisada 

449. 

Idade M.S.P. (1970) nas favelas do M.S.P.em 

o - 9 "'02 3 
' 

10 - 19 27,1 
20 - 29 97,9 

30 - 39 98,3 

40 - 49 97,6 

50 - 59 90,7 
60 e + 80,2 

' 
TOTAL 97;o 

FONTE: CENSO DEMOGRÁFICO 1970 
HABI - COPED 1973, p. 73 
PESQUISA DE CAMPO .IPT - 1980 

2.3. ESTADO CIVIL 

1973 1980 
105,6 99,1 
101,4 98,6 

96,3 95,1 
99,3 103,7 

101,7 139,5 
89,9 54,5 
78,7 73,3 

100,9 98,7 

A TABELA III fornece a situação conjugal para 

a população pesquisada nas favelas do Município de São Paulo 

em 1973 e 1980. 

TABELA III - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO PESQUISADA NAS FAVELAS DO MSP,SE

GUNDO A SITUAC~O CONJUGAL.MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,l973 e 1980 

População pesquisada ·nas favelas do MSP em · 

Situação 1973 1980 

Conjugal · 
TOTAL maiores de 14 anos 

NA % NA 
solteiro . 5872 27,4 1161 
casado 13402 62,8 587 .... 

1148 5,4 27 V1UVO 

Desquitados/separados 939 4,4 13 
. 

TOTAL 21361 100,0 1788 

Obs.: 'A população de 1973 tem mais de 14 anos 
FONTE: l~BI/COPED 1973, p. 75 

PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

·o. NA % . '() 

3~,8 577 47,9 
64,9 587 48,8 

~,5 27 . 2,2 

0,7 13 1,1 

100,0 1204 100,0 
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A interpret~ç5o d~ ~ABE~A III se y~ p~ejudica~ 
. -

da por constarem, ha população de 1980, todos os elementos 
. ' . 

da amostra e não apenas \ os m~iores de 1,4 anos._ Sabend.o-.se 

que 50,3% .do total populacional constitui-se~ ~m 1980~ de me 

·nores de 14 anos, ~ provavelmente estes ~ão tod.os solteiros~ 

tem-se que 577 individues de mais de 14 anos sao solteiros, 

ou seja 47,9% do total de maiores de 14 anos. Chama a aten

ção _a mudança ocorrida desde 197~, onde a maior parte da ~o

pulação ~ra unida conjugalmente (casamento civil, religioso 

ou simplesmente união consensual estive!). Agora a proporçao 
. . 

de "desunidos" (solteiros, viúvos, desquitados e separados) 

ultrapassa a .de unidos .. 

O fato pode estar indicando uma postergação da 

idade ao casar, coincidindo com as maiores dificuldades en-

contrad~s atualmente para a montagem de casa e suportar os 

encargos de uma família, ou ainda por mudanças nas alterna-

tivas de união/não união. 

2.4. RELACOES DE PARENTESCO 

A TABELA IV indica a distribuição da população 

_pesquisada nas favelas em 1980, segundo a rel~çãa de paren

tesco com o chefe. 
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TABELA IV - . DISTRIBUI~O DA POPULAÇÃO PE~UISADA NAS FAVELAS DO MSP 
SEGUNDO A RELAÇÃO DE PARENTESCO COM O GIEFE . 

Relação de parentesco com o\ chefe \ . 

chefe 
esposa 
filho/a 
pai/mãe 
sogro/a 
innão/ã 
cunhado/a · 
genro/nora 
avô/avó 
tio/a 
sobrinho/a 
primo/a 
neto/a 

agregado . 
üutros parentes 

TOTAL 

FONTE: PESQUISA DE Cfu~O IPT - 1980 

NA 
-. 

. 327 

277 
1054 

8 

8 
21 

. 25 

3 

21 

-4 

23 
10 

. . ..., . 
I 

1788 

% 

18,3 
15,5 
58,9 
0,4 
0,4 
1,2 
1,4 
0,2 

1,2 
0,2 

. 1,3 
0,6 
o ~ . , .... 

100,0 

Nota-se que o percentual de "filhos" é bastan

·te alto na população favelada amestrada (58,9%). Em 1973 o 

percentual de "filhos" ·era ainda maior: 61,6%~ A porcentagem 

de agregados (parentes e não parentes) era, em 1973, ?,00%, 

enquanto que agora é de 7,30%. A TABELA V reune as informa-

ções "relações de parentesco" com "local de origem". · Verifi

ca-se que 42;7% dos provenient~s do"Estado de São Paulo cor-
. . 

. . 
respondem i categoria ~ilhos, proporção esta que aumenta ai~ 

da mais no que se refere especificamente ao Municipio de· São 

Pa~lo, ohde 89,8% ~ão filhos. ' Apenas · 4,9% .dos chefes e 6,1% 

das esposas nasceram no Municipio de São P~ulo. 
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TABELA V - Dl.Sl'JU Blll Çi'\0 DA POI'lli .ACJ'íO J>ESQ! JJ SADA Ni\S r:i\VEI.AS IX> ~L"iP SECUN)X) 

O LOCAL DE OIUGLN E REI.J\C,.:l\0 DE I'A!WNTESCO CQ\{ o. CHEFE 

LOCAL . REIN;J\0 DE Pi\ l~ENTESCO C.O~I O CI IEFE 
DE. Chefe Esposa Filho . Outros 

TOTJ\1. 
\ 

ORIGBI n9 ô Jl 'i' o n'' ~ nv ó n9 ó 

100,0 100,0 
Santo ·André -- I 1 -- 1 

• 
\ . 

0,1 0,1 I 

São Paulo 2,6 2,7 \ 89,6 5,1 100,0 
~.h.lriic.) 16 17 560 32 625 

4,9 6,1 53,1 24,6 35,0 

: 100,0 100,0 
Maranhão 1 - - - 1 

0,3 0,1 
.. 36,4 . 18,2 45,5 100,0 

Piauí 4 2 5 - 11 
1,2 0 ,7 0,5 0,6 

Ceará 
28,4 . 20,6 38,2 12,7 100 ,"0 

29 21 39 . 13 102 
8 ,9 7,6 3,7 10 ,0 5,7 

Rio . 21,2 15,2 51,5 12,1 100,0 
Grande do 7 5 17 4 33 
Norte. 2,1 1,8 1,6 3,1 1,8 

28,9 31,1 33,3 6,"7 100,0 
Paraíba 13 14 15 3 45 

4,0 5,1 1 ,4 2,3 2,5 

28,2 25,5 31,4 . 14,9 100 ,0 
Pernambuco 53 48 59 28 188 

1ú,2 17,3 5,6 21,5 10,5 

.. 35,1 25,7 29,7 9,5 100,0 
Alagoas 26 19 . ?.2 7 74 

8,0 6,9 2,1 5, 4 -4 ,1 

. 40,0 40,0 10,0 10,0 100,0 
Sergipe . 4 4 1 1 .}0 

1,2 1,4 0,1 0,8 0,6 
.. 28,9 . 23,7 37,9 9,5 100,0 

Bahia 55 45 72 18 190 
16,8 16,2 6,8 13,8 10,6 

27 ,4 22,1 44 ,6 6,3 100,0 
Minas Gerais 77 63 127 18 285 

23 ,5 22 , 7 li,o 13 ,8 15,9 

Espírito 20,0 10,0 70,0 100,0 
Santo 2 1 7 - 10 

0 ,6 0,4 0,7 0 ,6 

Estado de 29,3 24,0 42,7 4,0 100,0 
São 22 18 32 .3 75 
Paulo 6,7 6 ,5 3,0 2,3 4,2 

12,9 . 14 ;4 70 ,5 2,3 100,0 
Paraná 17 19 93 3 132 

5,2 6,9 8,8 .. 2,3 7,4 

Rio . 100,0 100,0 
Grande do - 1 - - 1 
Sul 0,4 0,1 

100,0 100,0 
t.bto Grosso - - 3 -- 3 

0,3 0,2 

Distrito 100,0 100,0 
Federal 1 - - - 1 -

0,3 0,1 

'Niio 100,0 100,0 
Rosponlleu - - 1 - 1 

0,1. 0,1 

18,3 15,5 58,9 7,3 100,0 
TOTAL· 327 277 130 

100,0 100,0 "!OS I\ 100,0 1 oo .·o 17RR 100,0 
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Analisando com ma1or acuidade os dados da. TABE 

LA V, percebe-se qu~ nao existe um grande diferencial de pr~ 

ced~ncia entre chefe e ~6njuge. Isto tanto pode sugerir uma 
' ' 

migração de casais, sobretud~ casais jovens, considerando . o 

peso relativo de filhos nascidos no Estado e no Município de 

São Paulo, ··como 

"o padrão de homogamia observado pode ser, em 
- ' 

parte, explicado pela? oportunidades de esco-
lha do c6njuge que aqui se apresentaram aos 
indivíduos. Muitas das mulheres entrevistadas 
casaram-se antes de fixar residência emS.Pau 

. . . . -
lo ( .•• ) ·Para estas, é válida a hipótese qu~ 

provavelmente contraíram núpcias. em locais · s~ 
·melhantes ao local de sua social:lzação (local 

de origem) e que, no caso, foi grande a chan:.. 

ce da escolha do c6njuge recair em indivíduos 
. . ' 

de mesma. origem. Uma segunda hipótese explic~ 
ria para as demais a grande homogeneidade dos 
casamentos quanto ·ã origem · ( .•. ). A provável 

segregação ecolÓgica dos migrantes no sentido 
L, • 

de concentração espacial · restrita a determin~ 
dos bairros e zonas da cidade facilitaria a 
ocorrência de uniões homogâmicas quanto ã ori 
gem~"(4 ) 

. (5) 
DURHAN , entretanto,. afirma que 

"isso . significa que o caráter familiar da mi

gração não se manifesta essencialmente no des 
locamento de famÍlias inteiras, mas antes na 
reconstituição total ou pàrcial de grupos fa

miliares, a partir da ·migração de segmentos 
da unidade origimil." 

Alguns · migrantes da pesquisa se deslocaram pa-
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ra São Paulo ainda solteiros, constituindo família já na re

gião ·metropolitana. Muitos dos que já eram casados vieram sós, 

a família viajando depo~s. Adaride, por exemplo, atual mora

dor da favela do Jaguaré, saiu de Pernambuco sem sua esposa, 

a quem mais tarde enviou dinheiro para a passagem. Odilon, 

outro morador do Jaguaré, migrou primeiro, trabalhou alguns 

meses aqui e retornou ao seu local de origem, para então se 

.processar o deslocamento de toda a família. A migração de .c~ 

sais com filhos pequenos parece ser a mais difícil, dada a 

dificuldade de locomoção desse tipo de famÍlia, as dificulda 

des de alojamento e manutenção na zona de destino. A migra

çao desse tipo de família só parece ser possível através da 

solidariedade do grupo de parentes mais amplo, que assume a 

responsabilidade de assegurar a manutenção da esposa e dos 

filhos pequenos. No caso de Odilon, seu irmão que já morava 

no Jaguaré o apoiou. ·A migração, quando um grupo de apoio não 

existe, fragmenta temporariamente a família- o chefe óu al

gum membro da família migra só, deixando cônjuge e filhos com 

parentes e só depois de obter colocação satisfatória no mer

cado de trabalho, manda chamar ou buscar os outros. 

Quase que a totalidade dos entrevistados na 

pesquisa exploratória em 1978 constituiu família aqui em São 

Paulo, geralmente sendo o cônjuge também migrante. Um dos ·en 

trevistados inclusive descreve a necessidade de constituir 

fam~lia após algum tempo morando em pensao ou em alojamentos 

de obras de construção civil. 

"Casar para um nordestino qüe vem aqui, que 
não tem condição financeira é wna saída, da 
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· sitti~Çãp que· ele está. el.e :pâq ague:p:ta. mais, 
. -

de ·uma comida., . de roupa, éle 'rüio ague:pta 
mais . . Chega' uma. ,hora. que cê nã.o ague:pta. ma- · 
is .· Você riã.o co'~segue ma.is l)1or,a.r e{ll pensão. I I ( 

6) 

A TABELA. Vf iden.tifi.ca, o tempo .de permanência 

na ·região ~etropolitana do membro .da famflia. A primeir~ co~ 
sa que chama a atenção é o elevad.o percentua) d.e "outros" Cp_s 

rentes e nao parentes) vivendo há menos d,e 5 an.os em Sã.o . Pau 

lo (53 ,90% .do total da categoria:). O dado corrobora a. hipih~ 

se que o barraco de parente o~ ·conterrãrieo serve de ponto . de 

apoio ao migr~nte que vem a São Paulo, ·até que este se "vire" 

.Pela cidade e ache seu 'prô.prio lugar onde morar. Aqui nova-. 

mente aparece também a: indicação da migração por etapas: Pr! 

meiro vem o chef~, depois a esposa e os filhos. A~sim o per

centual de chef~s que está em São Paulo há mais de 20 anos é 
t''" 

maio~ que o de esposas: 13,40% dos chefe~ p~ra 5,9% de espo-

sas. En.tre 10 e 15 anos aparecem 14,1% .de chefes e 12,3% de 

esposas. Entretanto, hi indfcios qu~ a alternativa favela 

aparece como privilegiada pelos fluxos migratórios recentes, 

já que o percentu~l de chefes há menos d~ 5 anos supera o de 

esposas: se os chefes ve~ antes, isto indicaria que ainda 

existem contingentes de chefes chegando na cidade de São Pau 

lo e dirigindo-se is favelas. 

Al~m disso, nao se pode excluir a hip6tese de 

uma maior migração de solteiro e o retardamento das uniões. -
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TABELA VI - DISTRIBUIÇÃO Di\ POPULAÇÃO PESQUISADA NAS FAVELAS DO MSP, SE-
\ 

GUNOO A RELAÇÃO DE PARENTESCO CoM O CHEFE E THvlPO DE PERMA-

NENCIJ\ NA GRANDE SÃO 'PAULO 
' ' 

TEMPO DE RELAcAO DE \PARENTESCO C0!\1 O G-IEFE 
TOTAL PERMANENCIA Chefe NA GRANDE Esposa ·Fi lho Out.ros 

S.PAULO (em anos) NO % NO % N9 % N9 % N9 % 

Menos de 1 ano 17,5 18,4 29,1 35,0 100 ,o . 

18 5,5 19 6,9 30 2,8 36 27,7 103 5,8 

14,7 16,0 48,0 21,3 100,0 

1 11 3,4 12 4,3 36 3,4 16 12,3 75 4,2 

18,3 19,2 54,8 7,7 100,0 
2. 19 5,8 20 7,2 57 5,4 8 6,2 104 5,8 

20,2 18,4 55,3 6,1 100,0 
3 23 7,0 21 7,6 63 6,0 7 5,4 114 6,4 

23,9 23,0 50,4 2,7 . 100,0 

4 27 8,3 26 9,4 57 5;4 3 2,3 113 6,3 

24,1 22,0 49,3 4,6 100,0 

5 .... 10 99 30,3 90 32,5 202 19,2 19 14,6 410 22,9 

40,0 29,6 25,2 5~2 100,0 

10 ... 15 46 14,1 34 12,3 29 2,8 6 4~6 115 6,4 

41,4 34,5 22,4 1,7 100,0 

15 ... to 24 7,3 20 i,2 13 1,2 1 0,8 58 3,2 

75,0 18,8 6,3 100,0 .. 
20 ... 25 24 i,3 6 ·2,2 2 0,2 -- 32 1,.8 

... 33,3 50,0 16,7 100,0 
25 ... 30 2 0,6 3 1,1 -- 1 0,8 6 0,3 

71 :,4 21,4 7,1 100 ,o . 

30 ~ 35 10 3·,1 3 1,1 -- 1 0,8 14 0,8 

50.,0 50.,0 100,0 

35 ~ 40 .. 2 o·,6 2 0,7 -- -- 4 0,2 

'75',0 25;0 100,0 

40 ~ 45 3 0,9 1 0,4 --- -- 4 0,2 

75,0 25,0 100,0 
. . 45 e mais 3 : o ,9 1 0,4 -- 4 0,2 --

2,6 2, 7 89,6 5,1 . 100 ,o . 
Nativos 16 4·,9 17 6,1 562 53,3 32 24,6 627 35,1 

~ 
40,0 60,0 100,0 

Sem resposta -- 2. 0,7 3 0,3 -- 5 0,3 

18,3 15,5 · 58,9 7,3 100,0 

TOTAL 327 100,0 277 100,0 1.054 100,0 130 100,0 1.788 100,0 

· FOI--.rrE:. PESQUISA DE . CAMPO IPT ~ 1980 
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TABELA VII- DISTIUBUIÇ?\O Di\ POPULAÇÃO PESQUISI\J)i\ NAS FAVELAS DO MSP ,SEGUNDO 

IDADE E llliLl\Çí\0 DE PAllliNTESCO COM O CIIJWE . 

GRUPOS RELAÇÃO DE . PAl~NrESCO COM O CHEFE TOTJ\1 
DE Chefe Esposa Filho Outros 

'IDADE n9 % n'i' % n'i' % n'i' 6 n'i' 't 

' 44,8 5,2 100,0 
0- 4 ' 309 17 326 -- ·-- ' 

'. 29,3 13,1 18,2 

95,7 4,0 100,0 
5- 9 -- -- 310 13 324 

29,4 ,10 ,o 18,1 

96,0 4,0 100;0 
10 .,.-- 14 --· -- 240 10 250 

22,8 7,7 14,0 

0,6 8,7 76,4 14,9 100,0 
15- 19 1 14 123 24 161 

0,3 5,0 11,7 18,5 9,0 

19,5 30,5 33,1 16,9 100,0 
20- 24 30 47 . 51 26 154 

9,2 17,0 4,8 20,0 8,6 

' 45,7 42,7 5,5 6,1 100,0 
25- 29 75 70 9 10 164 

22,9 25,3 0,9 7) 9,2 

47,9 46,2 1,7 4,3 100,0 
30- 34 56 54 2 5 117 

17,1 19,5 0,2 3,8 ·6; 5 

55,3 43,7 . . 1.0 100:0 
35- 39 .. 57 45 1 - 103 

' · 17~4 16,2 0,1 5,8 
... 

. 64,1 32,8 1 ,6 . 1,6 100,0 
40- 44 41 21 1 1 64 

12,5 7,6 0,1 0,8 3,6 

71,8 20,5 7,7 100,0 
45 - . 49 28 8 -· 3 39 

8,6 2,9 2,3 2~2 

49,0 29,4 21,6 100,0 
50- 54 25 15 - 11 51 

7,6 5,4 8,5 2,9 

55- 59 - - - - -

" 46,2 15,4 38,5 100,0 
60 ' - 64 6 2 - 5 13 

1,8 0,7 . 3,8 0,7 

50,0 16,7 33,3 100,0 
65- 69 3 1 - 2 6 

0,9 0,4 1,5 a·,3 

71,4 28,6 100,0 
· 70 e mais I 5 . - - '2 7 

1,5 1,5 0,4 
-

88,9 11,1 100,0 . 
Não Respondeu - - 8 1 9 

0,8 0,8 0,5 

18,3 15,5 58,9 7,3 100,0 
TOTJ\1 · 32? 277 1054 . .130 1. 788 . 

100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 
-. . . 

fONI'E: Pl:SQUISJ\ Db CJ\t\LPO IP 1 - 1980 • 



458. 

A TABELA VII atesta o diferencial de idade en-

tre chefe e esposa, onde o chefe costuma, por um dado cultu

ral, ser alguns anos mais velho do que a esposa. A idade mo

dai, entre os chefes de família favelados, situa-se no grupo 

etário entre 25 e 29 anos, enquanto que a mediana está entre 

35 e 3~ anos. Já para as esposas a mediana está entre 30 e 34 

anos, embora haja coincidência quanto ao grupo etário modal. 

Percebe-se grande nfimero d~ casais jovens (32,40\ dos chefes 

e 47,30\ das esposas tem menos de 30 anos}, com filhos pequ~ 

nos (58~70\ dos filhos tem menos de 10 anos). Quanto à cate-

goria "outros", observam-se nitidamente dois fatos: grande 

percentual nos grupos etários entre 15 e 29 anos (46,20\ do 

total de "outros") mostrando uma provável migração de pessoa! 
.. . . 

sos, que abrigam-se temporariamente nos barracos de amigos e 

conterrineos at~ sua inserção no mercado de trabalho e cons-

tituição ou re-constituição da famÍlia. O fato tanto pode in 

dicar a migração de solteiros, que desta forma vão adiar o 

seu casamento, quanto a migração de indivíduos casados sem o 

cônjuge e filhos, que deixam para depois da sua inserção no 

mercado do trabalho e aquisição de um mínimo de segurança ma 

terial a reconstituição da famÍlia. Além disso, surge uma 

percentagem nada desprezível de pessoas idosas (15,30\ com 
-

mais de 50 anos), sugerindo que mãe/pai, sogro/sogra acompa-

nham o casal na migração e re-constituição da famÍlia, ou f! 

cando s6s vão morar com os filh6s/noras/genros, instalando

se conjuntamente e repartindo os esforços pela sobrevivência 

na cidade. 

A família extensa - presença ~e parentes na 

unidade familiar - como estratég~a de -sobrevivência aparece 
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nitidamente no mercado de invasão, onde 23,2% das unidades 

_domiciliares apresentam a presença de parentes co-habitando 

e 2,4% de agregados não \parent~s. O dado auxilia a demons-. \ 
. ' 

trar que as dificuldades em S
1

e reproduzir no cotidiano tem 

aum~ntado o nGmero de pessoas por barraco, atrav~s da agreg~ 

ção de .parentes e nao parentes. A título de comparaçao, em 

1973 apenas 18,9% dos barracos apresentavam famílias exten-

sas, e somente em 15 casos (0,1%) moravam duas ou mais unida 

des de consumo por barraco. 

LOMNITzC7) no seu estudo sobre a invasão Cerra 
' 

da del C6ndor, estuda as unidades dom~sticas com maior deta- · 

lhe. Assim as _sub-divide em 

1) unidade dom~st'ica nuclear 

2) unidade dom~stica "extensa de solar", ou seja, uma 

unidade dom~stica onde os membros vivem agrupados 

num ambiente com~m, num mesmo "lote", mas não sob 

um mesmo teto; 

3) unidade dom~stica extensa de teto, quando os habi-

tantes repartem uma mesma unidade residencial. 

4) unidades dom~sticas - compostas, quando ocupam casas 

contíguas, mas que não foram construidas original-

mente para o mesmo grupo familiar. 

Embora seu estudo apresente dados mais comple-

xos e · detalhado~ que o meu, quanto aos tipos e comportamentos 

das unidades d~mésticas ~ suas conclusões conduzem a reflexões 

equivalentes: 



"A? unidades domésticas que contém uma só. 
famÍlia nuclear estão em minoria. Fm cerca 

da metade dos casos, estas famÍlias tem pa 
\ . . -

rentes na mesma "barriada" e só estão esp~ 
rando uma oportunidade para se estabelecer 
em sua vizinhança.Viver só é um luxo para a 

família marginali~ada;assim,as unidades d~ 
mésticas do tipo nuclear são geralmente p~ 
co estáveis e representam uma etapa de tr~ 
sição" ( ••• ) "A família do tipo composta 
·representa um setor importante na estrutu
ra social da "barriada". Neste tipo de un.!_ 
dade doméstica, as famÍlias nucleares nao 

cozinham em comum nem compartilham as des
pesas do lar. Cada famÍlia tem sua econo
mia a parte; em lugar disso, sua solidari~ 
dade se manifesta através de um intenso in 
tercâmbio recíproco, que inclui múltiplas 
funções domésticas. . Geralmente . compa'rti.
lham uma área exterior comum para lavar, 
cozinhar e para as brincadeiras das crian
ças. Este tipo de unidade doméstica permi
te combinar uma base segura, ancorada na 
cooperação entre parentes próximos,com cer 
ta autonomia e vida privada para as famÍ
lias nucleares integrantes. 
"As unidades extensas "de teto ou de solar" 
representam a maioria da população de Cer
rada del Cóndor. Normalmente estas unida

des domésticas contém três gerações: um c~ 
sal com seus filhos e as famÍlias nuclea-. . 
res de procriação desses Íilhos. Quando a 
unidade doméstica convive sob um mesmo te
to é frequente que compartilhe os gastos 

ou uma "panela" em comum; não obstante, 
existem gastos separados em quase um terço 
dos casos. Em troca, as unidades domésti
cas de solar comum têm a proporção inversa, 
sendo mais frequente o caso das despesas. 
em separado que em comum." 
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"Em g~ral, o padrão das lJI!idades domesticas 
na Cerrada del Cóndor se caracteriza por 
uma extre~a fluid,ez. As famílias nucleares, 
ao mudar d~ domi~Ílio, mudam facilmente de 
arranjos domésti2os. No princípio .de sua 
vida matrimonial participam de uma unidade 
doméstica extensa de teto comum; com ó cor 

.. rer do tempo, em muitos casos terminam cog 
solidando-se numa unidade doméstica do ti
po composto; passando por etapas temporais 
do tipo nuclear. As unidades domésticas do 
tipo nuclear, sem mover-se necessariamente 
do seu lugar, acabam por incorporar outras 
famílias nucleares para transformarem-se 
em unidades domésticas extensas. Este pro
cesso dinâmico de mudanças e trocas nos 
tipos de unidades domésticas representauma 
das características mais relevantes da mar 
ginalidade". 
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Infelizmente o presente trabalho nao pode apr~ 

sentar a riqueza de detalhamento quanto ao comportamento da 

unidade doméstica como o de LOMNITZ~ Entretanto, tanto os da 

dos quantitativos quanto as entrevistas em profundidade rev~ 

Iam redes de apoio e de acolha aos migrantes, sem os quais 

sei-lhes-ia impossível a sobreviv~ncia na cidade (Odilon, do 

Jaguaré, instalou-se na casa de seu irmão, na mesma favela, 

por meses; Adarid~ e Neves, ta~bém do Jaguaré, compartilha

ram 'do teto de um seu compadre quase 2 anos; mesmo Seu João 

morava, com sua famÍlia, numa espécie de "unidade composta 

de solar", onde seus filhos possuíam barracos próximos ao 

seu). 
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2.~. PROCEDBNCIA 

A TABELA VIII mostra a proced~ncia (aqui enten 
' ', 

dida como local de nascimento), da população favelada. 

TABELA. VI I I - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO PESQUISAPA NAS . FA-
-

VELAS DO MSP, SEGUNDO O . LOCAL DE ORIGEM 

LOCAL DE ORIGI:M NA % 

Santo André 1 0,1 

São Paulo (Município) 625 35,0 
Maranhão 1 0,1 
Piauí 11 0,6 
Ceará 102 5,7 

-
Rio Grande do Norte 33 1,8 

-
Paraíba 45 2 '5 ' -
Pernambuco 188 10,5 

-
Alagoas 74 4,1 
Serg~pe 10 0;6 

-
Bahia 190 10,6 

-
Minas Gerais 285 ' 15,9 
Espírito Santo 10 0,6 

-
Estado de São Paulo 75 4,2 
Paraná 132 ' 7 '4 
Rio ·Grande· do Sul 1 0,1 
Mato Grosso 3 . 0,2 

' Distrito Federal 1 0,1 

Não Respondeu 1 o 1 

· TOTAL ·1788 ' 100,0 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

Nota-se que 60,70% da população favelada ê cem~ 

tituída de não natprais do Estado de São Paulo; considerand~- · 

se entretanto o sub-conjunto da população favelada constitui 

dri pelos chefes de família, este percentual atinge 88,40%. 
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Os mesmos dados, para 197 3, indicava.rn que 54,9% da população 

favelada era procedente de outros Estados, assim corno 82,9% 
' ' 

dos chefes. A cornparnçã~ dev~ aqui ser tornada com ressalvas: 

na presente p~squisa considerou-se corno proced~ncia o local 

de nascimento do indivíduo pesquisado, enquant9 que na pes

quisa de SEBES de 1973 foi considerado como proced~ncia o fil 

timo lugar em que os indivíduos tivessem residido pelo menos 

um ano antes de vir ao Município de São Paulo. 

Percebe-se, voltando-se ã TABELA V, que a grag 

de contribuição para os naturais do Município de São Paulo 

se dá na categoria "filhos". Apenas 4,9% dos chefes e 6,1% 

das esposas-são paulistanas. Em relação aos nascidos no Esta 

do· de São Paulo, a distribuição aparece mais equilibrada: en 

tre os paulistas, 29,3% são chefes, 24,0% cônjuges, 42,7% fi 

·lhos 
1
y 4,0% "outros". 

A análise da TABELA VIII mostra, entre os fave 

lados, urn.grande percentual de oriundos dos Estados de Minas 

Gerais, Pernambuco, Bahia, Paraná e Ceará. O nível de agrega 

ção das inforrnaç6es contidas na TABELA IX, somado ao concei

to diverso de proced~ncia do Cadastro de Favelas de SEBES;dl:_ 

ficulta, mas não irnpossibiiita a comparação ~ntre os dados 

de 1980, 1973 e os 'de pessoas não naturais do Município de 

São Paulo. O Cadastro de Favelas de SEBES adotou o critério 

de região do IBGE para efeito das tabulações avançadas do 

. Censo. 

Nota-se assim um aumento da proporçao de fave

lados o~iundos do Nordeste (Ceará~ Rio Grande do Norte,Paraf 
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ba, Pernambuco, Alagoas e Fernando de Noronha), quando comp! 

rada tom o percentual em 1973 e com o peso relativo desses 

migrantes no Município de São Paulo até 1970. Esse aumento é 
\ 

perceptível também em relação i chamada Região VIII (Parani): 

que ji vinha na década de 60-70 sofrendo um processo de ex-
.. 

pulsão de consideriveis parcelas populacionais, processo es

te que parece ter aumentado na década passada e ser responsi 

vel.pelo percentual de 7,39\ dos favelados migrantes parana

enses encontrados em 1980. 

Embora os dados do Censo de 1970 estejam atra

sados de mais de uma década, ~ sempre interessante notar que 

os dois Estados qu~ contribuem com a maior imigração (Minas 

Gerais e o pr5prio interior do Estado de São Paulo) 'contri-
. . 

buem·também com a fav~lização (deve-se ressalvar,eritretanto, 

que o dado para o Estado de São Paulo n.a. TABELA IX agrega os 

nascido~ na região metropolitana - foi a finica forma de. com-
. 

patibili~i-los com os de 1973). Entreta.nt<?, duas regiões, a 
. 

111 e a.VI1I, tom contribuição menor para a migr~ção pauli~ 

tana, colaboram fortement~ com o crescimento das favelas, ·~o 

bretudo na década 70-80 .. 
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TABELA IX - DISTRIBUIÇÃq DA POPULAÇÃO PESQUJSADA NAS FAVELAS DO MSP 

FM 1980 E 1973 E DA .POPULAÇÃO NÃO NATURAL DO MUNIC!PIO 

DE . SÃO : PAULO : FM :,1970 ,POR REGIÃO CENSITÁRIA DE PROCEDtNCIA 
. \ ' 

REGIOES DE PROCEDtNCIA .. . 

I - Rondônia, Acre, Amazonas, 
Pará., Ror~ima e .Amapá 

li- Maranhão e Piauí 

III- Ceará, R. G. Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas e Fer-

. · nando de Noronha. 

IV- Sergipe.e Bahia 

V .- Minas Gerais e Esp. Santo 

VI- Rio de Janeiro e Guanabara 

VI 

VI 

I- São Paulo · 

II- Paraná 
. -· ~ 

IX- Santa Catarina e R.G.do Sul 

x: . .: .Mi.t6 : Grosso,Goiás ,D~Federai 

. . TOTAL 

*EXcluiu-se 1 sem resposta. 

\ 
\ 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

1980 1973 
. NA ' .. q 

. o % 

-- 0,04 

'12 0,67 0,51 

442 24,73 14,21 

200 11,19 13,25 

295 16,5i 20,39 

-- -- . 0,75 

701 39,23 45;16 

132 7,39. 4,66 

1 ' 0,06 0,10 

4 0,22 0,93 
. . 

1787* . 100,00 .. 100,00 
. . 

CADASTRO DE FAVELAS 1972/1973, HABI-COPEp p. 85 

TABULACOES AVANÇADAS DO CENSO DEMOGRÁFICO DE 1970, 

EM HABI-COPED, p. 86. 

1970 

% 

0,4 

0,8 

12,7 

12,0 

16,5 

3,2 
.. 

45,6 

5,7 

1,7 

1,4 

. 100,00 

As e~trevistas qualitativas da pesquisa explo

rat6ria, extremamente ricas em descrições da vida rural, são 

pobres em explicações do "porquê" da migra'ção. Em geral a 

resposta .a este questionamento é dizer que migraram "para me 

lhorar de vida"; ·"a vida na roça é difícil". 

que a m1gra-
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çao raramente decorr'e de uma si tuaçãq anormal de fome e misé 

ria. Ao contririo, ela ~pàrece como resposta 
~ 

as condições 
I 
\ \ 

normais de exist~ricia. O trabalhador abandona a vida rural 

quando percebe que "não pode melhorar de vida", isto é, que 

~ sua miséri~ é condição permanente. · e claro que calamidades 

naturais ~secas, inundações e dificuldades pessoais - aci-

dentes, perda de propriedade influem na migr~ção. Mas, fun 

damentalmente a migração parece decorrer de uma situação des 

favorivel que é vista como permanente. 

"Antes de vir para São Paulo morava em Ada

mantina. Alugava uma casa e trabalhava de 
·bÓia-fria. Às vezes não tinha como pagar o . 
aluguel. Tem os caminhão, porque com esse 
n~gócio de .doclimentação, salirio, essas toi 
sas, os fazendeiros foram dando wn jeito 
dos coitadinhos sair da roça, aquele mundo 
daquelas colônia vazia, e os pobres estão 
quase tudo nas cidade. Então a gente paga 
aluguel e os fazendeiros vem buscar de con
dução •.• Os fazendeiros não querem mais ter 
colonos para não ter responsabilidade. Os 
·bÓia-fria, eles dão o dinheiro, mas se acon · 
tece alguma coisa eles não tem responsabil! 
dade .nenhuma. Tendo empregado da fazenda, o 

· empregado ficando doente, . tem que levar ele 

no ·médico .•. ou, né, pagi o hospital. Então 
eles fazem esse negócio com os_ bÓia-fria, 
coitadinhos ... BÓia-fria recebe uns 60 con
tos por dia. Mas se fica doente uma semana 
não tem nada para receber. Na cidade tem os 
pontos de pegar bóia-fria e aí eles escolhe 
o que' é melhor para trabalhar, os mais no
vos. Eu mesmo acordava quantas vezes às 4 
horas da manhã, a mulher fazia a comidinha · 



e eu voltava atrás. Sabe,.minha filha, eu 
I 

já .era velho. AÍ eu falei prá famÍlia 
assim não, dá, mevs filhos. Foi aí que a 
gente ~eici para\cá."(g) 

467. 

A migração de certa forma ~ tradicional na Vl

da rural brasileira. 

"Nasci em Btiriti, batizei em Iporanga. Vim de 
lá at~ 18, 19 anos, quando me apresentei*. Ar
rumei uns troco e vim embora morar com uma tia 
em São Paulo.( ..• ) Lá não tem emprego, só tem 
serviço. Quem tem terreno faz serviço para co
mer, beber e vender e os outros que não tem, 
trabalha de meia". (lO) 

A saída do local de origem ~ encarada como Óbvia. 

A necessidade crescente de dinheiro, derivada da expansão da 

econ~mia industrial, motivando novas compras, aparece clara

mente em inúmeros depoimentos, tanto de favelados como de ha 

bitantes de outras alternativas habitacionais. A inserção no 

mercado de trabalho não se revela fácil. Para as mulheres, 

existe a solução da empregada dom~stica. ·Entre os homens, 

construção civil, serviços menores (cobrador de ônibus, est! 

vador), alguns se empregando como ajudantes diversos. Os en-

trevistados na pesquisa exploratória que chegaram 
.. 
a cidade 

com mais de 40 anos sao aqueles que apresentam maior dificul 

dade de inserção no mercado de trabalho e que apresentam me

nor mobilidade ocupacional em indústrias de transformação. 

* Apresentou-se para o serviço militar. 
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Uma alternativa de interpre.tação desses dados 

pode ser reportada aos comentários feitos por M.C. PAOLI a 

respeito do fen6cieno~ 

"A transição para o trabalho assalariado ur

bano opera-se, dessa forma, novamente sem 
.. grandesrupturas. Em geral, ela se deu atra

vés da passagem por pequenos centros urbanos 
regionais por meio do trabalho esporádico.O 

trabalho assalariado urbano era feito, en
tão, concomitantemente com o trabalho ru
ral: dependia de onde estivesse a oferta. 
O serviço não agrícola constituía, em sua 
maioria, empreitadas de construção civil e 

aberturas de estradas e de ruas; para as mu 
lheres, empregos domésticos. Na medida em 

_que este serviço se mostrava crescentemente 
satisfatório em relação ao trabalho rural, 
e que subiam as referências ao consumo, é 

que surgiam as aspirações de .~_emprego fi
xo no setor industrial, ou seja, a aspira
ção de ser operário do consumo permitido por 

um bom salário, pelas fontes de crédito e 
de urna "casa própria". A forma peculiar des
ta migração transformou-os durante algum te~ 

po em famÍlias do tipo "misto": alguns mem
bros participavam da situação de assalaria

dos urbanos e outros de assalariados rurais. 

Mas não se sustentavam muito tempo nesta si 
tuação. Logo apareciam, ã sua consciência, 
vantagens do trabalho urbano: a possibilid~ 
de de regularização, e a estabilidade de um 

salário certo. O movimento migratório tende, 

então, para as cidades que possam represen
tar uma fonte de ocupação rentável nestes 

' . 
moldes, preferencialmente onde já_tinham r~ 
ferênci.as de pessoas próximas~ que rep_rese_!! 
tam um apoio solidário com suas expectati-



vas, referência esta que condiciona as.de;.. 

cisões de migrar e imprime a direção geo

gráfica da\migração. Esta rede de relações 
. I 

informais é fundamental no movimento migra 
tório em todos os casos." 

( •.• )A cidade representa para eles,portan 
·· to~ uma forma menos cruel de exclusão." (11) 

2.6. TEMPO DE PERMANENCIA NA REGIÃO METROPOLITANA 

469. 

Infelizmente os dados coletados na pesquisa de 

1980 nao sao comparáveis com os do Cadastr.o de Favelas de 

1973. Como j~ foi dito, a pesquisa de 1973, ao nao separar 

migrantes de nativos e computar os· dados para o total popul~ 

cional, viesou as conclusões. Além disso, a pesquisa de 1980 

anotou ·o tempo de permanência na região metropolitana, en

quanto que em 1973 anotou-se o tempo de residência na região 

municipal. A TABELA X fornece ·a distribuição da população f~ 

vela"da, segundo o tempo de permanência na Grande São Paulo, 

por sexo em 1980. Verifica-se que 5,8% do total da população 

favelada está em São Paulo há menos de 1 ano e 28,50% são mi 

grantes que estão em São Paulo há menos de 5 anos. De outro 

lado, 13,10% do total da população favelada pesquisada em 

1980 encontra-se há mais de 10 anos na favela. O percentual 

de nativos é. ligeiramente superior para as mulheres (51,7% 

dos·nativos na região metropolitana atualmente favelados são 

mulheres). 
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TABELA X - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO PESQUISADA NAS FAVELAS DO M.S.P . 
. SEGUNDO . O. TFMPO ~ DE . PERMANENCIA NA . GRANDE. SAO . PAULO~ E· SEXO 

TFMPO DE s E ·x o 
PERMANENCIA Masculino 

\ 
Feminino N.R. TOTAL 

NA GSP 
(em anos) . . o n. .. . o 

~ 
· o n. 

\ 

% . - o · . n. % n9 % 
. -

Menos · de 43,7 56,3 100,0 .. . , . .. 

' 45 · 5~1 ·5s · .. . 6 ~4 : -- . . 1 ano . ' 103 . 5,8 

42,7 57,3 100,0 . . --1 1- . 2. 32 ' 3,6 43 
. . 

4,8 75 ... 4,2 
53,8 46,2 -- 100,0 .. 

2 t- · . 3 ' ' 56 ' ' 6~3 · 48 '. 5~3 . . ' 104 5,8 
45 6 ' . 

54,4' 100,0 
-- --3·.:. · 4 ·52 5 ,9· . . 62 ' . .. 6,9 . ' 114 - . 6 ~4 

48, 7. 51,3 100,0 
. . -. . . . . . --4 ,_· 5 ·55 6~2 58 6~4 

. . . . ' 113 " 6,3 
53,4 ' 46,6 100,0 

.. --5 ,:.. ' 10 '. - -219 24,7 . '191 " " 21~2 410 22.9 

51,3 48 7' 100,0 
. ' . . . 

- . . - . .. . . . 6 ~z:- . . - --10 ... 15 ' . -59 ' 6. 7- 56 ' -·ns 6,4 
48,3, 51 7" ' . . 100,0 
3.i· . -- . . 15 .,_ 20 . . . . 28 - ... 30 - .. 3 ~3' . 58 3,2 

-
62,5 37 ,5 , 100,0 

- . . . . . . . . . . . . --20 ... 25 20 2;3 12 · 1~3 . 32 ' 1~8 

-· 16 7' 83,3 100,0 . - . . ' . . .. --. 25 - ~ 30 . .. 1 0,1 5 0,6 6 ' 0~3 

. - . . 6~,3 . . . . 35' 7_ . .... 
100,0 

--
0~8 30 .:. 35 ' . 9 . ' 1 ,o 5. 0,6 14 

-. . . 5~~0 50,0 
-. 10~,~ ---35,.:. 40' .. 2 0~2 2 0~2 4 0~2 

50,0 50 o· 100?0 . . . . . . . . .. ~ ... . . -

40 ' .:. . 45 ' .. ' 2 0,2 2 o~i· · . . . . -
4 0~2 

. . 5~~0 5~?0 · . .. - . - - ~~0,0 --45 e ·maiS · 2. 0~2 2 0~2 4 . . . 0~2 

4~,2 - . 
51, 7_ 0,2 . .... 1~0 ,o 

Nativos . 302 " 34.1 324 35,9 1 100,0 627 . 35 ~1 

.2~ ,o 80 o· . .. ~~o'~ - ' .. 

. 1 0,1 '4 . . 
0,4 5 

.. .0,3 --
49,5 50,4 0,1 100,0 . . .. . - . - . - . . . . -

'TOTAL . ' 885 100~0 902 10020 1 100 20 . . - . 1. 788 10020 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 
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A. TABELA xr> procu~and.o explic.i tar m~lhor . os 

tempos ' de perma,nêric·ia na região metropolitana para os migrai! 

tes; . exclúi os nativos. 

· TABELA ·xi ·.:. DISTRIBUIÇÃO DA PoPULAÇÃO PESQtJISADA NAS - ~AvELAS DO. M.S.P., 

Nl\0' NATURAL . DA . G. S. P. ~ . POR TEMPO DE PERMANi:NGIA NA 

REGIÃO :.METROPOLITANA 

T~mpo de permanênciá ~ na 

G. S. P ~ - :(em arios) 

menos'. de 1 ano 

1 ... i 
:2 1- 3 

3 . . .... 4 
4;:: 5 

5 .... 10 
10: -~ 15 
lS :. t;. 20 

.. 20:· e + 

TOTAL -

··FONTE: PESQUISA IPT. :.. 1980 

NA 

103 

75 
104 

114 

113 

410 
115 

58 

64 
. . 

115Q 

q 
o. 

8,91 

6->49 
9 o·o 
. ' . 

9,85 ··· .. . _ · . . 

9 78 . , . 

35~46 

9 95 , . 

5 02 , . 

5;54 

100 ' 0 , . 

Segundo os dados do :Censo_: Demográfico de. 1970, 

s2 ·,9i .dá população .não naturaf ·do ·Mtinicfpio ·ae São Paulo re

sidia nesse mesmo mun:lc~pio há mai's . de 10 anos. o contingen

te favelado é mais recente: 20,?1% dos favelados pesquisados 

em :l980. vivem aqui há niais. de 10 anos. :Isso equivale · dizer · 

que · ocontll}g~~te migratôrio que in~egra a . população favela~ 

da é reli1tivamente· mais recente que o da·. Município de . · · · São 

Paulo 'como ·i~m todo. Em 1973, os dados de SEBES, mesmo levan

d.o . em · cont~ · ás • sua.s . limitações~ chegaram . a . conclusões análo

ga~~ _ qti~~dq ~ iridicaram que 58,9% da população . favelada estava 

~~ Sã6 P~uló há menos de . 5 anos (44,03% em 1980)., enquanto 
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que para a. popula:çã~. nao n'a tural do M. S ;p. a mesma percenta

gem era, em 1970, de 29 ~ 5_%. A pesqüisa· de RODRIGUES(l 2) encon 
·, 

trou que 7,1% dos· ,.f ave làdos ei1trevis ta dos em 19 7 7 estavam no-

município h~ menos ~u~ 1 ano; 35~0% hã men~s que 4 anos e 

16,9% hi mais de 7 anos (RODRIGUES se re~ere especificamente 

aos migrant:es). 

Tudo parece indicar qu~ apesar·d~ população f~ 

velada continu~r a ser migrante na su~ grande maioria, esta 

~igração nao ~ recente. Em 1973 17,8% da população favelada 

habitava São Pa.ulo hã menos de 1 a.no, ·em 1977 7,1% esta.vam. 
-

na mesma situação e em 1980 8,91% muravam em São_Paulo h~ me 

nos de 1 ano. Poder-se-ia dizer qu~ a pesquisa de SEBES em 
-

1973 captou dados de um fluxo em andament0, Jã em 1977 e 1980 

configuia-se outra situação: os fluxos migrat6rios favelados 

j~ não são tão recentes. 

Al~:rn. disso, outro i tem relevante na análise des 

se fen6meno ~ o tempo de resid~ncia.na favela. 

2.7. TEMPO PE RESIDENCIA NA FAVELA 

A TABELA XII compara os dados levantados em 

1973 .. com os encontrados em. 1980, sobre o tempo de resid~ncia 

na favela onde se encontraVam os entrevistados na 
... 
epoca da 

entrevista. 
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TABELA XII- DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO PESQUISADA NAS FAVELAS 00 M.S.P., 
POR'TEMPO DE RESIDENCIA NA .FAVELA, EM" 1973'E EM 1980 . 

Tempo de 1973 1980 

residência (em anos) NA \ % NA % 
I 

menos de 1 ano 17.955 42,6 ·227 12,9 
11- 3 anos 13.773 32,6 605 34,5 
31- 5 anos 5.158 12,2 380 21,7 
5 ... 10 anos 3.515 8,3 441 25,1 

10 e mais .anos .1.806 : : . . :4,3 . . .102 5,8 

TOTAL 42;247 ' 100~0 1755* 10020 

* 33 entrevistados declararam não se lembrar. 
FONTE: CADASTRO DE FAVELAS, BOLETIM HABI-COPED, CADERNO ESPECIAL 01, p.83 . 

PESQUISA DE CAMPO IPT . - 1980 

. A análise da TABELA XII mostra: 

a) em 1973 o percentual de favelados recentes · chá me 

nos de 1 ano) .era muito maior que em 1980 (42,6% e 

12,9% respectivamente) . o· da~? de RODRIGUES (l3) so

bre o tempo de residência na : favela em 1977 ~ in

termediário: de acordo com sua pesquisa, 19,5 % dos 

favelados ocupavam seus barracos há menos de 1 ano . 

. b) Se considerarmos as percentagens em relação a 5 

anos de permanência na favela, o quadro torna-se 

ainda mais claro: em )973 apenas 12,60% dos favel! 

dos habitavam .seus barracos há mais de 5 anos; já 
- . 

em 1980, 30,86% estavam em situação análoga. 

c) Isso confirma a hip6tese que o incremento de fave

lização . ~m São Paulo se deu na d6cada de 1970-1980. 

A pcsquisa ·de 1973 pegou o inici~ do processo; já 

a investigação de . l980 observou a consolidação . de~ 
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ses eventos. Os pesquisadores de SEBES,em 1974, já 

declararam: 

"tendo em 'vista que'os dados foram coletados 

em 1973, o período de maior concentração de 

surgimento de aglomerados é de 1968 a 1973. 
C .• ) Poder-se-ia dizer que este processo de 

favelização vem assumindo wn crescimento des 

proporcional nos Últimos 10 anos, sendo re

sultado também de desequilÍbrios entre nece~ 

sidade e oferta de habitação no Mwücípio de 

São Paulo, agravado pelo baixo nível de ren
da dessas populações."Cl4) 

d) Dessa forma a favela configura-se cada vez mais co 

mo .local de moradia permanente, sendo i1~portante 

acabar com o mito que a favela é "trampolim para a 

cidade", ou, como afirmam alguns autores (TIJRNER(lS)), 

morar na favela seria uma espécie de poupança que 

o trabalhador faria, economizando em moradia e 

transporte para atitigir posteriormente um melhor 

estágio habitacional. O favelado não é apenas m1-

grante c nem sempre.vive na favela o seu primeiro 

período de habitação urbana. 

e) Comparandq-se os resultados da TABELA XI com os 

da TABELA XII, tem-se que o tpmpo de perman~ncia 

na região metropolitana é superior ao tempo de re

sid~ncia na favela: 47,4% do total da população f! 

velada está no município há menos de 3 anos,enqua~ 

to que 24,4% moram na favela ~á igual período de 

tempo; na análise do sub~conjunto de chefes favela 
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dos esta informação apareceri com maior clareza, 

pois não estar5 viesada pelo grande contingente de 

filhos nascidos na favela. De qualquer forma,já em_ 
\ 

(16) \ 
1975 TASCHNER considerava 

"como hipótese a ser explorada a afinnativa de 
que parte do contingente favelado não é oriun
do de migração recente, tendo-se favelizadopor 

~1 processo de filtração descendente." 

(17) - f. RODRIGUES reforça a mesma conclusao, a 1rman-

"que os migrantes moradores das favelas nao se 

;instalaram logo de início no barraco em que fo 

ram entrevistados. Foram se deslocando no esp~ 

ço urbano, numa trajetória lÓgica no processo 
da valorização da terra urbana e do empobreci

mento da classe trabalhadora: de áreas mais 
centrais para mais periféricas e da casa de a! 
venaria para o barraco. ( ... )Apesar da ausên

cia de série estatística temporal para a aná
lise do fenômeno favela, é possível concluir, 
com os dados que se dispõe, que a expansão ocor 
reu principalmente na década de 70 e que nao 

l1á transitoriedade na existência da favela,po! 
que o tempo de permanência na mesma é cada vez 

mais elevado. ( ..• )Não h5 vínculo direto e 

exclusivo com as migrações, porque na sua-gr~ 
de maioria estes favelados moravam já no muni
cípio antes de irem para a ·favela. A instala
ção de migrantes, vindos diretamente do local 

de origem ou de uma etapa do percurso migrató-
. . 

rio, diretamente para a favela ocorreu en1 18% 

dos casos pesquisaélos." (a autora está se rcfe 

rindo especificamente ã. sua pesquisa de campo 
de 1977). 
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A TABEL~ XIII refine as informaç6~s sobre o tempo 

de permanência na moradia. atual e o local de origem. Nota-se 

que embora 36,6% do tot~l pop~lacional seja oriundo da região. 
\ 

Nordeste, 52,4% dos que estãoi na favela há menos de 1 ano sao 

nordestinos. Isto parece indic~r que sio esses migrantes que 
•. 

ulti~amente tem se dirigido preferencialmente is f~velas. 

Aliis~ ; comum migrantes de uma mesma região se concentrarem 

numa mesma área. Considerando que a instalação na favela ·se 

dá onde não estão, aparentemente, vigorando os mesmos códi

gos que regem a apropriação da terra comercializada, para con~ 

truir ou comprar um barraco ; necessário conhecer algum mor! 

dor~ Quase todos estudiosos das favelas notaram concentra-

çoes de migra_rites oriundos de um mesmo estado em algumas fa

velas. Assim RODRIGUES (lS) observou que 

. "a população originária de Minas Gerais con

. centra-se, principalmente, nas favelas Dj al
ma Perrolato, Jardim Colonial, Jardi~m Peri; 

da Bahia nas favelas· Sousa Dantas e Vila Al

ba e as de Alagoas e Pernambuco nas de Saqu! 
rema e Jardim Peri." 

Entre a população que está há mais de 10 anos na 

favela, ex~ste nitido predominio do~ oriundos da Grande São 

Paulo e da Região Stideste (nesta deve ser grande a contribui 

ção de Minas Gerais). Outro fato a notar é a contribuição da 

Região Sul (sobretudo Paraná) para a favelização na filtima 

d5c~da: 66,8Ó% dos favelados provenientes do Sul habitam a 

fav~la há menos de.S anos, 30,.1% ~ntre 5 e 10 anos e apenas 

2,3% há mais de 10 anos. 
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Resu,mindo a TABELA XIII, tem-'se que 42,7% dos 

migrantes residindo na favela há menos de 5 anos são nordes-

tinos, situação que nao acqntece entre os que chegaram na f! 
\ 

vela entre 5 e 10, onde predominam os originários da pr6pria 

região metropolitana, e nos que chegaram há mais de 10 anos, 

onde tanto a Grande São Paulo como a Região Sudeste contri

buem amplamente para a favelização. 

TABELA XIII - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO PESQUISADA NAS FAVELAS DO MSP,SE
GUNDO O TEMPO.DE.PERMANtNCIA NA MORADIA ATUAL E LOCAL DE ORIGEM 

Tempo de-
~ .. permanenc1a 

Centro-na moradia G~S.P. Nordeste. Sudeste Sul N.R. Total oficial oeste 
(em anos) n9 % nO % no % no % n9 \'-o no . % n9 % 

até 
25,2 52,4 12,3 8,8 1,3 100,0 

1 57 9,1 119 18 2 28 7,6 20 15 o 3 -- 227 12', 7 
' ' 

75,0 

1 1- 2 25:,6 42,4 20,3 11,3 0,4 100,0 
59 OQ 47 12 7 26 1 '171 

9,4 ..;u 15,0 19,5 .J_ 25,0 -- t..J.J. 12,9 ' 
2· 1- ~· 

37,2 34,5 24,6 3,7 100,0 
139 22,2 129 19 7 92 24 9 14 10 5 -- -- 374 20,9 ' ' ' 

32,0 53,1 12,4 2,5 100,0 
3 1- 4 62 9,9 103 15,7 24 6,5 5 3,8 -- -- 194 10,9 . 

36,6 4 1- 5 27,4 22,6 12,9 0,5 100,0 
51 8,1 68 10',4 42 11,4 24 18,0 -- 1100,0 186 10,4 

5 1- 10 46,9 22,9 21,1 9,1 100,0 
207 33,1 101 15,4 93 25,1 40 30,1 -- -- 441 24,7 

~ 

10 e mais 39,2 20,6 37,3 2,9 -- -- 100,0 
40 21 38 10,3 3 102 

6,4 3,2 2,3 5,7 

Não sabe 33,3 45,5 18,2 3,0 100,0 
11 15 6 1 33 

1~8 2,3 1,6 0,8 -- -- 1,8 

35:,0 36,6 20,7 7,4 0,2 0,1 100,0 
TOTAL 626 100 o 654100,0 370100 o 133100 o 4100,0' 1100,0 1788 100 o 

' ' ' ' 
FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

GSP - Municípios componentes da região metropolitana 
NOIIDESTE - Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Fernando de Noronha, Ser
gipe c Bahia. 

SUDESTE- Minas Gerais, Espírito Santo, Rio ele Janeiro, São Paulo. 
SUL - Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

CENTRo..: oESTE - Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Fed.eral. 



3. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DOS CHEFES DE FAMfLIA 

3.1. ESTRUTURA ETÁRIA 
\ 
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O chefe de
1 

família, tal como foi operacionalmen 

te definido,' denota o indivíduo que como tal é designado pe

los demais membros do grupo familiar. Enquanto tal, não est5 

implÍcito nesta definição que o chefe da família seja o prin

cipal responsã~el pela manutenção econ6mica do grupo familiar. 

Porém é característica deste sub-conjunto a ausência de indi

víduos menores que 14 anos. Apenas 1 indivíduo da amostra de· 

327 chefes favelados tem menos que 20 anos. 

TABELA XIV - DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA COMPARATIVA DOS 
CHEFES DE FAMfLIA EM 1980 E EM 1973 

Idade 198ú 1Yí'3 

(anos) NA % %· 
menos que 20 1 0,3 1,4 

20 - 29 104 .31,7 30,5 

30 - 39 114 34,9 33,0 

40 - 49 69 21,0 21,0 

50 - 59 24 7, 2 8,9 

60 - 69 10 3,0 3,9 

70. e + 5 1,5 1,3 

TOTAL 327 100,0 100,0 

FONTE: CADSTRO DE FAVELAS. BOLETIM HABI-COPED 01, p. 89. 

PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980. 

Observa-se que tanto em 1973 como em 1980 os 

chefes favelados constituem um segmento jovem - o percentual 

de chefes entre 20 'e 40 anos ·atingind~ 66,6% do total em 198·0 

e 63,5% do total em 1973. 



479. 

Um fat~ interessante q~e se pode adiantar resul 

ta da cornparaçao da estrutura etária dos chefes favelados com 

a dos outros dois grand~s es~ratos que compunham a pesquisa e 

que nio sio, no presente trabalho, objeto d~ análise.C19lobseE 

vou-se que a distribuição etária não é uniforme nos 3 estra-

tos. Assim os chefes que habitam unidades do setor comercial 

privado (casas próprias, auto-construidas ou nao; casas e co-

modos alugados) são relativamente mais idosos: só 49,21% tem 

entre 20 e 40 anos, contra 59,6% dos habitantes de unidades 

do mercado pUblico (conjuntos habitacionais) e 66,1% dos fave. 

lados. 

Urna hipótese que norteou a pesquisa foi urna po~ 

sivel ligação entre o momento da farnilia no seu ciclo vital e 

a "escolha" pela sua alternativa habitacional. No quP. se refe 

re a ~onjuntos habitacionais de int~resse social 
~ . 

o propr1o 

processo de seleção dos mutuários tende·~ privilegiar faixas 

medianas quanto i estrutura etária. Seriam pessoas com estabi 

lidade empregatícia, casadas. e com 'filhos. 

Os dados demonstram também a maior juventude 

dos chefes favelados, indicando dessa forma .~aior juventude 

do c6njuge e um certo rnorn~nto da farnilia quanto ao seu ciclo 

vital: filhos rnenotes, por exemplo. Em contra-partida, a pro

porçao de 50,80% com mais de 40 anos-dos chefes que habitam 

unidades do mercado comercial privado sugere que as famílias 

nesta situação, além de melhor situação econBrnica,apresentern-

-se noutros momento do seu ciclo vital. Embora o dado seja de 

difícil interpretação., porque a diversidade ·de alternativas 

agrupadas no estrato "mercado comercial privadoí' defornw os 
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resultados; é prováyel que o fato evidencie maior idade dos 

~hefes cortiçados e dos chefes que conseguiram ter casa pr6- · 

pria, quer através da dompr~, rinde maior nfimero de membros da 
.. 

família em idade de trabalhar podem auxiliar, quer através 

de auto-construção familiar, onde crianças de mais de 10 anos 

podem, .tranquilamente, funcionar como ajudantes de pedreiro. 

TABELA XV - DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA COMPARATIVA DOS CHEFES 
DE FAMfLIA NOS TRES ESTRATOS DA PESQUISA-MATRIZ 

AMOSTRA M E R C A D O -
CATEGORIAS GERAL POBLICO INVASÃO PRIVADO 

NA % NA % NA % NA % 
menos de 20 3 0,2 ·-- -- 1 0,3 2 0,2 

20 - 29 283 22~3 20 23,6 104 31,7 159 18,4 

30 - 39 409 32,3 31 36,0 114· 34,9 264 30,8 

40 - · 49 266 20,9 . 21 24,8 69 21 ,0 176 20,6 

50 - 59 185 14,6 9 10,8 . 24 7,2 152 17,7 

60 - 69 95 7,5 4 4,8 10 3,0 81 9,8 

70 e +" 29 2,3 -- -- 5 1,5 24 2,5 

TOTAL 1270 100,'00 85 100,00 327 100,00 858 100,00 
' 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

3.2. SEXO 

A distribuição dos chefes de família por sexo 

revela uma acentuada ~redominãncia de elementos do sexo mas-

culino, representando uma porcentagem de 81,4% do total des-

te sub-conjunto em 1973 e 86,5% em 1980. Esta · predominãnica 

decorre provavelmen~e de uma yalorização da autoridade mascu 

lina enquanto dado cultural, já que a definição de chefe de-

ri~a de consenso familiar. Essa valorização s~ torna mais p~ 
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tente quando se compara o percentual.de mulheres na popula-

ção total (50,4%) com a percentagem de mulheres 

como chefe de família (13,5%). 

3.3. ESTADO CIVIL 

declaradas 

A distribuição dos chefes de família segundo o 

estado civil revelou uma pequena proporçao de indivíduos sol 

teiros (10,1% do total dos chefes em 1980 e 8,6% em 1973), 

sendo que a maior proporção (82,9% em 1980 e 74,3% em 1973) 

corresponde a ·pessoas que desfrutam de algum tipo de união. 

TABELA XVI - DISTRIBUiçAO POR ESTADO CIVIL DOS 'GffiFES DE 
F.AM:ÍLIA, EM 1980 E 1973 , 

1980 1973 
ESTADO CIVIL NA % % .. 

solteiro 33 10,1 8,6 

casado 271 82 '8 . 74,3 
... 

separados 23 7 '1 17,1 VlUVOS e 
TOTAL 327 100,0 '100, o 

FONTE: CADASTRO DE FAVELAS - BOLETIM HABI COPED, p. 92. 

PESQUISA DE CAMPO IPT ~ 1980 

Chama a atenção o diferencial, entre 1973 e 

1980, do percentual de chefes na categoria "viúvos e separa

dos". Uma hipótese explicativa poder-se-ia ligar a estrutura 

etiria, ou seja, se os chefes favelados em 1973 fossem mais 
. 

velhos,. isto explicaria o maior percentual de uniões conju-

gais rompidas por mor.te do côn'j uge. As evidências empíricas 

em relação a distribuição et5ria refutam, entretanto, essa 
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hip6tese (ver item anterior, · 3.1). Outra hip6tese explicati

va ~ · que a sobreviv~ncia, mesmo na favela, sem o auxílio do 

c6mjuge nio ~ ~icil, fazendo com que viGvos e separados, gc-' . \ 
ralmente pessoas ji nio tio jovens, encamin~em-se para outras 

formas de moradia (local de emprego, como ~ habitual para em 

pregadas dom~sticas e trabalhadores da construção civil), a

carretando uma dissolução da família e separação dos filhos. 

Quando se compara o estado civil dos chefes 

~os 3 grandes estratos analíticos da pesquisa matriz, chama 

a atenç~o a incid~ncia relativa de solteiros na favela. Nova 

ment~ lig~ndo-se a alternativa habitacional ao momento do ci 

elo vital, o fato indicaiia que na favela vao se localizar 

pessoas mais jovens, sem família, para DS quais a prox imida-

de do mercado de empregó seria dado a privilegiar. 

TABELA XVI I - DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO CIVIL DOS GlEFES DE 

FAMÍLIA, NOS TR.ES ESTRATOS DA PESQUISA MATRIZ 

AM)STRA . M E R C A D o 
CATEGORIAS GERAL . POBLICO INVASÃO PRIVADO 

NA % NA % NA % NA % 

solteiro 76 6,0 4 4,7 33 10,1 39 4,5 

casado 1041 82,0 69 81,2 271 82,9 701 81,7 
. - 102 8,0 6 7,1 12 3,7 84 9,8 .VJ.UVO 

separados 51 4,0 6 7,1 11 3,4 34 4,0 

TOTAL 1270 100,00 . 85 100,00 327 100 ,00 . 858 100,00 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 
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3.4. PROCEDENCIA 

A TABELA XVIII mostra a proced~ncia (aqui en-
\ 

tendida como local de n~scimento) dos individues do sub-con~ 

junto de chefes favelados. 

TABELA ·xvrri - DISTRIBUIÇÃO DOS GIEFES FAVELADOS, . 
SEGUNOO O LOCAL DE ORIGEM 

IDCAL DE ORIGEM NA % 

Natural do MSP 16 4,9 
Maranhão 1 0,3 
Pia ui 4 1,2 

Ceará 29 8,9 

Rio Grande do Norte 7 2,1 
Paraiba 13 4,0 

Pernambuco 53 16,2. 

Alagoas 26 8,0 
Sergipe 4 1,2 

Bahia 55 16,8 
Minas Gerais 77 23,5 
Espirito Santo 2· 0,6 

Estado de S. Paulo 22 6,7 
Paraná 17 5,2 
Distrito Federal 1 0,3 

TOTAL 327 100,0 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

Quanto i·proced~ncia"dos chefes, nota-se que 

95,1% nao sao naturais _do Municipio de São Paulo nem da re

gião metropolitana, e 93,30% são migrantes de outros Estados 

da Federação, percentual superior ao estirn~do. por SEBES(ZO)~ 
que foi de 82,9%. 

Percebe-se, entre os chefes, a· incid.ência alta 
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de migrantes da Bahia (16,8%), Ceari .(8,9%), Alagoas (8,0%), 

Pern~mbuco (16,2%), Minas Gerais (23,5%), Interior do Estado 

- \ -de Sao Paulo (6,7%) e _Parana (5,2%). Assim predominam os che · 

fes oriundos dos Estados do Nordeste e de Minas Gerais. 

A TABELA XIX procura comparar os dados de 1980 

com os do Cadastro de Favelas de 1973, onde se discriminou a 

procedência dos migrantes por grandes regiões censitárias 4as 

tabulações avançadas do Censo de i970. 

TABELA XIX - COMPARAÇÃO ENTRE REGIÃO DE PROCEDENCIA DOS GIEFES 

DE FAMfLIA MIGRANTES FAVELADOS EM 1973 E 1980, 

EM PORCENTAGEM 

1973 
. % % R E G I Ã O 1980 

--------------------------------------------------------- ----
I "(Rondônia, Acre, Amapá, Pará, Ro-

raima, Amazonas) . - O , 1 

II (Maranhão e Piauí) 

III (Ceará, Rio Grande do Norte, Pa
raíba, Pernambuco, Alagoas e 
F. de Noronha) 

IV (Sergipe e Bahia) 

v (Minas Gerais e Espírito Santo} 

VI (Rio de ·Janeiro) 

VII (São Paulo) 

VIII (Paraná) 

IX (Santa Catarina e R.G. do Sul) 

X (Mato Grosso, Goiás e Distrito 
Federal) 

FONTE: CADASlliO DE FAVELAS, HABI-COPED p. 94 
PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 . 

0,8 1,6 

23,5 41,2 

22,7 19,0 

31,7 . 25,4 

1,4 

12,7 7,1 

5,8 5,5 

1·, 7 

8,2 0,3 
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Percebe-se um aumento percentual dos oriundos 

da chamada região III (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas e Fe,'rnando de Noronha) e pequenas dimi- · 

nuições·em relação 
... . - IV (Sergipe Bahia) v (Hi-as reg1oes e e 

nas Gerais e Espírito Santo). Chama a atenção também a redu-

çao dos migrantes do interior do Estado de São Paulo, que r e -

presentavam 12,7% do total de migrantes e na pesquisa de 1980 

são apenas 7,1%. O percentual relativo ao Paraná parece se 

manier em torno de 5% do total do~ migrantes. Aliás·, o Para

ná se moitrou, na década 70-80, e mesmo na década anterior, 

como um estado que expulsou população, sobretudo população 

rural. E o fato se reflete nos índices de paranaenses favela 

dos no Município de São Paulo. 

No caso específico da pesquisa de 1980. neces

·sita-se uma certa cautela na interpretaçâo dos resultados 

se, em Í973, foram amestrados chefes em todas as favelas do 

Município, o mesmo nao ocorreu em 1980, onde a amostra, em

bora. representativa, deu-se por conglomerados. Já mencionou

-se o fato que determinadas favelas tendem a agrupar pessoas 

de mesma origem. Assim o resuitado encontrado pode estar in

fluenciado por flutuações amostrais, para esta variável. 

3.5. TEMPO DE PERMANENCIA NA REGfÃO METROPOLITANA 

Na análise do tempo de pcrman~ncia dos chefes 

na· Grande São PaulG exclui ram-se, é Óbvio, os chefes naturais 

da região metropolitana e do Munic~pio de São Paulo (4,9% 

dos chefes favelados). 
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O tempo rn6dio de perrnan~ncia dos chefes de fa

rnília . rnigrantes favelados na Grande Sio Paulo, foi, segundo a 

pesquisa realizada em 19,80, de 10,95 anos (desvio-padrio de 
' \ 

8,88 anos). A ·classe rnodal situava-se entre 5 a 10 anos de 

perrnan~ncia na regiio metropolitana. Em 1973 d tempo médio 

de perrnan~~cia era de 5,56 anos (desvio-padrio de 3,85 anos). 

Nota-se, para o segmento dos favelados,urna gra!!_ 

de mudança no perfil apontado pelo Cadastro de Favelas (TABE

~A XX) em 1972/73. Naquela época 57,2% dos chefes de famÍlia 

rnigrantes estavam em Sio Paulo há menos de 5 anos; hoje,ap~ 

nas 31,50% estio aqui há igual período de tempo . . A maioria 

está em Sio. Paulo há mais de 5 anos. Esta mudança pode estar· 

associada tanto à dirninuiçio dos fluxos migratórios para Si9 

Paulo (dirninuiçio em termos relativos, já que em número abso 

luto continuam aumentando) , quanto ~ urna maior perrnan~ncia 

na favela, "opçio" de moradia que já nao é mais transitória, 

corno afirmava a literatura; mas tprna-se cada vez mais defi-

nitiva. 

TABELA XX - :piSTRIBUIÇi\0 OOS GIEFES DE FAMfLIA FAVELADOS MIGRANTES 

. SEGUNOO O TEMPO DE RESIDENCIA NA GRANDE SÃO .PAUID, Et\1 

1972/73 E EM 1980 

~WO DE RESIDENCIA .1973 1980 
EM SÃO PAULO (Et\1 ANOS) NA ~ o NA ~ o 

menos de 1 ano 1073 14,9 18 5,8 
1 t- 3 .1723 24,0. 30 9,6 

3 ... 5 1314 18,3 50 16,1 
5 ... 10 1374 19,1 99 31,8 . 

·10 e + 1706 23,7 114 36,7 

TOTAL 7190 100,0 311 100,00 

FONTE; CADASTRO DE FAVELAS; BOLETIM HAI3I/COPED n9 1, p. 96. 

PESQUISA DE CAMPO IPT -. 1980 
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Observa-se com clareza, na tabela acima, que o 

percentual de chefes de famflia hi 10 anos e mais em Sio Pau 

lo aumentou bastante, passan~'o de 23,7% para 36,7%, assim c~ 

mo aumentou sensivelmente tamb~m a porcentagem dos que estio 

aqui entre 5 e 10 anos (19,1% em 1973; 31,8% em 1980}. Con

clui-se qu~ embora a população favelada em São Paulo conti

nue a ser migrante na sua grande maioria, esta migraçio nao 

~ recente: o tempo m~dio de permanência em São Paulo dos che 

fes favelados.esti longe de ser pequeno-~ de mais de 10 

anos. 

O quadro observado para os chefes ~e famflia ~ 

mais elucidativo que o observado para a população como um to 

do, onde a presença de crianças tende a baixar a m~dia de peL 

manência em São Paulo. E ~ por isso que para o total popula

cional migrante favelado 20,51% est~vam em Sio Paulo há mais 

de 10 ahos, enquanto que para os chefe~·o percentual atinge 

36,7%. 

3.6. TRÀJET6RIA HABITACIONAL DOS CHEFES FAVELADOS 

Uma das quest6es que nortearam o estudo era a 

verificaçio da existência de padr6es de circulação entre ti

pos de moradia . LEEDS(2l) comenta que deve existir 

" uma circulação tfpica de uma unidade 
familiar entre tipos de moradia... pode 

. . 

ser üe uma casa de cômodos para uma fave

la, par:a um subúrbio, para uma vila -e de 
. . 

volta para a favela, ou de um quarto . ou 



casa ,alugada .em á~ea pobre para favela, S.!:! 
búrbio ou conjunto habitacionaL Todavia, 

ainda não
1 
tenho est_atísticas para indicar 

I ' 

se há padrões de circulação, embora .as hi-
' . 

· póteses indiquem que deverá haver:'· 
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Muitos autores acreditavam que a favela seria 

a primeira alternativa habitacional a ser utilizada pelo mi

grante, na sua chegada à cidade. Após certo tempo na favela, 

ele "ascenderia" a outra alternativa habitacional. Mesmo os 

~rojeto~ de desfavelamento do início da d~cada de 1970 foram . 

perm~ados por esta pressuposição. Assim idealizaram-se proj~ 

tos do tipo V.H.P. (Vila de . Habitação Provisória), onde a 

preocupaçao básica ·era de ·encurtar o "tempo obrigatório" que 

.o migrante ficaria na f~vela, atrav~s de orientações quanto 

a .formas de bbtenção de moradia e emprego. O pr6prio Cadas-

tro de Favelas encarregou-se de, empiricamente, mostrar que . 

os favelados nao eram apenas migrantes e que a favela esti 

longe de ser "trampolim" pàra a cidade. Os dados da presente 

pesquisa reafirmam, ainda com maior ~nfase, as informações 

encontradas em 1973, mostrando que o tempo m~dio de perma1f~!!. 

cia na Grande São Paulo dos chefes favelados ~ ainda maior 

que em 1973. Assim o favelado, se bem que fundamentalmente 

migrante, esiá longe de ser o migrante recente, como anteri

ormente se acreditava. "Al6m disso ~elo Cadastro de _· Favelas 

de 1973, estimou-se que cerca de 41% dos chefes favelados 

tiveram condição habitacional diferente durante algum tempo. 

Dado equivalente foi e~contrado na presente pe~ 
-

q~isa. A TABELA XXI . mostra o tempo de perman~ncia na moradia · 

atual, para os chefes favelados migrantes e hativos. 
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TABELA XXI -- DISTRIBUIÇÃO DO TEMPO DE PERMANbNCIA NA MORADIA A11JAL, 
I - . . 

PARA OS CHEFES DE FAM!LIA MIGRANTES E NATIVOS 

·. 
Tempo de per- Migrantes

1 
Nativos TOTAL 

inanência (-anos) NA % ' NA % NA % 

menos .de 1 ano 48 15,4 2 12 ,s . 50 15,3 -
1 ... 2 anos · 47 15,1 -- -- 47 14,4 
2 ... 3 anos 58 18,6 4 25,0 62 19,0 
3 ... 4 anos 35 11,3 2 12,5 37 13,0 
4 ... 5 anos 32 10,3 - 3 18,8 35 10,7 
.5 .-10 anos 67 21,5 4 25,0 - 71 21,7 - . 

.. 10 e + 19 6,1 1 6,2 20 6,1 

Não sabe 5 1,2 -- -- 5 1,5 

TOTAL 311 100,0 16 100,0 327 100,0 

. FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

Comparando-se os dados da TABELA XX com os aa 

TABELA XXI, percebe-se que 15,40% dos chefes favelados migra~ 

tes estão morando em São Paulo hi menos de 3 anos, enquanto 

que 49,10% dos migrantes estão no atual barraco há igual p~ 

r,Íodo de tempo. Dessa .forma, para o segmento na atual favela 

hi ~enos de 3 anos, 33,70% dos chefes certamente tiveram ex-

periência habitacional prévia em São Paulo diferente da atual. 

Tomando-se o segmento populacional migrante 

que chegori em São Paulo hi menos de 5 anos, tem~se o percen 

tual de 31,5% dos chefes. Habitam o atual barraco hi igual 

período de tempo, entretanto, 70,7% dos chefes de família mi 

graptes. Ass~m parte dos habitantes do · atual barraco hi me

nos de 5 anos compõe-se de chefes qu_e estavam em · São · Paulo 

há mais . tempo, e d'esfrutaram de outras experiências habita-
-

cionais. Dessa forma, 39,2% dos chefes migrantes residiram 

em local diferente do atual, local esse que. pode ser moradia 
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cedida, alugada, pr6pria, ou mesmo outro barraco na atual ou 

'em outra favela. 

Percebe-se que 27,8% dos chefes favelados es

tão habitando o mesmo barraco de favela há mais de 5 anos, o 

que caracteriza uma certa permanência dos favelados nas inva 

s5es. Comparando com os dados de SEBES em i973, tinha-se 14,62% 

dos chefes morando na favela onde foram entrevistados há mais 

de 5 anos. Houve portanto um aumento da permanência da fave

la. Em 1973, 40,8% dos chefes estavam na favela há menos de 

1 ano; agora, 15,3% estão no atual barraco há igual período 

de tempo. Está existindo uma inversão da tendência observado 

em 1973: se a~tes a grande maioria dos barracos era ocupada 

há pouco tempo, agora pode-se 'dizer que· os barracos ocupados 

há menos de .1 ano sao a minoria. A classe modal quanto ao te~ 

po de permanência no barraco ~ de 5 a 10, coincidindo com o 

grande aumento da favelização em São Paulo, que data de 1970. 

Entre os nativos, o tempo médio de permanência no atual bar-

raco foi de 4,63 anos (desvio-padrão de 3,16 anos). 

- . A TABELA XXII relaciona o tempo de permanenc1a 

em São Paulo com o tempo de permanência na moradia atual, pa 

ra os migrantes. Com isso, dá uma id~ia da mobilidade habita 

cional dos chefes favelados e suas famílias. Percebe-se que: 

a) os que moram há menos de 1 ano em São Paulo dirigi 

ram-se provavelmente diretamente.ã favela, e estão 

ocupando'o ~esmo barraco há menos de 1 ano; 

b) dentre os que chegaram entre 1 e 2 anos em São Pau 
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lo~ 90,9% estão na mesma moradia atual hi igual in 

tervalo de tempo; 

c~ .. entre os que chegaram em Sio Paulo entre 2 e 3 anos, 

14 (73,7%) certamente .tiveram experi~ncia habitacio 

nal prévia; 

d) os dados entre os que chegaram em São Paulo hi me-

nos de 5 anos indicam que apenas 8 (8,2% do total 

.de 98 chefes morando hi menos de 5 anos na favela) 

tiveram a presente moradia como primeira moradia 

em Sio Paulo. Analisando apenas o sub-conjunto dos 

que estio em São Paulo entre 4 e 5 anos,percebe-se 

que 'iguais percentagens (22,2%) estio na atual mo

radia na favela hi menos de 2 anos, entre 2 e 3 

anos e entre 3 e 4 anos, indicando grande mobilida 

de habitacional nesse segmento migratório. Os da

dos nio permitem concluir a exata trajetória habi

tacional, mas de qualquer forma a atual moradia na 

favela foi precedida por pelo menos outra em 39,2% 

dos casos. 

e) pa~a o segmento favelado que esti em São Paulo en

tre 5 e 10· anos a mobilidade habitacional torna-se 

ainda mais clara. Apenas 3.1,3% dos chefes migran

tes que estão em Sio Paulo hi esse intervalo de tem 

po habitam a mesma moradia hi igual intervalo tem~ 

poral; 66,7% estio np atual barraco hi.menos tempo 

do que estio em Sio Paul6, indicando claramente 

que habitaram outras alternativas habitacionais an 
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te.riormen.te. A móda (19, 2 %).·habita o barraco há cer · 

c a de 2 ·a 3. anos. 

f) para ·os migrantes que estã.o em ·são Paulo há mais de 
- -

10 anos (114 dos · 311 chefes, 36,71 d~ total de che 

fes . migra~tes) os dados iridicam que a moda (36 the 
- -

fes, 31,6% do total de c.h,efes ~igr~ntes há mais de 

10 anos) habita o atu~l barraco entre 5 e 10 anos. 

Pou~os (16~7% do total de chefes migrantes há mais 

~e 10 ano~) estão no atu~l barraco há mais de uma 

d~cada. Tudo parece indi.car uma maior favelização 

a partir da d~c~da de 1970, ~centuando~se nos mea

dos da d~cada. Entre os que estão em São Paulo en- · 

tre 10 e 15 anos, só 13~0% estã~ na favela. há mais 

de 10 .anbs. Muitos estão no atual barraco de fave-

la . há. pouco tempo: 28,2 d'os migrantes antigos - que 

migra.ram há ·interyalo entre 10 e 15 anos - estão 

na moradia onde foram entrevistados há menos de 2 

anos. No sub~conjurito dos migrantes que estão em · 

_Sã.o Paulo entre 15 a 20 anos apenas 3 chefes(12,5% 

do total do sub-conjunto) habi~a a atual moradia há 

mais de 10 anos. Os restan.tes (20 pessoas) alocam-

-se priijcipalrnen~e nas categorias que habitam o a

tua,l ba.rra.co h,á intervalo entre 2 e 3 anos (4, 16,7% 
- .. 

do total do sub-conjunto), entre 3 e 4 anos (5, 20,8%) 
.. 

e entre 5 e 10 anos (10, 41,71). Novamente aqui a 

moda estã na fayela há cerca de 5 a 10 anos, ou s~ 

ja,· thego~ ·ao atual barraco durant~ a d~cada de 

1970 .. . O mesmo fato se. repete para os. migrantes inais 
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antigos: sempre a maior porcentagem relativa esti 
I 

na categoria 5 ·a 1 O anos de permanência no atual 

barraco. Pouths estã6 hi mais de 10 anos. 
I 

Pode concluir-se trajetórias habitacionais di 

versas: se os migrantes r~centes parecem nao encontrar outra 

alternativa que não a favela, certamente nao é o que aconte

C1a com os migrant~s mais antigos, ~obretudo entre os que es 

tão em São Paulo hi mais de 10 anos, onde 49,~% estão na a

tual favela hi menos de 5 ~nos. Além disse, p~rcebe-se que 

68,8% dos nativos habitam a favela onde foram entrevistados 
" " 

hi menos de 5 ancs, e 25;0% entre .5 e 10 anos. A favelização 

acentua-se em São Paulo ~a década de 1970, com maior rigor 

em me~dos da década, através da ida para a favela · de fami-

li~s que usufruiam anteriormente de condição de mora 

dia. · 



TemPo de .permanência 
-

na G.S.P. 
(em anos) 

·Menos · de 1 arto · · 

1 ,_ 2 

. 2 1- 3 . 
3 1- 4 

4 ~ 5 

5 }-' 10 . 

. 10 1- 15 

. 15 1- 20 

20 1- 25 

25 1- 30 . 

30 1- 35 

35 1- 40 

.40 }- 45 

45 e mais 

. TOTAL 

TABELA XXII - DisTRIBUIÇÃO DOS rnEFES FAVELADOS MIGMi'ITES, SEGUi\'00 O TEMPo DE 

PER.\ii\J'IENCIA NA GSP E O TS\1?0 DE PERMA.'-l'ENCIA DA l\DRADIA AWAL . 

TEMPO DE PERMANE.~CIA NA MJRADIA ATUAL 

Henos de 10 anos I ~ 2 2 ~ 3 3 ~ 4 : 4 ._ 5 5 .... 10 · 1 ano e maic; 

n<? % n<? · % n<? % n<? % n9 % n<? · % n<? % 

18·100,0 -- -- -- -- -- --36,0 

1 9,1 10 90,9 -- -- -- -- --2,0 21,3 

7 36,8 7 36,8 5 . 26,3 -- -- -- --14,0 14,9 8,1 

3 13,0 4 17,4 8 34,8 8 3·l,8 -- -- --6,0 8,5 12,9 21,6 

-- 6 .22 '2 .. 6 22,2 . 6 .2~,2 . 8 29,6 -- --12,8 9,7 :ltJ ,2 22,9 

10 10,1 . 12 . 12,1 19 19,2 12" 12,1 13 13,1 31 . 31,3 --20,0 25,5 30,6 32,4 37,1 43,7 

6 13,0 7 .15,2 . . 8 .. 17 ,4 . 3 ó,5 .. 5 . . 10,9 11 . 23,9 ·. 6 . 13,0 
12,0 14,9 12,9 3,1 14,3 15,5 30,0 

-- . -- 4 16,7 . 5 2~.8 1 4,2 ' 10 . 41.7. 3 12,5 
6,5 13 ,5 2,9 . 14,1 15,0 

-1- .1 ' 
4,2 -- 6 25,0 

' 1 
4,2 5 20,8 3 12,5 ' 7 29,2 

2,0 9,7 2,7 14,3 4,2 35,0 

-- -- 1 50,0 -- 1 . 50,0 --1,6 1,4 

. 2 20,0 -- -- -- -- 6 60,0 2 20,0 
4,0 8,5 10,0 

-- -- -- -- -- 2 100,0 --2,8 

-- 1 33,3 1 33,3 1 33,3 
2,1 1,6 . 1,4 

-- -- -- -- . -- 2 66,7 1 33;3 
2,8 . 5,0 

48 100,0 
I 15 4 

47 100,0 
15 1 

58 100,0 
18 6 

35 10J,O I .32 100,0 
11,3_ --- 10,3 

67 100,0 
21,5 

19 100,0 
6,1 

FO?-ilE: PESqJISA DE Ct>.;\lPQ IPT_- 1980 

Não sabe 

n9 % 

--
--

--

--
1 . 3,7 

20,0 

2 . z,o 
40,0 

--
1 4,2 

20,0 

1 ' 4,2 
20,0 

-- .. 

--

--

5 100,0 
1,2 

TOTAL 

n9· .. 
" 

18.100,0 
. 5,5 

. ll 10~ ,O 
..),4 

19 100,0 
5,8 

23 100,0 
. 7 .o 

. 27 100-;0 
8,3 . 

99 100,0 
,--30,3 

46 100,0 
14,1 

24 10~,0 
I ,3 

24 100,~ 
7,..) 

2 100,0 
0,6 

10 10~ ,O 
..),1 

2 100,0 
o 6 

3 100,0 
o 9 

- 100,0 .) o 9 

311 100,0 
100,0 

A 
<.0 
A . 
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A TAB~LA XXIII, a seg~ir, relata a experi~ncia 

habitacional prévia dos chefes. de família, respondendo ã peE_ . 

gunta específica: "m'orou alguma vez nalgumas dessas alterna

tivas em São ~aulo?''a A questão era aplicada a todos os che

fes entrevistados, não somente aos migrantes e ~eferia-se a 

qualquer moradia difererite da atual. 

TABELA XXII I - EXPERIENCIAS HABITACIONAIS PRECEDENTES, 

PARA OS CHEFES DE FAMfLIA FAVEIJUDS 

TIPO DE MJRADIA NA % 

favela 130 39,8 

emprego 75 22 ,9. 

moradia comprada (setor privado) · 11 3,4 

mo,radia comprada (setor . público) 1 . o ,3 

moradia construída pela família 20 6,1 

apartamento alugado 1 0,3. 

c~sa ~lugada 9.2 28,1 

barraco alugado 55 . 16;8 

cômodo alugado 105 32 ',1 

pensao 33 ·10,1 

moradia-cedida 147 45,0 

Respostas múltiplas. Percentagens calculadas em relação ao 

total de chefes (327) 

· FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

O comportamento dos chefes favelados indi~a tra 

jet6iia condizente com s~u parco poder aquisitivo. Assim a 

maiori~ (45,0%) relatou ter morado pelo menos alguma v~z em 

moradia cedida, um grande percentual (39,8%) morou pelo me

nos uma vez em faveia e 32,1% usaram o cômodo alugado como 

alternativa habitacional. Morar no emprego se. afigurou também 

como opção viãvel para este segmento popul~cional. 
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Chama a atenção . que 6,1% dos chefes já · tenham ·· 

possuído casa própria auto-construída e 3, 7% casa própria com 

prada pronta, indi~ando 'com nitidez trajetória habitacional 

descendente. 

o~ dados parecem indicar trajetórias que pas

sam por outra favela, por moradia cedida e·moradia (casa, cª 

modo ou barri~o) ~luiado. Eritre os 126 chefes favelados que 

responderam ã pergunta sobre a moradia anterior, têm-se que 

4,8% declararam ser a casa ocu~ada imediatamente antes do a

tual barraco própria (auto-construída ou comprada), 37,3% mo 

raram em casa ou cB~odo de aluguel, 18,3% no emprego, 22;1% 

em outra fave~a (não houve especificação se o barraco nesta 

outra .favela era cedido, alugido ou ~~óprio), 13,5% em pen-

suo c 4,0% em outras alternativas. 

Tudo parece indicar que o primeiro abrigo na 

região metropolitana ~ a c~sa de algum parente ou conhecido 

(daí o percentual de . 45,0% que afirma ter morado alguma vez . 

em moradia cedida). Pode-se pensar em trajetórias do tipo 

·casa cedida-favela, ou casa cedida-casa ou cBmodo alugado~f! 

vela, ou favela~favela. A comparação entre os tempos de per

manência em Sio Patilo e na atual moradia deixa · entrever, en

tretanto, que não é de~prezível ne~ o percentual de mlgran

tes .. que se dirige . diretamente ã fayela. onde se encontra atual 

ment~, nem a parcela dos qu~ tiveram experiência habitacio

nal diversa da atual, sobretudo entre os migrantes ~ais anti 

gos. 
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4 ;· ASPECTOS SÓCIO-ECONOMICOS DOS CH.EFES 'DE FAMfLIA 

4.1. OCUPAÇÃO DO CHEFE 

Em. -relação à situação de desemprego, o percen

tu~l ~e chefes de familia que se auto~definiram como estando 

desempregados (desemprego pleno)· foi de 6,73% do total. Quag 
. . . 

to ao tempo de desemprego, na ~poca da pesquisa de campo, va 

riou em torno de 5 meses (desvio-padrão 5,07, coeficiente de 

variação d~ 1,14). Conv~m não esqu~cer, entretanto, que em 

j~neiro de 1980, quando foi feito o levantamento de campo,os 

efeitos empregaticios do atual · quadro de recessão econômica 

ainda não se faziam sentir com o mesmo efeito que .a partir 

de 1981. Em 1973, o percentual de desempregados encontrados 

pelo Cadastro de Favela~ foi de 10%. 

A grande maioria (81,65%)- ·dos chefes pesquisa

dos em 1980 aufere renda-trabalho, enquanto que em 1973 es-

ta- cifia era de 78,0% .. 

Em relação a fotça de trabálho, procurou-se 

observ~r tamb~m a ·relação enire os chefes ativos e nao ati

vos. Entre os chefes ativos computaram-se tamb~m os que esta 

vam recebendo aposentadoria por · idade ou beneficio por aci-
-

dente ou doença, por~m que exerciam,_ nesse interim, ativida-

de remunerada~ Chama a aiehção que a porcentagem .de chefes 

ativos na favela ~ de 81,65%. Cumpre notar, entretanto, que 

entre os não ativos encontram-se aposentados, beneficiários . . . . 

do INPS, inválidos cuja inatividade n5o está coberta pela 

previd~ncia, al~m dos que estão simplesmente nio ativos sem 
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procurar emprego", . e portan.to nao se .consideram desempregados. 

A TABELA XXIV abaixo elucida essas possibilidad~s. 

TABELA XXIV - DISTRIBUIÇÃO DOS cHEFES DE FAMfLIA :FAVE- . 

LADOS · INATIVOS, POR CATEGORIA DE INATIVIDADE 

CATEGORIA- NA % 

Não Ativo 11 18,33 · 

Desempregado 22 36,67 
Beneficiário 11 18,33 

.Aposentado 12 20,00 
Inválido (não pre-
videnciário) . 4 . 6,67 

TOTAL · . . . .. . 60 ·100 ,o·o 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

Observa-se que o percentual dos inativos que 

se d~clararam desempregados é grande no _mercado de . -1nvasao, 

assim como o dos excluÍdos dos benefícios da previdência : 

6,67% dos inativos na amostra dos chefes favelados declara

ram-se como "inválidos"; não podendo trabalhar e nao . sendo 

beneficiados pelo sistema de - previdência· social. Como já foi 

dito, ·comparando com os dados do Cadastro de Favelas de 1973, 

quando existiam 10~0% do total de chefes de famÍlia desem

pregados i a atual ~ercentagem de 6,73% indicaria uma dimi

nuição. O dado choc~, já que se sabe que a situação d~ em

prego vem se deteriorando nos filtimos anos. De um lado, va

le a pena repetir; na ocasião da pesquisa- janeiro de 1980 

- o nível de desemprego ainda nao estava tão elevado em São 

Paulo corno agora. Era um processo que entã~ ~penas se ini

ciava.· De outro lado, pode ser também interpretado como a 
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impossibilidade de sobrevivência, mesmo na favela, do desem-

pregado. 

TABELA XYJl - COMPARAÇÃO ENTRE OS INATIVOS FAVELAOOS 1973/1980 

FAV E L A 
CATEGORIAS 1973 

NA % 

Não-ativos 619 32,46 

Beneficiários e 342 17 ,.93 inválidos 
AposentaQ.os 86 4,51 

Desempregados 860 45,10 

TOTAL 1907 ·100 ,00. 

FONTE: CADASTRO DE FAVELAS - HABI-COPED, p. 112 
PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

DO S 
1980 

NA % 

11 18,33 

15 25,00 

12 20,00 

22 36,67 

60 100,00 

Co~parando-se os dados da tabela acima percebe

-se claramente a diminuição do percentual dos não ativos.Não 

dá mais. O custo de vida elevadíssimo e a diminuição dós sa

lários reais forçam as pessoas a procurarem renda maior. Cha 

ma· a atenção também a relação dos aposentados. O percentual 

dos aposentados na favela aumentou. Isso indicaria uma dete

rioração das condições de vida dos aposentados, que os indu

ziria a procurarem sobreviver na fayela, além de um aumento 

no nfimero de chefes de familia favelados em faixas etárias 

· mais elevadas. 

Igualmente nota-se um aumento no percentual de 

beneficiários e inválidos vivendo nas favelas . . paulistanas 

(17-~93% ém 1973~ 2S% em 1980~ ·do total de inativos). O fato 

pode ser interpretado de maneira análoga a ~os aposentados: 

o beneficio-safide e invalid~z j5 não permtte, dado sua dete-



500. 

rioraçio monetiria perante o aumento· do custo de vida, alte! 

nativa diversa da favelizaçio. Al~m disso, talvez a precari~ 

dade das condições d~ vlda do~ favelados manifeste-se tamb~m· 
\ 

pelo maior nfimero de doenças e acidentes, fizendo com que e! 

sa categoria se veja aumentada nas favelas (no.mercado pfibl! 

co, por exe·mplo, nio se encontrou nenhum chefe beneficiirio, 

enquanto que no mercado comercial privado a cifra foi de 13,90% 

do total dos inativos, inferior aos 18,33% encontrados entre 

os favelados). 

A TABELA XXVI explicita o setor de trabalho on 

de se-insere o chefe de familia ativo. 

TÁBELA XXVI - SETOR DE TRABALHO DO CHEFE ATIVO FAVELADO 
(EM.PORCENTAGENO 

. . . . ' . . 

·CATEGORIAS 

Primário 
Secundário 
Terciário 
.Governamenta.l 

.. Sem .resposta . 

TOTAL 

NA 

3 

153 
99 

2 

.10 

267 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT- 1980 

1,12 

57,30 
.37,08 

0,75 
.. 3' 75 

100,00 

Chama a atençio o dado relativo ao Setor Secun 

dário, onde se inserem 57,30% dos chefes componentes da For-

ça de Trabalho Empregada (F.T.E.). A TABELA XXVII, logo a ·se 

guir, explicita in~lusive o tipo de setor secundário onde o 

chefe exerce essa atividade. Assim percebe~se que a indfis-
. -

tria da construção. civil absorve 22,85% da F.T~E. dos che-
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fes de famíiia favelados no Município de São Paulo, enquanto 

que as indústrias de transformação (Modernos I) absorvem 17,98%. 
\ . 

Esses dados podem ser cómpar~dos com os do Cadastro de Fave-
\ -

las de 1973, onde 26,3% dos chefes qu~ trabalhavam alocavam-se 

na construção civil, e 7% na indústria de transformação. 

Embora a base dos dados nao seja estritamente 

comparivel, vtsto que as informaç5es para 1973 referem-se ao 

total da população maior de 10 anos e as de 1980 apenas para 

os chefes de família favelados, chama a atenção o aumento de 

pessoas no chamado setor secundário, em detrimento do terciá 

rio. Assim a hipótese da circularidade do processo de migra

ção/favelização/terciariazação parece não se manter. 
. . 

TABELA XXVII.- DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO fAVELADA EM 1973 E 1980, 
SEGffi..l])() SETOR DE ATIVIDADE. (EM. PORCENTAGEM) 

POPULAÇÃO FAVELADA 
SETOR DE 
ATIVIDADE 1973 (>10 anos) 1980(chefes) 

(1} (2) 

Primário 2,5 1,74 
Secundirio 23,9 59,54 
Terciário 73,6 . 39,30. 

FONTE: (1) CADASTRO DE FAVELAS DE 1972/1973 

(2) PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 
(3) CENSO DEMOGRÁFICO DE 1970 

· POPULAÇAO MAIOR 
_QUE lO ANOS 
MSP(3) GSP(4) 
1970 1976 

0,8 1,9 
39,2 42,10 

. . 60,0 46 '7 .. 

(4) EMPLASA - SUMÁRIO DE DADOS DA 6RANDE SÃO PAULO 



TABELA XXVIII - ESPECIFICAÇÃO DO SETOR DE THABALH.O 
DO: 0-IEFE: ATIVO. FAVELADO. 

CATEGORIAS(*) 

Primário 

Secundário - Tradicionais 
Secundário - Modernos I 
Secundários - Modernos II 

Secundário - outros 

Terciário - comércio 

Terciário - transportes 

Terciário - outros 
Governamental 
Sem: resposta· 

TOTAL 

\ 

FONTE: PESQUISA.D~ CAMPO IPT- 1980. 

·NA 

3 

29 

48 

61 

15 

34 
20 

45 

2 

"lO 

267 

% 

1,12 

10,86 

17,98 

22,85 

5,62 

12,73 

7 ,49. 

16,85 

0,75 

3,75 

100,00 

(*).Setor primário: .ocupaçÕe? estrativas, agrícolas, pe~uárias. 
·setor scclli~dârio: 

1. Tradicionais; madeira, mobiliário, papel e papelão, 
borracha~ couros e peles, textil, vestuário, 
calçados, artefatos, de tecidos e produtos 
alimentícios. 

. . -
2~ Modernos I: minerais não metálicos, metalurgia, mate

r1al elétrico e de comunicação, indústria de ener
gia elétrica. . . ..... 

3: Módétnós.II: indústria da construção civil. 

4~ "Outros: mecânica, material de.transporte, produtos 
farmacêuticos, perfumaria, sabões e velas, bebi
das, fumo, editorial e gráfica e diversos. 

Setor·Te:ttiârio: comércio, transportes, outros. 

502. 

Em xelação i naturez~ da ocupação do chefe e 

seu nível de especiali~ação, a TABELA XXIX apresenta os se

guintes resultados: 



TABELA . XXIX - ESPECIFICACi\0 DA OCUPAÇÃO OOS CHEFES DH 

FA~fLIA ATIVOS, . ~NfRE OS .FAVELAOOS 

C A T E G O R I A sC*) 

Não-manual supervisão 
Não-manual rotina 

Manual-supervisão . 
Manual-especializado 
Manual-não .especializado . 

TarAL · 

FONTE: PE~UISA DE CAMPO IPT - 1980. 

NA 

13 4,87 

2 0,75 

97 36,33 

155 . : : · ·5s~o5 . 

267 . . . 100~00 

(*) para descrição das categorias ver Anexo. 

503. 

A anilise dos resultados para o total dos ca

sos amestrados (967 chefes ativos, distribuídos entre o mer

cado pfiblico, mercado d~ invasão e, mercado comercial privado) 

evidencia que a grande maioria dos chefes da amostra da pes-

quisa matriz (8~,87%) exercem ocupação de natureza manual, 

predominando aquela que ex~ge especiali~~ção. Este resultado, 

para a amostra como um todo, não se mant~m. na anilise inter-

na de cada estrato. Assim, percebe-se, pela TABELA XXIX, que 

.a relação especialização-não especialização inverte-se en-

tre os chefes de família favelados. No mercado de . -1nvasao 

predominam os chefes com ocupação manual~não especializada. 

O dado (58,05%) quase coincide com o do Cadastr6 de Favelas 
- . 

de 1973, onde 58,27% dos chefes de família possuíam ocupa-

ções manuais e destes, ·mais da metade sem exig~ncia de espe

cialização. Considerando o baixo nível de escolaridade dos 

favelridos e sua idade · m~dia mais baixa, admite-se que a gra~ 

de maioria dos jovens favelados, ainda dotados de grande vi-
. . 

gor físico, são ab~o~vidos mais facilmente por·algu~ tipo de 



trabalho braçal. 

TABELA XXX - TIPO DE INSERÇÃO NO 'MERCAOO DE TRABALHO DOS 
OIEFES DE.FAMfLIA:FAVELADOS 

CATEGORIA 

assalariado fixo 

assalariado comissão 

assalariado fixo + comissão 

.cónta:própria 

TOTAL 

.FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

NA 

217 

9 

3 

38 

267 

. o 
fi 

81,27 

3,37 

1,12 

14,23 

100,00 

504. 

Percebe-se, entre os chefes ±avelactos,uma ma1~ 
I 

ria de assalariados fixos. O tipo de pergunta, referindo-se . 
.• 

apenas ã forma de rendimento e ã constância, não permite in 

f~r~ncias maiores sobre a exig~ncia de registro e·porte da 
.. 

carteira de trabalho (que assegura direitos e deveres lega! 

mente definidos, o 139 salirio, salirio familia, f~rias re

muneradas e go~o da previd~ncia social). O assalariado pode 

ier fixo e não registrado, embora esta p~ssibilidade seja 

remota. A mudança maior verificada entre 1973 e 1980 se di 

nos empregados aut6riomos (40,5% .do total de chefes em 1973 

e 14,23% em 1980). O quadro su~erido em 1973, abrindo pers

p~ctiva para uma anilise de terciarização, como ''ocupações 

refÚgio" ou "desemprego disfarçado": parece nao mais se man 

ter. Ao menos em janeiro de 1980, a maioria dos chefes de 

familia favelados trabalhadores procutava seu sustento em 

atividades assalariadas fixas. Assim essa mudança. percent'u

al p6de estar indicarido uma mudança na forma de inserçãó dos 
. -

chefes favelados no mercado de trabalho, ~ que, somand6~se 
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aos 57,30% dos chefe~ no sét.Ol.' securi.d5l."io, mostra o fa,'(ela- · 

do sendo hoie. •ntes de tudo, ~m operitio. 

A porcentagem d~ chefes f~velados qüe se defi

niram como sub-empregados é de 9, a·%. 1~ ·unia cifra_ bastante ·a.!. 

ta, qua;ndo comparada com a da amostra tota.l de chefes da pe~ 
- . 

quisa matriz '(3,5%),' com a dos . chef·e.s que habitam un.idades 

. do setor pfiblico (1,21) e do setor c6mel,"cial privado (1,3%). 

Quanto · ao percentual de chefes de famÍ:l;ia fÇtxelados que de

~larou exercer outra ocup~ção securidâria, ~lê~ da principal,. 

como parte da ·sua estrat€gia de sobrevi'Z~ricia, •tinge 4,6% 

do · total, cifra :reduzida, como se v~. 

A 'in.t .erpretação ·d.esse dado de'(e. ser · permea.da. 

pela própria. concei.tu~ç.ão .que foi da.da ã "outrà ocupação". E~ 

tâ se · refe.rindo a ocupa.ções constantes temporalmente, com ou · 

sem regis .tro. Seriam aquelas ocupações às quais o indi víd.uo 

se dedica. em uni.. determinado horário e com frequ~n.cia determi_ . 
.. · 

nada (ex.: uni motorista da J>refeitura que traba.lha na · sua 
-

ocupação principal tr~~ dias da semana, ~ como motorista de 

·taxi ou particular nos outros dias). O pr6prio exemplo mos

tra como para um empregado do setor pfiblico este esquema furi 

ciona. 'Jâ entl,"e os favelados' na sua maioria. empl.'egados no 

· setor secundário, · ~ : pl.'ovável que as hor~s de trabalho dedica 

das à "outra. ocupação" consumam: suas horas de repouso e 1 a-

zer. 

"Bicos" ·sa.o tl."a.ba_lh,os tão qcasiona.is que o en.

trevistado não aloca ·a eles uni tempo reg~lar determinado. O 
,, 

tempo ~ alocado quando aparece a ·tarefa. Seri,· definido S por 
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tarefas de curta . d,u ·(ação. (e)\. : um op.erãxio que no dia de fol 

ga trabalha na escavação .de uci poço,· bu na construção de urna 
\ . \ . 

casa). A existênc·ia d.e "bicos"·, bu seja, trabalhos ocasiona-· 

is · visando a comp.lementação da renda, parece fa~er parte 

.das estrat~g~as de sobrevivêricia das populaç6es faveladas a-

mostradas com maior frequêricia que' o exercer "outra ocupação". 

Assim, os chefes das unidades de consu~o favelados evidencia 
-

ram uma certa frequência de"bicos"(l5,29% do total de che-

fes). 

A TABELA XXXI mostra a frequência com que es-

tes trabalhos ocasionais são realiz~dos. 

TABELA XXXI - FREQUENCIA DE TRABAJBOS OCASIONAIS ("BICOS") B-I'TRE 

OS rnEFES . FAVELADOS QUE SE tiTTLIZAM DESTE EXPEDIENTE . 

·cATE G O R I AS . 

sempre· 

de vez em quando · 

raramente 
... 

TOTAL 

FONTE: PESQUISA DE CAI'v1PO IPT - 1980 . . . . 

NA 

10 

32 

8 

50 

o . 
~ 

20,0 

64,0 

16,0 

loo,oo 

Percebe-se que al~·lll . d.o nÚmero de chefes favela 

dos que' executam . . trabalhos ocasion.a.is ser grande (50 em 327 

chefes), a fr.equência com que os executam~ também grande.A~ 
-

si~, entre ~s trabalhadores ocasionais, 20% dos chefes fave-
. -

lados decla.raram · ter "sempre" algum .trabalho, avulso ,mostra!!. 

do 'que i 'sso é uma: 'estratégia i~ela,tivalnente fx:equente para o 

aumento da renda · fa~iliar. 



507. 

Outra. forma usual de a.urnento da renda é a rea-
'- . 

lização ·de . horas ·extras no .trabalho principal. A TABELA XXXII 

mostra a exist~ncia . ~ a \frequ~nci~ dessas horas extras entre 
\ 

. ' 
• I 

os chefes assalariados favelados (incluindo. os fixos, os que 

ganham comissão e os que incluem as duris modalidades no seu 

ingresso e ~xcluindo os por conta pr6pria, dando um total de 

229 chefes). 

TABELA XXXII .:. EXISTENCIA E FREQUENCIA DE HORAS EXTRAS, ENTRE 

OS CliEFES DE . FAMÍLIA ASSALARIADOS FAVELADOS 

·· CATEGORIA-S 

nao faz ·hora extra 

nao tem hoiirio regular 
· faz sempre . 

de vez em quando 
raramente 

.sem ·:resposta 

TOTAL 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 . . 

NA 

105 

18 
57 

43 
2 

4 

229 

. o 
f> 

45~85 

?,86 
24,89 

18,78 
o 87 
. ' 
1 ,-7 5 

100,00 

Percebe-se que para os favelridos, fazer hora 
. .. --

extta torna-se expediente quase obrigat6rio ~ 44,54% dos che-

fes favelados declararam fazer hora extra, sendo que 24,89% 

o faz~rn habitualmente. 

Nota-s~, comparando o sub-copjurito dos chefes 

de farnilia favelados com os demais que cornp6em a amostra da 

pesquisa-rnatri~; qu~ os cornponerites deste sub-conjunto sao 

os qu~ mais se util~zarn de outros trabalhos além da ocupa~ão 

principal, tanto o~u~~ç6es secundirias regulares, torno o~liP! 
.. 

ç6es ocasionais ("bicos") e horas e:x:tra.s. Percebe-se assim a 
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existência de ·todo um segmento populacional que, como os da

dos demonstram, embora seja predominaritemente assalariado no 

setor secundário' por se'r majoritariamente ocupado em traba-. 

lhos manuais sem especialização, ganha pouco e necessita au

mentar sua renda mediante prolongamento da jornada de traba-

lho regular. 

.Não se pode em absoluto afirma!, como queriam 

alguris estudiosos do problema favela e algumris propostas de 

desfavelamento -~- q~e- "sÓ não. sai da favela ·quem não quer" ... 

Para este~, 

"o .problema r~sidiria na falta. de vontade do 
' -

favelado em vencer os desafios da metrópole, . . . . . 

de .preparar.;..se para obter UII1ft melhor q';Ialif_! 
cação .profissional. Daí p~ra culpar ü favela 
do de sua .própria sina é um passo facilmente 

- .. 
reali~ado: afinal, é fácil ouvir e ler que, 
numa cidade caracterizada por tanto dinamis
mo, só não vence quem não quér. Dessa forma 
surge um segundo rol de idéias acerca da fa
v:ela:· ela passa a ser encarada. como uma ilha 
de miséria patolÓgica e anormal, que se for

ma de maneira segregada, à margem dos dina
mismos econômicos e sociais que caracterizam 
uma cidade plena de oportunidades. Daí. a ne

cessidade de extirpa-la como se fosse algo 
que contaminasse, por seu flagrante exemplo 
de pobreza, a vida da cidàde. Finalmente, em 
decorrência das percepções antes apontadas~ 

desponta a estigmatização que enxerga a fav~ 
la. enquanto uma área criminolÓgica, transfi
gurrutdo ulna situação de extrema pobre~a. em 
generalizada delinquência potencial e efeti-
va." 

(22) .. 
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O ~rr~ bisicq destas coloc~~ões Teside em per

ceber a c6ndição de f~velado como diferente da~uela que mar

ca o conjunto da c la~ se· "trabalhadora.· Ora~ · pelo contrário: 
\ . 

observou_. se empiricamente que o favelado é~ : 'antes de tudo, 

operário assalariado fixo, ~anu~l e não-especializado do se-
. -

tor secundátio, ~ue, ~orno gahha pou~o~ ~rolonga sua jornada 

de trabalho através de horas extras, trabalhos ocasionais e 

ocupações secundárias. · A Única forma. de "compreender" o f ave 

lado é a de situá-lo entre os traba.lhadores que, por poucos 
-

salários minimos por m~~' levam adiante os processos prodtit! 

vos. Os cálculos d.e SINGER(23) mostram uma deterioràção 

cóntinua do salário médio entr~ 1965 e 1969: se for atribui-
-

do o indice 106 para 1965, os demais ~ão 94, 86, 93 e 89 pa- · 

ra os anos subsequentes. Em São Paulo, para um trabalhador 

de salário minimo adquirir uma ração alimentar essen~ial com 

p6sta de 13 produtos básicos necessitav~ trabalhar, em 1965, 

88 horas por m~s, 110 horas 6 anos depois e 167 em 1978. (ver 

TABELA VII do Capitulo IV). 

"Em dezembro de 1970, segundo cálculo do 

DIEESE, o custo da ração .mínima individ~ 

al correspondia a 43% do salário minimo. 
Em .fevereiro ·de 1980 essa proporção era 

de 64%, depois de haver chegado a 75% em 
abrll e em outubro de 1979 "(24) 

Além disso, a exploração, por parte dos empre- . 

gadores, aparece com nitidez nos da.dos da TABELA XXXIII: 21,57%-
. 

dos assalariados declararou trabalhar horas extras por exi-
-

g~ncía da empresa onde trabalha. O dado confirma a cris~ ~co 

n6~ica vigente hoje em dia, ·que já se iniciara em janeiro de 
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1980, ocasião da pesquisa· de campo: ~ habitu~l a dispensa de 
' 

contingente de empregados nas ~pecas de recessão, obrigando 
'\ 

os outros ao prolonga~ento ~b horirio de trabalho. A maioria 
. - ·\ 

dos chefes favelados, porem, prolonga sua j~rnada de traba-

lho como estrat~gia para aumentar su~ parca renda. 

TABELA XXXIII - MJTIVO DECLARADO DE FAZER HORAS EXTRAS, ENTRE OS 
CHEFES FAVELADOS QUE .SE .UTILIZAM .DESTE .EXPEDIENTE 

'' . . . . . . . . 

CATEGORIAS NA % 

Exigência do empregador(a) 22 21,57 

Aumento de ingresso(b) 51 50,00 

. (a:) '+' . (b} . 29 28,43 

TOTAL 102 100,00 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

4~2. OCUPAÇÃO DO .CONJUGE 

Embora o rendimento familiar das famrlias pes

quisadas seja baixo (a pr6pria condição da amostra eliminou 

famflias com rendimentos superiores a 5 sal~rios mfnimos men 

sais), apenas 22,48% dos . cônjuges d.os chefes de famÍlia fave 

lados trabalha ·, ~ ~6 1~,67% o faz habitualmente; 5,81% 

dos côrijuges declarou trabalho com car~cterísticas de sub-e~ 

prego. A~sim:p~de-se pensa~ qu~ a m~dia de contribuintes pa

ra a renda, al~m do chefe, qu~ fornece a ci~ra de 0,77 para 

.as famÍlias faveladas, deve-se mais i contribuição de filhos 
.. 

e/ou outros membros da famÍlia que ao pr6prio cônjuge. Comp~ 

rando o percenturil de cônjuges fn~clados que aufcrcm rc11da 

com os da amostra total: da pesquisa matriz (17,67%) c os dos 
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sub-mercados pGblico ·(19,40%) e comercial privado (15,70%), 

6bserva~sc que na favela essa percentàgem ~ ligeiramente su-
\ - . 

perior, o que reforça a hipotcse que atualmente, mesmo nas 
\ 

invasões, a luta pela vida ~ tão grande que o auxÍlio monet~ 

rio do c6njuge ·se f~~ necessirio. Nota~se tamb~m a maior in

cid~ncia de ocupações com características de sub-emprego en-

tre os c6njuges da ·favela. 

·-
TABELA XXXIV - CONDIÇOES DE OCUPAÇÃO .DO CON.JUGE, NOS 

TRES ESTRATOS DA PESQUISA MATRIZ 

AMOSTRA M E R C A D o 
CATEGORIAS GERAL fublico Invasão Privado 

NA % NA % ·NA % NA o ' 
li 

-
Não trabalha 834 82,33 54 80,60 200 77 ,~2 580 84,30 

Trabalho com 
característi 48 4,74 1 1,49 15 5.81 32 . 4,65 
cas de sub--
emprego 
Trabalho re- 131 12,93 12 17,91 43 16,67 76 11 ,os 
gula r 

TOTAL ,. 1013 100,00 67 100,00 258 100,00 688 100,00 

FONTE: . PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

Isso poderia estar indicando uma vantagem lo

cacional em morar em invasões, ji que assim poder-se-ia fi

car mais perto de biscates e ocupações ocasionais. Essa hipª 
(25)' tese j i foi levantada por TURNER · , que acreditava ser a 

. . 

favela uma estratégia de vida momentânea, sobretudo para so! 

teiros e casais sem filhos~ que atr~v€s disso se localizariam 

no tecido urbano mais próximos às fontes dé emprego. Como um . 
todo~ a hipótese de TURNER n~o parece. se manter: a idade m~~ 

dia dos favelados não difere significativamente da dos ou

tros estratos e o tempo de perman~ncia na fa~ela est5 longe 
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de ser pequeno. Mas o. trabalho do c6njuge parece fazer parte 

da estratégia de sobrevi v_ência dos grupos favelados com maior 
. ' 

frequência que nos outró~ estratos habitacionais de baixa 
\ 

renda, assim como o fazer "bicos" e horas ex.tras: pobres en-

tre os pobres, tudo o que pode gerar dinheiro· é bem-vindo. 

As · tabelas seguintes mostram que o trabalho do 

·c6rijuge, nas invasões~ qu~nto i especialização~ apresenta-se 

de forma ainda mais preciria que entre os chefes: se, entre 

~stes, existia um contingente de 36,33% que possufam ocupa-

ção manual ~specializada, entre os c6njuges essa percentagem 

é. de 15,00%, dominando amplamente o trabalho manual sem esp~ 

ciali~tiçio.· Como os c6njuges são geralmente do sexo femininoi 

is'so demonstra uni menor preparo da mulher· dos estratos de bai_ 

:x.a r·ew:la para o ingresso no mercado à o 1: rabalho e a carga de 

precchceitos que sofre, impossibilitando-as de auferirem te~ 

das maiores. Assim, parecé ainda não fazer parte das estr~t~ 

gias dos grupos de menor renda o preparo da mulher, ~ua atua 

ção mais agressiva no mercado de trabalho e sua atuação cble 

tiva na garantia dos ~cus direitos como eidadão. 

TABELA XXXV .- ESPECIALIZAÇÃO OOS CONJUGES FAVELAOOS 

.CATEGORIAS(*) 

nao manual (supervisão) 

não manual (rotina) 

manual (supervisão) 

manual-especializado 
manüal.:.não especiaiizado 

sem resposta 

TOTAL 

NA 

4 6,67 

1 1,67 

9 15,00 

.44 73,33 

'2 3,33 

60 100,00 

("'') · Para descrição das categorias ver Anexo. 
FONTE: PESQUISA DE CJ\MPO IPT - 1980 
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Quanto ao . tipo de inserção no mercado de traba 

lho~ os cSnjuges ativos tarnb~rn se diferenciam dos chefes ati 
\ 

vos: quando, entre estes, pr~dorninarn os assalariados 
. I 

fixos 

(81,27% do total dos chefes favelados), entre aqueles o pre

domínio não ·é · tão marcante (70,00% do total de cSnjuges ati

vos, existindo importante percentual - 26,67% -do total de 

cSnjuges ativos que se dedica às atividades por conta própria). 

Mas, mesmo entre os cSrijuges, o segmento dos favelados dis-

tingue-se dos outros estratos da pesquisa maior, confonne ates 

ta a TABELA XXXVI. 

Assim, os favelados, tanto chefes corno c6nju

ges, dado o seu percentual de · assalariados fixos,desrnentern a 
. . 

id~ia do predomínio de "biscateiros" e outros tipos de servi 

ços por conta própria que, · ~ claro, existem na favela, mas 

nao na mesma intensidade que a literatura apontava anterior-

mente. 

A favela aparece corno urna das ~nicas trajetó

rias possíveis para um crescente n~rnero de trabalhadores de 

baixa ou nula qurilificação. Pelo exposto, trata-se de fato 

de trabalhadores, e contrariamente aos dados de 1973, qurindo 

40,5% dos chefes trabalhavam por conta própria . (19,8% com 

trabalho irregular e 20., 7% .com trahalho regular) ,agora 57,30% 

dos chefes da Força de Trabalho Empregad.a trabalham no setor 

secundário, e 8~,27% como assalariados fixos; 37,08% dos ch~ 

f~s favelados trabalham no setor terciirio; a~enas 14,23% dci 

total de chefc_s e 2?~67% do t'ota.l de ~Ôpjuges ativos traba

lham por conta próp~ia. Predo$inam entre os-homens operários 
. . 

da const~u~ão civil (22;85%), das ind~~trias 'de minerais não 
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metálicos~ metalurgi'a, materiais e1êtri.cos e de comunicação e 

de energia elétrica : (17~98%) e das indfi~trias tradicionais-
. ·. 

. .. \ . ... -
madeira, mobiliário, papel e 'papelão,, borracha, couro, tex-

. .. -· -

til, vestuário, calçados, alimentar (10;86%). · As mulheres,em 

~973 concentravam-se em empregos domésti~bs. a bastante pro

vável qu~ a situ~ção em 1980 nao tenha ~udado radicalmente, 

ainda mais quando surge como dominante entre os cônjuges · o 

trabalho manual não especializado, ligado a um percentual nao 
-

desprezível de trabalhadoras por conta própria, sugerindo uma 

presehça maciça de diaristas, faxineiras, lavadei r as e pass! 

.déiras. 

TABELA XXXVI -.TIPO DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO OOS CC.NJUGES 
ATIVOS, .NOS TRES ESTRATOS DA PESQUISA MATRIZ 

- ~ _,. ___ ···--------
AMOSTRA POBLICO INVASÃO PRIVADO 

CATEGORIAS GERAL 
- NA % NA % NA % NA % 

-
Assalariado 106 57,61 6 46,15 42 70,00 58 52,25 

fixo 
Assalariado 

comissão 10 5,43 1 7,69 1 1,67 8 7,21 

Conta própria 65 . 35,33 . 6 46,15 16 26,67 43 38,74 

Sem resposta 3 ·1,63 -- -- 1 1,67 2 1,80 

TOTAL 184 100,00 13 ·100,00 60 100,00 111 100,00 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

O favelado sofre, mais · que os outros trabalhado 

res, forte discriminação social .e econômica. Por ser um inva-

sor de terras, existe o constante perigo de ser expulso ou re 

movido do .terreno onde construiu, comprou ou alugou seu barra 

co. Além disso, a condição de favelado ~ ~st~gmatiz a nao ape

nas enquanto morador destituído de direitos ~uanto a moradia. 
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:8 ·atiJ1gido no cerne dos seus direitos civis, 

pois ele tende a ser visto pelos. "homens de bem" como "malo-
\ \ . . 

queira", "desordeiro" ou "malandro". Isso não se traduz so-

mente em atitudes difusas, mas em fatos concretos e inquie

tantes: press6es da vizinhahça para rembção do n~cleo, pres

s6es das empresas nas suas rel~ç6es de trabalho. Existem,ne~ 

te s~ntido, depoimentos de trabalhadores que muitas empresas 

evitam empregar moradores de favelas. Nas resid~ncias das 

classes mais abastadas, hi casos de dispensa quando era des

coberta .a origem domiciliar da empregada dom~stica. 

Muitos favelados, na realidade trabálhadores 

empobrecidos,.são confundidos com delinquentes potenciais ou 
. . 

efetivos, ji que as favelas são vistas pelos setores respon-

sâveis pela 

nas"(Z 6). 

- . . -~·ordem social" como "verdadeiras areas cr1m1nog~ 

n claro que existe uma relação entre pobreza e 

criminalidade, em particular aquela. relacionada aos atos con 

tra o patrim6nio. · 

"Mas a afirmação segundo a qual determinado 

local de moradia,· por ser extremamente pobre, 

concentra delinquentes, não tem fundamento no 

real. A f~vela não conc~~~:~.uma população 
com·características de.lumpen. :E claro que 

la existem mendigos, prostitutas ou delinqueg 
tes, mas como em qualquer outro bairro da ci

dade impera o trabalhador que leva adiante, 
com baixíssimos rendimentos, a maquiniria eco 
n6mica que gera a riqueza da cidad~"(Z?). 
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4~3. ESCOLARIDADE DO CHEFE 

O d~ficit \educacional evidenciado pelos chefes · 
\ 

f~veladbs integrantes da amostra se configura aindp mais gr! 

_ve quando se lembra que nesse sub-conjurito estio pessoas de 

mais de 18 anos. Essa baixa escolaridade do chefe vai reper

cutir diretamente na situ~çio s6cio-econ6mica das famílias 

pelas quais são responsiveis. 

TABELA XXXVII - DISTRIBUIÇÃO DOS CHEFES DE FAM!LIA FAVELADOS, 
SEGUNDO . O. NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

NÍVEL DE 1980 
ESCOLARIDADE NA · o 

"ó 

Analfabeto 96 29,36 

Sabe · -ler e escrever 36 11,01 

19 Gráu incompleto 178 54,43 

19 Grau completo 10 3,06 
-

29 Grau (completo e inc()mpleto) 3 0,92 

Outros 4 1,22 

TOTAL 327 100!00 

FONTE: CADASTRO DE FAVELAS HABI-COPED, p. 108 

PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980. 

1973 

% 

45,4 

19,4 

24,4 

8 '7 
1,8 

--
100,00 

Atrav~s da anilise da ·tabela acima, percebe-se 

que a maior proporçao de chefes esti entre os que nem mesmo 

terminaram o 19 grau. Embora esta seja, ·para os chefes fave-

lados de 1980, a classe modal, o percentual relativo dos que 

nunca foram s·ubmetidos ã escolarização formal ("analfabetos" 

e "~abe l~r e escre,ver") não ~' em absoluto, desprezível 

(40,37%). Deve-se notar que muitos · dos que declararam "saber 

ler e escrever" ·cursaram o Mobral. 
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Os dados comparativos com os de 1973 indicam 

uma melhora relativa. Assim, o percentual de analfabetos que 
\ . 

.- I 

em 1973 era de 45,4%,. hoje r~duz-se a 29,36%. Em 1973 a per-

centagem dos que não possuiam nenhum ano de· escolarização for 

mal era de 65,10%. Hoje ela ~ de 40,37%. 

Essa informação, aliada ~mudança na estrutura 

.ocupacional dos favelados, agora inseridos majoritariamente 

no setor secund~rio, ~ renda relativamente melhor(em relação 
.. 

a 1973) usufruida pelas familias faveladas, ao maior tempo· 

de perman~ncia em São Paulo desse segmento populacional, co~ 

duz ·a reflexões sobre a mudança do perfil dQ favelado. Hoje 

o favelado e muito mais "urbano" no que diz respeito ~s suas. 
-

co'ndições de ocupação, renda e escolaridaàe do que h~ 10 anos 

atr~s. Ou seja, camauas que há uez auos aLrás encontrar-se-
.. 

iam f.abi tando outras alterna ti v as habitacionais, hoje são abri 

gadas a morar na favela. 

Ji em 1973 observava~se que 45,9% dos chefes 

de familia analfabetos concentravam-se nos. grupos et~rios 

mais velhos, ·assim como os chefes que "sabem ler e escrever" 

(53,3% dos chefes desta categoria estavam ai concentrados). 

As maiores proporções de chefes de familia que possuiam pri-

mario completo recaiam sobre as faixas etárias mais jovens, 

de 20 a 24 anos, de 25 a 29 e de 30 ·a 34 anos, perfazendo um 

total de 62,2%. 

Percebia.-se assim que os segmentos et~rios mais 

jovens tinham ma±or escolaridade~ b que va~ se refletir em 

1980, quando grande parte desses segmentos pcrn1anecer.am nas 
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favelas e a chegada ' de outTas parcelas popul~cionais jovens 

vao engros·sar a massa dos· alf,abetizadds ~ : Não se pode esque-
\ \ 

cer tarnb~rn do papel do Mobral durante a ~&tada . Sem querer 
-

discutir seu~ m~ritos e defici~ncias, ~m inGmeras favelas 

·paulistanas encontram-se postos do · MobrÇL.l, o que deve ter cog. 

tribuído sobremaneira para ·a diminuição dos ÇLnaJ f abetos. 

TABELA XXXVIII - DISTRIBUIÇÃO OOS 0-IEFES DE FAMILIA FAVELAPOS 
QUE .FIZERAM CURSO .DE.ESPECIALIZAÇÃO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO NA . % 

Não fez 313 9S,72 

SENAI 3 0,92 

Patrocinado pela firma 2 o 61 
. ' 

Outros 9 · 2,75 

TOTAL 327 100,00 

·FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

Entre os chefes de famÍlia favelados o percen-

tu~l . dos que não fiz~ram nenhum curso profissionalizante -e 
.. 

elevadissimo (95,72% do total dos chefes), o que ji era eSp~ 

rado a partir da grande maioria de "manuais não especializa

dos" encontrados na. anilise do i tem ·ocupação. 

O ~ado supreendente, n~ caso da anilise da a~os 
/ 

tra total, e não apenas do segmento favelado, foi encontrar 

apenis 10~39% dos chefes realizando algu~ tipo de curso pro-

fissionalizante, principalmente no Serviço de Aprendizagem 

da Iridfistria (SENAI) ou cursos específicos patrocinados pe-
1 • • . 

las firmas empregadoras. Como a maioria dos chefes da amos-

tra da pesquisa-matriz categorizaram.:.se como "manuais- espe-
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ciali~tidos'' CS?,JOl .do total) supõe-se qu~ ~~ grande m~ioria 

dos casos o indivíduo se especiali~ou no próprio .. . exerc1c1o 
', 

do trabalho e nia atrav~~ de c~rso especifico. Assim o -pro-
\ 

prio emprego seria ·o grande formador de mio-de-obra, e na 

sua prâ ti c a ·o tra.balhador poderia se· desenvolver. Um exemplo 

dessa situ~çio seria a transformação de u~ servente num pe

dreiro, que se di na própria obr~, ~trav~s da aprendizagem, 

do tempo de sirviço e da aquisição, por parte do se~vente, 

da colher e do prumo,· cuja posse caracteriz~ o pedreiro.CZB) 

Conduz ·ã reflexão o fato de que, se a especia-

liztição pode, e se dâ, em tantos casos, ha própria prática 
-

do trabalho, porque dela rião se beneficiam tamb~m os favela-

dos? Talvez ·seu baixo nível de escolar.iz~çio seja um dos gíaE_ 

des impedimentos, aliado a condições-de vida tão pr6ximas ao 

limiar da subsist~ncia que não permitam nem mesmo o acesso a 

ocupações presu~.Íveis de transformações visando subir num gr~ 

cliente ascendente, em espe~ia.lizaçio e salário. Explicando 

melhor, o migrante com baixo nível de qualificação e analfa

beto raras vezes ·encontra emprego melhor que o de abridor. de 

valas, colocador de guias e sarjetas, "auxiliar diverso", f~ 

xineiro e empregado dom~stico de baixa categoria, ocupaçoes 

essas onde a possibilidade de ascehçio ~ remota. Al~m disso, 

sabe-se que in~meros migrantes pobies chegam a São Paulo sem 

nenhum documento (nem mesmo certidão de nascimento). Sem do-

cumentos, este migrante tem enormes dificuldades para alugar 

ou comprar moradia (daí seu ref~gio nas favelas), para obter 

emprego, para comprar a.prazo e at~ mesmo para circular li

vremente pela cidade, .pois a polícia prende aqueles que nao 
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têm documento de identidade (princip~lmente uma carteira de 

trabalho) que comprove que esteja efetivamente trabalhando. 

Al~m disso, colaboram na possibilidade de as

cençao social tanto as caracterfsticas estrutuiais do siste-

ma (que não a garantem) como o momento circunstancial que es 

te mesmo sistema atravessa. Comparados com os outros dois es 

tratos habitacionais (moradores de unidades do mercado pÚbl! 
.. 

co e do mercado comercial privado), os favelados, embora não 

~ejam pred6minantemente crirrente migrat6ria recente,estão em 

média há menos tempo em São Paulo que os habitantes dos ou

tros dois sub-conjuntos. Assim, entre os chefes dos conjun

tos COHAB n~nhum está em São Paulo há menos de 5 anos,enqtian 

to que no mercado privado 8,85% estão em São Paulo neste pe~ 

rfodo de tempo e 29,90% dos chefes favelados aqui habitam h~ 

meno~ de 5 anos .. Os tempos médios de permanência em em São 

Paulo foram, para os chefes migrantes do mercado público, de 

invasão e comercial privado de 20,16, 10,95 e 19,16 anos re~ 
. . . 

pectivamente (desvios-padrão 7,89, 8,88 e 10,65). Poder-se-

ia levantar a bip6tese que, ao chegarem em momentos diferen

tes, os diversos segmentos populacionais encontraram conjun

turas diversas. Os que chegaram ap6s 1964 encontraram já um 

rfgido sistema de ~ontrole sobre as organi~~ç6es sindicais 

dos :trabalhadores e como consequência sobre seus salários. 

4. 4 •· RENDA. DO CHEfE E RENDA FAMI L lAR 

Conforme Luis PEREIRA(zg) 

"as populaç6es marginais podem ser empirica-



mente identificadas em conjllllto como for-
\ 

madas por todos aqueles que estão abaixo 

do limite de'renda per capita familiar fi 
xado~ diret'a ou i~d.iretamente, como míni-=-

• \ N 

mo pelo Governo Federal, através dos dis-:-
positivos legais, relativos ao salário mf 
nimo (remuneração individual) e ao salá-

·rio famÍlia (acréscimos para a composição 
da receita familiar mínima)". 
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O salirio mínimo, cujo valor pode ser também 

tomado como renda-tra~alho mínima de trabalhadores não assa-

1ariadoi, é definido como a contra-prestação mínima paga di

retamente pelo empregador a todo o trabalhador, inclusive ao 

trabalhador rural, sem di~tinção de sexo, por dia normal de 

serviço, capaz de satisfazer, .em determinada época e região, 
. . 

is necessidades normais ae alimentação, habita~ão,vestuário, 

4igiene e transporte. 

TABELA XXXIX - DISTRIBUIÇÃO DAS fAMÍLIAS FAVELADAS, 
. SEGUNIXJ A RENDA FAMILIAR 

RENDA FAMILIAR * 1980 1973 
~ SALÁRIOS MÍNIMOS( ) 

NA 'f, 

o 1- 1 31 9,5 16,6 

1 1- 2 127 38,8 60,9 

2 1- 3 88 26,9 14,8 

3 1- 4 48 14,7 4,7 

4 1- 5 25 7,7 4,6 
Sem renda 7 2,1 -
Sem resposta 1 0,3 -

TOTAL ·327 100,00 100,00 

(*) O Salário MÍnimo vigente era de Cr$2.932,80 em 1980 
~ de Cr$268,60 em 1973. 

FONTE: CADASTRO DE FAVELAS HABI-COPED, p. 115 . 

PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 
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Comparando-se a renda familiar mensal dos fave 

lados de 1980 com os de 1973, observa-se que enquanto que em 
,, 

1973 77,50% das família~ apresentavam renda inferior a 2 sa-· . \ 

lários mínimos~ em 1980 apenas 48,30% do estrato "favela" têm 

.esta renda. A aparente melhoria de renda e de condi!;Ões de 

inserção no mercado de trabalho não os levou a pma melhoria 

nas condições habitacionais. A renda familiar média em 1973 

era de 1,2 salários mínimos vigentes na época do cadastramen 

to (o salário mínimo era de Cr$268, 80) equivalentes a Cr$322,32, 

enquanto que em 1980 a renda familiar média atingia a cifra 

de 2,2 salários mínimos (desvio-padrão de 1,1). Assim, pes-

soas "menos pobres" estariam utilizando a .favela como mora-

dia. 

e claro que na analise desses resultados in-

fluem diversos fatores: 

a) a comparaçao através de salários mínimos nominais 

não traduz fielmente a realidade. A TABELA VII do 

Capítulo IV mostrou com clareza que se em 1973 o 

tempo de trabalho necessário para a aquisição da 

ração essencial mínima era de 147 horas e 4 minu-

tos, já em 1979 era de 153 horas e 4 minutos; o sa 
. . 

1ário mínimo real, em 1973 com Índice 49,70, em 

1979 apresentava Índice de 43,98 (1949 = 100,00). 

Este f a to, alia do ao preço da terra e dos materiais 

de construç[o·c~o) fe~ com que a distribuição da po

pulação pelas alternativas habita.cionais se modifi 

casse: se, ho início do sécuio, ~alternativa maj~ 

ritária para ~ populaç~o trabalhadora era o corti-
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ç~, ~a~ d~cadas de 1950 e. 1960 ~onstjuiu~se inten

samente na periferia. Ji em meados da d~c~da de 70 
' ' 

a favel.iza·Ção \ aumentou em .São Paulo~ e essa tendên 
. ' 

I 

cia parece permanec~r. 

b) al~m.·da dirniriuição real de poder aquisitivo dosa-

lirio rninirno, do ~urriento do ~r~ço da terra . e dos 

materiais de constr~~ãb ~u~erior ao aumento m~dio 

do ·custo de. vida, muitos ~sttidiosos acreditam que 

6 impacto social ocasionado pela L~i 780S/7i( 3 l)~ 

considerada extremamente rig6rosa por loteadores 

e representantes de Órgãos gov.ernam.enta.is pode ser 

t'amb~m responsabili~ada pelo gigantesco crescim~n

to do favelarnento na cidade de ~ão Paulo. Parece · 

ser senso comum que a Lei 7805/72, por suas exigêg 
-

cias quanto i infra-estrutura uibana, criou condi-

çoes para abertura de lot~amentos substancialmente 

diversas d~s que existiam ant~s. · Segundo Cindido 

Malta Campos Filho, ~x-coordenador do planejamento · 

d( Prefeituia de São Paulo, 

"Somente 7 loteamentos foram .reguiannente 
aprovados no municipio nos Últimos 8 anos."(3Z) 

Cindido Malta Campos . tamb6m evoca os . rigores da le 

gisl~ção sobre loteamentos populares ao discorrer 

sobre o crescimento das favelas no Municipio d~ 

São Paul;p: 

"0 exagero dns leis super-exigentes· foi . 

"respondido pela obediência a :lei ·nenhuma·. · 



o re~ultado de todo o proç:esso de cresci

.mento urbano ,que buscamos. compreender foi 
o .crescimento vertiginoso .das favelas nos . \ . . 

Últimos ano~~ at~ '. em cidades como São Pa~ 
lo e ·Porto Alegre, que· se orgulhande nun:.. 

·ca .tê;.. las . tido até há pouco, . em volume 
significati\ro·. ,; (33) . 
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Convém alertar, ~ntretanto, que o crescimento 

das favelas nao pode ser associado linearmente aos rigores da. 
-

Lei 7805/72: há indic~ções ~ue, apesar da lei, nao é tão ~vi 

dente que a oferta de lotes no município tenha sido obsta.cu-' 

lizada de rnod9 tão rígido corno o propagado anteriormente, d~ 

vido i existência de áreas reservadas com pianos de lotea~en 

tos aprovados antes da edição da Lei 7805/72. Essas glebas 

foram loteadas após 1972 segundo os requisitos das leis ante 

riores. 

Mas, de qualquer forma, alterações na legisla-

ç~o, aumento do preço da terra e dos materiais de construção, 

deterioração do salário real são dados do modelo sócio-eccinÔ · 

mico vigente no país o que auxilia a compreender a faveliza-

çao e os favelados. Um modelo que promoveu, de um lado, o au 

mento do grau de exploração da força de trabalho e, por ou

tro, o avanço das .relações de produção capitalista no campo, 

corn .consequente impacto sobre as migrações para a cidade. 

(34) " Na Região Metropolitana de São Paulo , 40,4% . 

da população ocupada recebia até 2 salários minimos (1977). 
i . . . . . 

Percebe-se dessa forn1a ~ue o perfil de rend.a dos favelados 

não difere substanci~lrnente neste extremo inferior. A dife-

rença surge nas faixas com mais de 5 salários mínimos, onde 
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a população da re.gião metropolitana alcança um percentual de 

24,0%.. 

Vale a pena com~arar a distribuição de renda 

da populaçã<? favelada ·com a de outros segmentos habitacionais 

em diferentes alternativas. Assim, a renda média para os ha

bitantes de unidades do mercado p~blico foi de 3~1 salirios 

mínimos (desvio-padrão de 1,1) e para os habitantes do merca 

do c~mercial privado 3~2 salirios mínimos (desvio-padrão 1,2) 

Numa pesquisa. realizada em 8 loteamentos da periferia pela 

equipe do PRODEUR (Programa de Estudos em Demografia e Urba
(35) nização), coordenada por DUARTE em 1979, 

"o salirio -médio da atividade. principal da 
população periférica sob estudo era de . 
. Cr$4. 713,00, ligeiramente -superior a 2 sa
·lirios rninimos". Quando . se computou,entre

tanto, a renda familiar total, tem-se que 
13,0% da população periférica ganha até 2 

salários mínimos, 33,7% até 3 salários mí
nimos e 72% até 5 salirios mínimos. "A ren 
da familiar média subia, assim, a Cr$9.166,00, 
na época cerca de 4 salários mínimos, para 

uma média de 5 membros por famÍlia e 3,5 
filhos residentes". (36) 

Usando o indicador de Luis Pereira, com as ren . . . -
das médias de 3~1: 2,2 e 3~2 salários mínimos e um nfimero de 

pessoas por uriidade de corisumo de 4,3, 5~5 e 4·,5 para os ha

bitantes do mercado pÚblico, de invasão e .comercial privado· 

resP,e~tivament~, as rendas per capita se evidenciam, para · t~ 

da ri amostra, como abaixo do nível de consumo permitido por 

lei. 
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Nota-se que os chefes de famÍlia favelados sao 

predominantemente. alocadps no setor secundário em ocupaçoes 
I 

não especializ~da~: dife~ente~ente dos chefes dos outros es-

tratos, onde predominam as ocupações especializadas. Desta 

·forma; a renda dos invasores difere de maneira acentuada. A~ 

sim a população favelada seria um segmento inserido formal

mente no mercado de trabalho, porém recebendo os menores sa

lários: enquanto que 45,8% das fa~Ílias da amostra da pes~ui 

sa-matriz recebem mais que 3 salários mínimos mensais,apenas 

22,3% das famílias faveladas apresentam-se nestas condições. 

Possuir casa, em São Paulo, ~stá cada vez mais 

difícil. Dess~ forma, camadas populacionais que anteriormen

te conseguiam morar em outra. alternativa habitacional, agora 

se veem obrigadas a invadir um terreno. Isto é atestado tan

to pelo aumento. relativo da renda média familiar entre 1973 

e 1980 (apesar de todas as ressalvas), tomo pela pr6pr{a ta 

xa de crescimento da população favelada no municÍpio e pelo 

aumehto da ~omercializ~ção de barracos ria pr6pria favela (dos 

327 casos estudados, 148 (45%) são barracos comprados), indi 

cando um comércio florescente de unidades domiciliares nas 

invasões) , qu~dro completamente diferente do que se tinha em 

1972/73. Conclui-se qu~ algumas diferenças importantes entre 

os favelados de 1973 e os de 1980 - inserção no mercado de 

trabalho, renda -não os levaram a uma mudahça nas condições 

habitacionais. 

. 
A ma1or proporçao da: renda familiar 

.... 
e :prove-

niente da renda do chefe (65~7% para os ~~v~lados). O dado 
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6 confirmado pelo nfimero de contribuintes para a renda: 1,8· 

entre os invasores, ou seja, fora o chefe, menos que 1 pes

soa em média contribui p'-ara a renda familiar. 

A TABELA XL fornece a distribuição · do numero 

de contribuintes para a renda familiar. 

TABELA XL - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DA FAVELA, SEGUNDO 
O NlJMERO DE CONIRIBUINTES PARA O ORÇAMENTO DOM~STICO 

NlJMERO DE CONTRIBUINTES NA % 

1 . 165 50,5 

2 102 31_,2 

3 36 11,0 

4 18 5,5 

5 4 1,2 
"6 2 0,6 

IDTAL . 327 100,00 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

A renda modal para os·chefes favelados está ·en 

tre 1 e · 2 salários mínimos, como se pode observar na TABELA 

XLI. 



TABELA XLI - DISTRIBtJIÇí\0. DA RENDA ENTRE OS CHEFES 
DE FAM!LIA FAVELADOS 

RENDA DO CHEFE \ ·NA % 

até 2.932 (1 s.m.) 52 15,9 

2.933 a 5.865 
(1 s.m.) - (2 s .m.) 185 . 56,6 

5.866 a .8.798 
(2 s.m.) - (3 s.m.) 48 14,7 

8.799 .a 11.731 
(3 s.m.) - (4 s.m.) 10 _3,1 

11.732 a 14.663 
(4 s.m.) :-- (5 s.m.) 2 0,6 

Sem renda 29 8,9 

. Não responderartr" 1 0~3 
. . 

TOTAL 327 100,00 

FONTE: "PESQUISA DE CAMPO IPT . - 1980 
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A ~orna dos sa15rios do chefe e dos demais mem-

bras da ·familia que trabalham é, sem dGVida alguma, a priricf 

pal parcela do ingresso total da família. Apenas 3,98% do t.9_ 
.-" 

tal de . familias faveladas apresentam outras fontes de rendi 

mento que nao seja o próprio trabalho, em geral aluguel . de 

outra unidade (0,.92%), pensão do cônjuge (1,53%) ou "auxÍlios 

.diversos " (1 , 5 3 % ) • 

A e~ist~ricia de rendámento monetirio além da 

remuner~ção da fotça de trabalho surge sobretudo no chamado 

mercado comercial privado. As famílias deste estrato sao as 

que mais possuem rendimentos monetirios a1ém .dos sa15rios di 

retos ., e que este 'auxílio financeiro . vem sobretudo do aluguel 
- -

de unidades. Na fase exploratória da pesquisa ji se observou; 
- . 

na perifetia, uma ·tcndSncia a, ~pós ~ ·comprri do lote, ~ cons 



529. 

truçio imediata de um barraco. E~se barTaco com o tempo 
~ 

e 

substituido, como moradia da familia, por uma casa de alvena 
' ' . 

ria. Mas não ~ demol~do\ sendo utiliz~do para ·aluguel, assim 
\. . 

como c6~odos da prEpria casa. A cifra de 6,64% das familias 

do chamado mercado comercial privado (~u~ re~rie casas auto

construidas, compradas prontas, ~lugu~l de c6modos e de üni

dade) confirma ·a exist~ncia deu~ mercado de.aluguel na per! 

f~ria, dos pobres alugando para os ~ais pobres. 

A ·renda familiar per capita(*): cuja distribui

çao ~ atestada pela TABELA XLII, ~ost~a ainda mais a situ~

çao de pen~ria do estrato favelado, bnde em.65,20% das fami

lias o rendimento individual ~ inferior a metade de um sal~

ri'o minimo, Comparando-se este resultado éom a p.esquisa dé 

DUARTE (3?) ~ é bastante inferior ao dos moradores da perife

ria, ~nde o rendimento individual m~dio encontrava-se entre 

2 e 3 sal~rios minimos. 

A baixa renda vai afetar o consumo de.bens.Ain 

da existe e perdura a tradicional image~ d~ favela como um 

amontoado de habit~ções prec~rias com antenas de televisão. 

Mas a TABELA XLIII atesta que o consumo de equipamentos do

m~sticos nao traduz a euforia de alguns anos atr~s~quando as 

vendas a cr~di to possibilitaram ao consumidor o acesso a gía.!!_ 

de n~mero de bens que antes não conseguia alcançar. o r~dio 

e a televisão são equipamentos privilegiados, ·constituindo 

nao raro as poucas formas de lazer e de comunicação com o mun 

(*) A renda familiar per capita é dada pelo quociente entre o total do 
rendimento familiar pelo total de pessoas da famÍlia, quer estas re
cebam rendimentos de qualquer natureza, quer não. 



TABELA XLII - DISTRIBUIÇÃO DA POPULI\ÇÃO DE FAVELA, SEGUNOO 
. O. RENDIMENTO :MliDIO . FAMILIAR PER CAPITA 

' RENDIMENTO FAMILIAR/CAPITA \ NA % 
(FAIXAS DE SAL. M!NIMO) 

0,01 0,10 9 2,8 

0,11 0,20 36 11,0 

0,21 0,30 53 16,2 

0,31 0,40 69 21,1 

0,41 0,50 46 14,1 
O, 51 · 0,60 39 . 11,9 

0,61 0,70 23 7,0 

.o' 71 o·, 80 14 4,3 

0,81 0,90 7 2,1 

0,91 1 7 2,1 

mais de 1 16 4,9 
nao se aplica:(*:) . 8 2,5 

TOTAL 327 iOO,OO 

(*) Sem rendjmento 

TABELA XLIII - . EQUIPAMENfOS. ~~STICOS DA .POPULAÇÃO FAVELADA . 

EQUIPAMENTO DOM~STICO 

Ferro elétrico 
Geladeira 
Rádio 
Vitrola 
TV a cores 
TV branco e preto 
Gravador 
Fogão 
Máquina de lavar roupa 
Enceradeira 
Liquidificador 
Batedeira 
Maquina de costura 
Chu~eiro elétrico 
Aquecimento a gás 
Bicicleta 
Lam6reta, · Motoneta; Motociclet~ 
Carro 
Caminhão 
Carroça 
Cavalo · · 

· NA 

168 
70 

220 
70 

8 
149 

19 
310 

3 
7 . 

74 
3 

90 
14 

2 
24 

2 
2 -
2 .. 
2 .· 
3 

~ c*) 
o 

51' 4 . 
21,4 
67,3 
21,4 
2,4 

45,6 
5,8 

94,8 
0,9 
2,1 

22,6 
0,9 

27,5 
4,3 
0,6 
7,3 
0,6 

-o' 6 
0,6 
0,6 
0,9 

(*)Percentagens calculadas em relação ao total de famílias (327) 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

530. 
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do. que possui a f8;mÍlia favelada. · As·sim a frequência de famf 

lias faveladas que os possuem~ grande, o ridio surgindo lo-
' go ap6s o fogão como. o \quip~ment~ dom~stico mais popular, ~ . 

\ 

a televisão estando presente em 48% .das mo~idias da favela. 

Mas, corno ji observou BLAYC 3B): 

"A chamada crise urbana se resume numa retra
çao· das fonnas de absorção da força de traba..;. 

lho e numa barreira para a reprodução do cap! 
taL O primeiro ângulo desta crise resulta na 
agora excessiva oferta de trabalho frente a 

uma retração geral do mercado. O que fazer com 
toda esta população? Repentinamente ela se tor 
na intolerivel e os problemas de rn:oradia e de 

saúde que a afligem assumem proporções desme
didas.~ claro que os problemas·se agravam à 
proporção que o desemprego e a queda do valor 
do salirio aumentam. Mas estes fatores ji es

tavam presentes nos períodos anteriores nos 
. ' 

. quais, entretanto, podiam ser escamoteados a

trav~s de uma pseudoliberdade de integração 
à sociedade de consumo. AS favelas repletas 
de televisores simbolizam bem a problemitica 
sugerida: a força de trabalho ~e inseria no 

meio urbano como desse, levantava formas · de 

abrigo (denominadas moradias)' mas .ao . mesmo 

tempo trabalhava, · ganhava e consumia. Agora, 

por~m, essa mesmafoJ,"ça de trabalho continua 
- . 

crescendo, não tem onpe trabalhar ou trabalha 
mediante menor remunel,"(lçã;_o, e não consome pro 
dutos industrializad.os. O circuito da crise 
se completa e agrava .• " · 

Alguns equipamentos inexiste~ com a infra-estru 

tuni~ .necessiria para .justific~r sua presenç·a: Assim~ 4 ~3% das 

famÍlias faveladas não_ possuem chu~eiro el~tri6o, mas ~ inci-
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d~ncia de barracos com igua encanada.~ de apenas 14,98%. A 

frequ~ncia de energia el~trica era, ji mesmo em 1980, bem 

maior: de forma legal.o~ clandestina~ 69~70% dos barracos usu 

frue d~ energia~ o que explica a possibilidade da exist~n-

·cia de tantos televisores e liquidificadores. Ridios e vi-

trelas não raros são movidos a baterias, independendo da exis 

t~ncia de qualquer 6utra infra-estrutuia. 

Qu~ndo se examina ·alg~ns componentes do orça

~ento do~~stico: percebe-se que a familia favelada declara 

gastar, em m~dia, 1,53 salirios minimos da sua renda m~dia 

apenas com a alimentação. Lembrando que a .renda média famili 

ar era de 2,18 salirios minimos, isto significa que 70,18% 

da renda estaria sendo consumida na sobrevivência estrita e, 

lembrando o tamanho médio àas unidades de consumo,observa-se 

que muitas unidades devem estar no limiar dessa sobrevivên

cia minima, mesmo gastando para isso toda a renda aufeiida 

pela unidade. 

TABELA.XLIV- GASTOS.COM.ALIMENTAÇÃO.DA FAMÍLIA FAVELADA 

·G As ·r o s· NA % 

366,00 (1/8 ~.m.) 1 0,31 

366,00 a 732,00 3 0,92 (1/8 s.m.) - (1/4 s.m.) 

733,00 a 1.465,00 
(1/4 s.m.) ·- (1/2 s.m.} 

13 3,98 

1.466,00 a 2.932,00 100 30,58 (1/2 s.m.) - (1 s.m.) 

2.9j2,00 a'5.864,00 158· ~8,31 (1 s.m.) - (2 s.m.) 

mais de 5.864,00 (mais de 2 s .m.) 31 9,48 

Não sabe 21 6 42 

TOTAL 327 100 00 
FONfE: PESQUISA DE CAli1PO IPT - 1980 
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Sumari~ando, percebe-s~ q~e a população favela 

da é :mais jovem que a população municipal como um todo (a p~ 

pulação favelada ·abaixo\de 14 ··anos atingia o percentual de 
- ' ' 

49,4% em 1973 ~ 59,3% .em 198~, enquanto que:para o Municipio 

de São Paulo, em ·1970, o grupo etirio entre O e 14 anos re

presentava .3~ ,6% do ·total). O número de filhos residentes por 
- -

familia é,' em médi~, 3, 54 para a população favelada. O tama-

nho médio da unidade de consumo, 'que era 4, 90 pessoas em 1973, 

passa, em 1980, a ·5,46 .. A reunião de maior número de pess6as 

~ob o mesmd teto aparec~, mesmo nas favelas, tomo uma das al 

ternativas passiveis de sobreviv~ncia do grupo. Dentro deste 

quadro, distingue-se o percentu~l de familias extensas - 25,8% 

das familiis faveladas em 1980 apresentam parentes e/ou agr~ 

g~dos cohabitando. Bi fortes indicias, ta~bém, que o barraco 

l'~pr~seuta uui ponto U.e apoio para 'parentes üU cünterrâneüs, 

que t~m na moradia de amigos o seu primeiro abrigo em São 

Paulo. 

. -
Quanto i proced~ricia,'60,8% da população fave-

iada é ~onstituida de não~natuiais do Estado de São Paulo. 

Considerando-se o sub-conjunto dos chefes de familia, essa 
. ' 

. ' ' ' ., ,, 

percentagem sobre para 88,4%. Nota~se um aumento de favela

dos oriundos do Parani. Apenas 4,9% .dos chefes de familia fa 

velados são paulistanos. Em relação a 1973, percebe-se um ·a~ 

menta dos chefes favelados oriundos-dos estados do Nordeste 
~ .. .. 

(Ceari, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco e Alagoas) 

e uma redu~ão dos procedentes do int~rior do Estado de São 

Pa.ulo. 

O ·.tempo de perman~ricia da. populacão favelada 
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na Região Metropolitana atesta que 28~50% sao migrantes que 

estão em São Paulo hi menos de 5 anos. Como um todo, o con-
\ 

\ 
tingente de favelados· ~· mais Tecente qu~ o de não-naturais 

\ 

do MunicÍpio de São· Paulo~ mas, comparando-se os dados da ·p~ 

pulação favelada de 1973 com a de 1980, tem-se~ .que em 1973 

58,9% da po'pulação favelada estava aqui hi menos de 5 anos, 

enquanto que agora essa P.ercentagem diminui para 28,0%. Al~m 

disso, o tempo de resid~ricia na ·favela aumentou: se, em 1973, 

42,6% da população favelada estava na favela hi menos de 1 
.. 

ano, em 1980 apenas 12,91 estão na atu~l favela hi igual pe-

rÍodo de tempo. 

O :qu~dro torn~-se ma.is claro qu~ndo se analisa· 

·o ·sub-conjurito de chefes de família. O tempo m~dio de perma~ 

n~ricia em São Paulo do chefe favelado em 1980 foi de 10,95 

anos Ç em 1973 essa m~dia era de 5, 56 anos. Percebe-se uma gran 

de mudança em. rel·ação ao perfil dos chefes em 1973. Naquela 

~poca, 57,2% .dos chefes de famÍlia favelados migrantes esta-
I • 

va em São Paulo hi menos de 5 anos; em 1980, apenas 31,5% 

estár· em São Paulo hi igual período de tempo. Al~m disso, p~ 

ra os chefes, o aumento do tempo de permari~ncia na favela ap~ 

rece ainda com maior nitide~ que para a população favelada 

todo, revelando tend~nc.ia 
.. 

transitoriedade, como um na o Çl mas 
.. .. 

fi.xação invasões. Assim, 27,8% dos chefes favelados es a nas 

t.á: habitando o barra.co de favela no qual foi entrevista-

do em 1980 hi mais de 5 anos, enquanto que em 1973 apenas· 

14,6% dos chefes morav~ na favela hi mais de 5 ands. Houve 

nítido au~ento do tempo de perman~ncia na invasão: em 1973, 
.. 

40,8% ·dos chefes estava na fàvela ·hi menos de 1 ano; em 1980, 
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apertas 15,3% .esti no atual barraco hã igual periodo de tem

po. A classe·rnodal, para os favelados de 1980, é a de 5 a 10 
\ 

anos de permanência no ~arraco ~· coincidindo com o grande au-

mento de favelização de São Paulo, que data da década de 70. 

O tempo médio de permanência na favela dobrou entre 1973 e 

1980: se, na primeira data, era de 2,71 anos, na segunda pa~ 
-

sa a ser de 4,07 anos. 

Esse aumento de permanência na favela nao se 

deu por ~igração recente: só 31,5% dos chefes de famÍlia rni

grantes estâ· em São Paulo hâ menos de 5 anos, enquanto que 

70,7% está morando no atual barraco hâ igu~l período de tem 

po. O dado jâ.encontrado em 1973 repete-se em 1980: cerca de 

39,2% ~os chefes rnigrantes teve, certamente outro tipo de 

experiência habitacional anterior,· chegando provavelmente -a 

favela por pauperização ou "filtração descendente". A anâli

se do segmento favelado que chegou a São Paulo entre 5 e 10 

anos torna a mobilidade habitacional ainda mais clara:apenas 

31,3% dos rnigrantes que está em São Paulo hâ esse intervalo· 

de tempo habita. a favela hâ igual intervalo temporal; 68~7% 

estâ no atual barraco hâ menos tempo que em São Paulo, mos

trando claramente trajetórias habitacionais diversas que o 

ir direto à favela, corno parece estar acontecendo atualmente 

com os rnigrantes recentes (que chegaram em São Paulo após 

1978 e aparentemente não têm encontrado outra alternativa ha 

bitacional). Assim, para os rnigrantes mais recentes tanto os 

dados quantitativos como as entrevistas ern'profundidade par~ 

cem indicar que a estada em casa cedida é o primeiro refere~ 

c~al do rnigrante em São Paulo. Muitas vezes 6 barraco na fa-
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vela ~ucede diretamente o abrigo na moradia de conhecidos.Hi 

indicias que algumas das trajet6rias bisicas dos favelados 

seriam casa cedida-í'avelà, casa c~dida-casa ou cômodo de alu 

guel-favela. tiuase 5% dos chefes de familii- teve, como mo

radia imediatamente anterior i atual, casa pr6pria. A rotati 

vidade entre favelas não ~ desprezivel: 39,8% dos chefes de-

clarou ter morado alguma vez em outra favela e 22,1% dos 

que especificaram a moradia anterior disse que esta esta-

va localizada em outra favela. Não hi elementos para maiores 

inferências. A incidência de entrevistados que moraram em.o~ 

tras condições habitacionais confirma essa mobilidade descen 
. . 

dente. Os migrantes mais recentes, por~m, parecem nao estar 

conseguindo outra alternativa habitacional e tudo indica que 

estio se dirigindo diretamente i favela. 

Outro aspecto que revela alguma mudança na com 

posição do sub-conjunto dos chefes favelados ~ o tipo de in

serção no mercado de trabalho: ·inserem-se sobretudo no setor 
.. . 

secundirio (57,3% dos chefes), como assalariados regulares. 

Em 1973, ji se percebia que o favelado era; antes de tudo,um 

trabalhador e não "lumpen". Mas não era tão nitida a imagem 

do favelado como um operirio. O chefe favelado ~' na sua gran 

de maioria, operirio do setor s~cundirio, distinguindo~se do 

restante da classe trabalhadora apenas por ser majoritaria-

mente manual não especializado. 

Quanto ã renda, dupli.cou a. percentagem de fami 

lias com renda eritte 2 e 3 salirios ~fnimos~ triplicou a por 

centagem com renda entre 3 e 4 salirios mfnimos e duplicou o 

percentual de famflins us'ufruindo rend.a entre .4 e 5 salários 
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mlnimos. A renda m~dia familiar aumerttou de 1,20 salirios mi 

n1mos para 2,18 salirio~ mínimos. Claro que a comparação atra 
I 
I 

v~s de salirios mínimos esca~oteia ·o fato que em 1980 o sali 

rio mínimo não representa o mesmo poder a.quisi ti vo. Mas, de 

~ualquer forma~ o grande crescimento da população favelada pa 

rece se dar pela chegada à favela de famÍlias com rendimen-

tos que anteriormente lhes permitiam pag~r por outro tipo de 

habitação. 
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VIII - HETEROGENEIDADE NA FAVELA 

1. INTRODUÇÃO 

E~te capítulo tenta perceber alguns diferen

ciais dentro da favela. MACHADO DA SILVA(l) já lembrava ser 

a favela uma área estratificada e sugeria a existência •' de 

uma camada controladora dos recursos internos do aglomerado. 

A·esta camada chamou "burguesia favelada", comentando que 

ela em geral controla a Associação dos Moradores. 

"Constituindo o elo da ligação entre a favela, a 
política local e a supra local, esta "burguesia 

favelada" monopolizaria o acesso, controle e mani 

pulação dos recursos econômicos e as decisões e 
os contatos políticos". 

Assim como ~~CHADO DA SILVA tenta diferenciar 

os favelados pela parcela de "poder"· que aglutinam alguns 

membros da favela, constituintlo uma hier.arquia que pode se 

traduzir at6 mesmo ecologicament~, outros autores estabele-
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cem diferenciais entre os favelados pela diferença entre na 

·tivos emigrantes, entre os que possuem antecedentes urbanos 

ou nao, como PERLMAN. (Z) 

Na favela do Jaguar~, por exemplo, nota-se que 

''estratos" favelados habitam distintas partes do espaço con~ 

truído do aglomerado, que esti dividido claramente em seto

res. Aos habitantes de cada setor correspondem, de forma 

aproximada, diferentes status dentro da favela. 

"E tudo gente daí mesmo, tem um presidente, até 
que me esqueço o nome dele, ele mora no 
eles taí tudo na sede numa hora dessas. 
Seu Adalberto o presidente da União dos 

setor 
Sim, 

5' -e o 

Morado-
res, e tem o Zé Brasília, que mora aí embaixo, no 
setor 1, perto da sede" (depoimento de Neves, fa

,velada do Jaguaré). 

Tanto o setor 1 como o setor 5 sao lindeiros 

à rua principal da favela, usufruindo dessa forma de -agua 

domiciliar e coleta de lixo. Normalmente nesses setores lin-

deiros os·barracos são mais caros, jã que gozam de infra-es 

.trutura que outros, dentro da confusão e da desordem espa

cial que costuma caracterizar a favela, não podem usufruir. 

Favelas sao bairros populares constituídos a 

partir da invasão. famiiiar ou indi~idual de terras de pro

priedade pública e/ou privada. Indubitavelmente para a pare~ 

la dos trabalhadores urbanos favelados ~ o territ6rio comum 

que habitam o que incrementa a possibilidade de participação 

em or~anizaç5es sociais que lhes permitam melhorar suas con 

diç5es de vida e os representem quando sua pr6pria exist~n-
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cia no meio urbano for arne~çada, ou seja, perante planos de 

remoçao e erradicação do aglomerado. Entretanto, o interesse 
. \ 

comum nao mascara o fato que se desenvolve, no interior da 

favela, um sub-mercado de barracos. E são esses sub-mercados 

que o presente capítulo pretende identificar dentro das fave 

las amestradas. 

Assim, o escopo deste é apontar alguns dos di 

ferenciais entre as camadas populacionais que habitam barra 

cos dos diversos sub-mercados (auto-construção, comprados 

prontos, alugados e cedidos), assim como verificar corno se 

dá essa produção de barracos, quais as condições de acesso 

aos barracos comprados prontos e alugados e quais os mecanis 

mos de cessão dos barracos cedidos. o assunto em si demanda~ 

ria outra tese; entretanto, já que mostra diversos caminhos 

aind~ não investigados e de importância para um melhor conhe 

cimento do fenômeno favela, vale a pena encaminhá-lo. 

A maior preocupação com a análise da produção dos barracos 

liga-s~ a urna inquietação minha, baseada na percepçao que C! 

da d.ia setores mais amplos da população são excluídos do aces 

so a urna casa adequada entre as oferecidas pelo "mercado for 

mal", tanto as construídas por empresa privada como pelo Es 

tado. Para estes setores, as alternativas são o aluguel, com 

pra ou construção de unidades em invasões, em cortiços ou na 

chamada "periferia". A construção é uma das alternativas de 

grande dimensão. Tanto nos barracos de invasão como nas ca-
. . 

sas da "periferia" domina a auto-construção; constrói-se com 

matet~ais usados,'mas se utilizam também materiais do merca-

do. O dinheiro utilizado nao raro é do próprio usuário, em 
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parte poupartça, muitas vezes parte d~ ~limentaçao e trabalho 

em horas correspondentes ao que deveria ser destinado a re

produção da força de trabalho! (descanso, lazer). Organizam-se 

como empresas familiares, às vezes contratam mão-de-obra p~ 

ga. E uma produção que no momento satisfaz uma necessidade 

familair, mas que virtualmente, como afirma PRADILLA( 3), é 

uma mercadoria. 

E o interesse em acompanhar o barraco como mer 

cadoria introduz ao estudo da temitica do aluguel e da com 

pra de unidadesem invas6es. Percebe~se, pela TABELA I, que 

45,3% dos barracos não. foram usádos apenas como valor de uso, 

mas como mercadorias que se comercializam, mediante compra 

(e 3,1% mediante aluguel). Trata-se de um fenômeno novo. Em 

bora·o Cadastro de Favelas nao coletasse dados específicos 

sobre o assunto, sabe-se que a comercialização dos barracos 

em tal escala não acontecia em 1973. Provavelmente não.exis-

ti~ mercado para isso. Faltava um sujeito para o seu objeto 

e um objeto para seu sujeito, para dizê-lo com palavras de 

MARX (4 ). 
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TABELA I - TIPO DE BARRACO NAS FAVELAS, SEGUNDO PROPRIEDADE E O TIPO DE 
CONSTRUÇÃO . . 

CAr"EGORr'"A . PESQUISA ATUAL . PESQUISA SEBES 73 
NA % ·NA % 

moradia auto-construída \ 
em invasão · 

rnorad!a comprada em 
invasao 

moradia alugada em 
invasão 

.moradia cedida em 
invasão 

outros 

TOTAL . 

121 

148 

10 

40 

8 

327 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT-1980 

37,0 
7067 81,5 

43,3 

3,1 933 10,8 

12,2 622 7,2 

2,4 47 0,5 

100,0 8668 100,0 

Embora toda a anilise do ~e~mento favela tenha 

utilizado dad6s de 327 ba~racqs, 8 ent~e esses barracos po! 

suíam .classificação duvidosa em relação aos sub-mercados que 

se quer estüdar. Assim a amostra, quando analisada nos seus 

sub-estratos, reduziu-se a 319 casos, abrigando 1.742 pes

soas~ ji que 46 pessoas habitavam esses barracos com classi 

ficação duvidosa . 

. TABELA . II - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO PESQUISADA NAS FAVELAS, DO MSP, 
SEGÚNDO PROPRIEDADE E DO TIPO DE CONSTRUÇÃO DA MORADIA ATUAI. 

Propriedade da 

moradia atual NA % 

moradia auto-construída 
em invasão 700 39,1 

moradia comprada pronta 
44,9 em invasão 803 

moradia alugada em 
invasão 50 2,8 

moradia cedida em 
invasão 189 10,6 

outros 46 2,6 

TOTAL 1. 788 lOQ,O 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IFf - 1980 
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Observa-se, · pela TABELA II, que 47,7% dos mo-

.radores favelados encont~am-se em barracos mercantilizados 

(comprados e alugados) ;;, enquanto que uma porcentagem popula-:

cional menor · (39,1%") habita o que se acreditava ser o mais 

comum na favela, ou seja, o barraco auto-construído. 
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2. ALGUNS DIFERENCIAIS ENTRE OS SUB-MERCADOS DE BARRACOS NA 

FAVELA 

As TABELAS III e IV mostram medidas de tend~n-

cia central e variabilidade para o tamanho das unidades de 

consumo e o número de filhos nos quatro sub-estratos de anã-

lise, dentro das favelas (mercado de invasão). 

TABELA III - MODA, MEDIANA, MEDIA, DESVIO PADRÃO E COEFICIHri'E DE VARIA
ÇÃO DEPEARSON DA UNIDADE DE CONSUMO PARA OS 4 SUB-MERCAOOS 
DOS BARRACOS DAS FAVELAS 

CATEGORIA MEDIA MEDIANA ~10DA 
DESVIO COEF. DE 

(JW{RACO) PADRÃO VARIAÇÃO 

comprado 5,43 5,14 5,00 2,44 0,45 

construído 5,79 5,00 5,00 2,44 0,42 

alugado 5,00 4,50 amodal 2,64 0,53 

cedido 4,i3 4,36 5,00 2,36 0,50 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

Nota-se que a média de pessoas por domicílio é 

maior nos barracos construídos. Comparando-se os barracos 

construídos e comprados prontos, a média do número de pes-

soas por unidade de.consumo dos barracos auto-construídos -e 

maior que a dos barracos comprados prontos (diferença esta-. 
tísticamente signif~cante ao nível de 2%; t= 2,00, com 267 

graus dã liberdade). As medianas també~ se comportam de for

ma análoga, a mediana do tamanho da unidade familiar dos au

to-construtores sendo superior i dos barracos compr~dos pro~ 

tos. Isso indicaria um tamanho de família maior ·- número de 

filhos oti presença de agregados - para. poder construir. Em 

compensação o número médio de co~tribuintes para a renda (T~ 

BELA V), é maior nos barracos comprados prontos (1,91 contra 
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1,83·nos batracos c~nstruidos, diferença estatisticamente 

significante ao nivel de ,o, 1%; t=, 6,15, com 267 graus de li-
·, 

herdade).' Pode-se lançar a hipótese que a construção do bar 

raco se di quando existem muitos membros da família sem ren 

dimentos, com braços vãlidos para auxiliar no trabalho bra

çal de con~trução: crianças, adolescent~s. mulheres, enquan

to que a compra se faz possível mediante contribuição monetã 

ria de mais membros. Assim barracos comprados prontos carac

terizariam famílias com filhos maiores, jã no mercado de tra 

balho, enquanto que barracos construidos abrigariam famílias 

de maior dimensão, mas em outro momento do ciclo vital. 

Outro dado que indica a probabilidade dessa h! 

pótese estar correta ~ o relativo ao nfimero de filh~s (TAB~ 

LA IV), onde o diferencial de filhos residentes entre os au 

to-c~nstrutores e os compradores de. barracos prontos tamb~m 

se mostrou estatísti.camente significante (t= 2,07, com 267 

graus de liberdade, nivel de significância de 2%). 

TABELA IV - MODA~ MEDIANA, MEDIA DESVIO PADRÃO E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO 
DEPEARSON 00 NOMERO DE FIUIOS PARA OS 4 SUB-MERCADOS DOS BAR 
RACOS DAS FAVELAS -

CATEGORIA MEDIA MEDIANA MODA DESVIO COEF. DE 
(BARRACO) PADRÃO VARIAÇÃO 

comprado 3 '2.0 3,33 2 e 3 2,31 0,72 

construído 3,78 3,53 2,00 2,17 0,57 

alugado 1,90 3,00 1,00 2,23 1,17 

cedido 2,58 3,00 1,00 2,25 0,87 

FONTE: PESQUJSA DE Ci\MPO IPT - 1980 

Nota-se, analisando a TABELA acima, que real-

mente os auto-construtores de barracos tem um rifimero maior 
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de . filhos : residentes. Além disso~ o coeficiente . de .··. vá r i ação 

·indica que este é uin comportamento mais homogêneo que nos de 

mais sub-estratos. Cha~~ a atenção o diferencial entre o -nu. 

mero médio de filho~ dos auto-construtores e dos locatãrios, 

embora a · CO!'J1paraçao se veja prejudicada pelo tamanho da . amos 

tra (são apenas 10 iocatãrios) e pelo coeficiente da varia-

çao elevado. 

TABELA V - MJDA, MEDIANA, MEDIA, DESVIO PADRÃO E COEFICIEN1'E DE VARIACÃO 
DEPEARSON 00 NOMERO DE CONTRIBUINTES PARA A RENDA PARA OS . ~ 4 
SUB-MERCADOS OOS BARRACOS NAS FAVELAS . 

CATEGORIA MEDIA MEDIANA MJDA DESVIO COEF. DE 
(BARRACO) PADRAO VARIAÇAO 

comprado 1,91 1,15 : 1 1,13 0,59 

construído 1,83 1,09 1 0,96 0,52 

alugado 1,89 1,50 1 0,60 0,32 

cedido 1,58 1,00 1 o,8s 0,54 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

,Em relação i presença de parentes conviventes 

na unidade domiciliar, não de verificou diferencial entre 

barracos comprados e construídos~ A percentagem é ligeira- · 

mente mais elevada nos barracos comprados, indicando uma pos 

~í~el presença de contribuição monetãria ou auxílio em traba 

lhos domésticos, liberando a mulher para auferição de rendi . 

mentes. Assim em 23,6% dos barracos. tomprados encontram-se 

parentes, contra 21,5% ·dos barracos construíd6s; em 3,4% dos 

barracos comprados encontram-se agregados ?ão parentes, con

tra 2;5% dos barracos ·construídos. O único dado completame~ 

te dispare refere-se aos barracos aiugadosi que apresentam 

um percentual de 60% de presença de parentes .. Apesar do tama 
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nho reduzido do sub-estrato, o fato indicaria que os segme~ 

tos populacionais que alugam os barracos são mais pobres, e 

que o ter parentes convivendo sob o mesmo teto seria uma das 

alternativas possíveis para a garantia da sobrevivência des 

sas famílias e desses parentes. 

TABELA VI - EXISTENCIA DE PARENTES E/OU AGREGADOS NOS 4 SUB-MERCADOS DOS 

BARRACOS DAS FAVELAS 

PARENTES AGREGADOS TOTAL CATEGORIA 
{BARRACO} SIM NAO ::ilM l'iAÜ 

I 

NA Cl o NA % NA % NA % NA 

comprado 35 23,6 113 76,4 5 3,4 143 96,6 148 

construído 26 21,5 95 78,5 3 2,5 118 97,5 121 

alugado 6 60,0 4 40,0 - - 10 100 10 

cedido 8 20,0 32 80,0 - - 40 100 40 

PONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

A TABELA VII mostra a renda familiar total dos 

~oradores dos 4 sub-mercados de barracos dentro das favelas. 

Nota-se a maior pobreza entre os habitantes de barracos ce-

didos. Comparando-se a renda dos moradores de barracos com-

prados.prontos (2,31 salãrios mínimos) com a dos auto-cons 

trutores (2~13 salãrios mínimos), nota-se entre elas uma di-

ferença estatisticamente significante (t= 6,82, com 267 graus 

de libetdade, significant~ ao nível de p,l%). Este~ mais um 

dado que se agrega aos anteriores, mostrando que as unidades 

de consumo com barracos comprados prontos têm, al~m de maior 

nGmero de contribuintes para a renda, renda total efetivamen 

te.maior, que possibilitou o acesso a esta alternativa. As

sim os auto-construtores são constituídos de famílias maio-

% 

100 

100 

100 

100 
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res, com membros no mercado . de trabalho e dessa forma, menor 

·renda total. Há momentos do ciclo vital de uma família po

bre em que a auto-const'rução,, e aqui eu . acre di to poder me re 

ferir tamb5m'i auto-construção ém alvenaria, se afigura corno 

a . única solução possível. 

TABELA VII - M)DA, MEDIANA, MEDIA, DESVIO PADRÃO E COEFICIENTE DE VARIA 
ÇÃO DA RENDA FAMILIAR TOTAL, PARA OS 4 SUB-MERCAOOS OOS BAR 
RACOS DAS .FAVELAS (FM SALÁRIOS MfNIMOS) (*) -

CATEGORIA MEDIA MEDIANA M)DA DESVIO COEF. DE 
(BARRACO) PADRÃO VARIAÇÃO 

comprado 2,31 2,04 1,36 1,09 0,47 

construído 2,13 2,05 1,02 . 1,12 0,53 

alugado 2,37 1,86 amodal 1,40 1,69 

cedido 1,72 1,02 1 '70 . 0,82 0,48 . 

FONTE· PESQUISA DE CAMPO IPT'- 1980 . 
(*)o salário mínimo vigente em janeiro de 1980 era de Cr$ 2.932,80. 

A diferença entre as rendas dos chefes de f~rní 

lia dos barracos comprados'prontos (1,54 salários ~ínimos) e 

a dos barracos construídos (1,51 salários mínimos) nao se 

mostrou estatisticamente significante (t= O, 35, 267 grau~ de 

liberdade). O fato auxilia a comprovar a hip6tese que o ace! 

so i compra deve-se muito mais áo número de contribuintes pi 

ra a renda e ao momento do ciclo vital por que passa a famí 

lia, que a diferenciais entre os chefes, componentes, todos 

eles, dos segmentos menos fav~recidos da classe t~abalhadora 
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TABELA VIII - MODA, MEDIANA, MEDIA, DESVIO pADRÃO E COEFICIENTE DE VA-
RIAÇÃO DA' RENDA 00 CHEFE, PARA OS 4 SliB-MERCAOOS OOS BARRA 
COS DAS FAVELAS (EM SALÁRIOS M!NI~Ds)C*) -· 

CATEGORIA MEDIA MEDIANA ~DA 
DESVIO COEF. DE 

(BARRACOS) PADRÃO VARIAÇÃO 

comprado 1,54 1,44 1,71 0,68 0,44 

construído 1,51 1,37 1,02 0,72 0,48 

alugado 1,56 1,"4 7 1,71 0,56 0,36 

cedido 1,29 1,11 1,02 0,62 0,48 

FO~: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 
. *)o salário mínimo vigente em janeiro de 1980 era de Cr$ 2.932,80 

Apenas 2, 7% das unidades de consumo moradoras. 

de barracos comprados prontos declararam contar com a exis

tência de outros rendimentos além da soma dos salários dos 

membros remunerados. Estes rendimentos eram provenientes de 

aluguel (1 caso), auxílio doença (2 casos) e pensão do cônj~ 

ge (f caso). Já entre os construtores de_ barracos o percen

tual entre os que auferem outros rendimentos foi superior: 

5,8%, sobretudo provenientes de auxílio doença (3 casos) e 

p~nsão do cônjuge (4 casos). Chamou a atenção que 20% dos mo 

radares de barracos alugados usufruíam renda de aluguel. O 

valor desses outros rendimentos oscila entre 0,65 salários 

mínimos (entre os moradores de barracos alugados), 0,64 salá 

rios mínimos (entr~ os moradores de barracos comprados prog 

tos) .e 0,38 salários mínimos (entre os auto-construtores). 

Analisando-se as TABELAS IX e X, que fornecem, 

respectivamente, a distribuição p6r sexo e idade das popul! 

çoes auto-construtora e compradora de barracos, percebe-se 

que: 
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a) a proporçao da população potencialmente trabalhad~ 
ra (entre 15 e 65 anos) é maior entre os habitan
tes dos barracos comprados prontos, (49,4%) do que 

I 

entre os auto-construtores (46,0%). 

b) os auto-construtores térn percentual ligeiramente 
maior de crianças entre O e 4 anos que os cornprad~ 
res (18,1% e 17,7% respectivamente); a mesma situa 
ção aparece para o grupo etirio entre 5 e 9 anos, 

percen
rnostrando 

qua~do os auto-construtores apresentam um 
tual de 19,7% e os construtores 16,9%, 

que realmente o momento do ciclo vital 
dois grupos se encontram é diverso. 

em que os 

c) a razão de masculinidade entre as duas populaç6es 

é diferente, predorniriando os homens na população 
auto-construtora e as mulheres na população cornpr! 
dora. Corno a atividáde de construção civil liga
se tradicionai e culturalmente ao sexo masculino, 
esta pode ser urna variivel. com algum tipo de influ 

ência. 

Outra hipótese que norteou a cornparaçao entre 

os auto-construtores e os compradores é que estes últimos e~ 

tariarn hi menos tempo em São Paulo, dado que, corno ji foi_ d! 

to, a rnercantilização tão acentuada de unidades de moradia 

nas invas6es parece ser causa recente. A TABELA XI demonstra 

esta afirmativa: observa-se que entre os chefes-auto~constru 

teres 22,30% estão em São Paulo hi·rnenos de 5 anos, enquan-

to que entre os cornpra~ores de barracos prontos 37,20% estão 

em São Paulo hi menos ·de '5 anos ( 5). Assim o contingente de 

auto-construtores parece ser mais antigo q'ue o de cornprad~ 

re~ de barracos, em relação i experiência metropolitana. 
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A TABELA XII~ ao mostrar o . tempo de resid~ricia 

na atual moradia fav.elada, aponta pa!a. o mesmo · caminho, 64,40% 

dos chefes auto-construtores estão morando no barraco onde 
·., 

foram entrevistados há menos ~ de 5 anos, contra 79 , 00% dos. 

chefes ~ompradores de uni~ades prontas; 33,90% dos chefes au 

to-construtores d~clararam morar no atual barraco h~ mais de 

10 anos, contra 18,90% dos chefes que compraram o barraco(6) . 

Há indicação de que tanto parcela dos chefes 

aut6-construtores como d6s compridores de barracos tiveram 

experi~n~ia habitacional ~nterior i atual moradia: se 64,40% 

dos auto-construtores estão em São Paulo há menos de 5 anos 

e apena~ 22,30% . habitam a moradia atual há menos de 5 anos, 

existe um percentual de 42,10% dos chefes que auto-construiu 

o seu atual barraco após prévia· (s) experi~ncia (s) habita-

cional (_is) na região metropolitana . . Analogamente, se 79,00% 

dos comprado:es de barracos estão em São Paulo há menos de 5 

anos e 37,20% habitam o atual barraco comprado há igual pe

~í~do de tempo, 41,80i dos ch~fes compradores também já tive 

ram ~utras (s) experi~ncia (s) habitacional (is) em São Pau 

161o. Racio~inando com as médias, ter-se-ia um intervalo de 

6,61 anos para os auto-construtores ~ 6,98 anos para os com 

pradores, entre · a chegada em São Paulo e o acesso ao atual 

barraco, para os que tiveram ·alguma experi~ncia habitacional 

diversa·da atual. 

Entre os moradores de barracos cedidos, 22,50% 

estão em São Paulo há menos de 5 anos; 10,0% são nativos · da 

reglão metro~olitana; 52,50% estão na moradia atual há menos 

de 5 anos, resultando um contingente de 30% com alguma exp~ 

ri~ncia . habitacional pr~via' percentual menor. que nos outros sub

me'rcados. 
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TABELA IX - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DE FAVELA QUE AlffO-CONSTRUIU A ~DRA 
. DIA, SEGUNDO IDADE E SEXO --

' GRUPOS DE s· ·E X o 
IDADE M 

\ F TOTAL 

n" 't! n'-' ô n" r, 

o - 4 
51,2 48,8 100,0 

. 65 62 127 
17,9 18;5 18;1 

menores de 53,8 46,2 100,0 
1 ano 14 .12 26 

3,8 3,6 3,7 

50,5 49,5 100,0 
1 - 4 51 50 101 

14,0 14,9 14,4 
53,6 46,4 100,0 

5 - 9 74 64 138 
20,3 19,0 19,7 
56,1 43,9 100,0 

10 - 14 60 47 107 
16,5 14,0 15,3· 
50,0 50,0 roo,-o 

15 - 19 . 28 28 56. 
7,7 8,3 8,0 

.. 50,9 49,1 100,0 
20 - 24 28 27 55 

7,7 8,0 7,9 
44,3 55,7 100,0 

25 - 29 27 34 61 
7,4 10,1 8,7 

61,0 39,0 100,0 
.30 - 34 25 16 41 

6,9 4,8 5,9 
46 'L:· Sj,8 rou ;rr 

35 - 39 18 . 21 39 
4,9 6,3 5,6 

58,3 -41,7 100,0 
40 - .44 14 10 24 

3,8 3,0 3,4 
65,0 35,0 . 100, o 

45 - 49 . 13 7 20 
,3,6 2,1 2,9 
L:8,b /1,4 100,0 

50 - 54 6 15 21 
(*) . 1,6 . 4,5 3,0 

20,0 80,0 100,0 
60 - 64 1 4 5 

0,3 1,2 0,7 
100,0 100,0 

65 . - 69 2 2 2 
. 0,5 0',3 

75,0 . 25,0 roo,n 
70 anos e 3 1 4 
mais 0,8 .0,3 0,6 

SL:,O 48,0 100,0 
TOTAL 364 336 700 

100,0 100,0 100,0 
* Nao ha n1n ucm na ta1xa de ~~ c ) . g - 5~ anos. 

FONTE: PESQUISJ\ DE CMU"' IPT - 1980. 
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TABELA X - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DE FAVELA QUE. COMPROU A MJRADIA, SEGUN 
00 IDADE E SEXO. -

GRUPOS s E X o 
· DE 

TOTAL 

IDADE · M r . . Nl~ 

nv 't " n<? . 't . n'=' . ~ n<? 'f, 
\ 

44,4 54,9. 0,7 100;0 
o - 4 63 78 . 1 . 142 

16~7 18~4 100;0 17,7 
menores ae . 44,4 51,9 3,7 100,0 
1 ano 

12 . 14 1 27 
3 ,2 3;3 100,0 3,4 

44,j 55,7 100,0 
1 - 4 51 64 - 115 

13,5 15,1 14,3 
48,5 51,5 IOU,l) 

5 - 9 66 . 70 - 136 
17,5 16~5 16,9 
44,3 55,7 ll)1J ,1T 

10 - 14 51 64 - 115 
13,5 15,1 14,3 
44,2 55,8 100,0 

15 - 19 34 43 - 77 
9,0 10,1 9,6 

44,0 56,0 100 ~-o 
20 - 24 33 42 - 75 

8,8 9,9 9.3 
t>t>,l 44,~ ~rmr:u 

25 - 29 38 31 - 69 . . 
10,1 7,3 Q h . 

u,v 

44,6 .55,4 100,0 
30 - 34 25 31 - 56 

6,6 . 7,3 7,0 
51,0 49,0 100 ,0 

35 - 39 26 25 - 51 
6,9 5,9 6,4 

.56' 7 43,3 roo,o 
40 . 44 17 13 - 30 

4,5 3,1 3,7 
56,3 "43,8 100,0 

45 - 49 9 7 - 16 
2,4 1,6 2,0 

45,0 55,0 rou;u 
50 - 54 . 9 11 - ·20 

(*) 2,4 2,6 
100,0 100,0 

60 - 64 3 - 3 
0,7 . 0,4 

50,0 -su,-u . rou;o 
65 - 69 1 1 " - 2 

0,3 0,2 0,2 
100,0 rou;u 

70 anos e · 
· mais 3 - - 3 

0,8 0,4 
. . 25,0 75,0 100,0 

NR 2 6 - 8 
0,5 1,4" 1,0 

4ó,9 52~9 U,l . 100,0 
TOTAL 377 425 1 803 

100,0 100,0 100 ,0 100,0 
(*) Nao ha nmgucm na ta1xa etana de 55-59 anos · 
FONTE: PESQUISA DE ~U~ IPT-1980. 
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TABELA XI - DISTRIBUIÇÃO DOS CHEFES DE FAM!LIA NOS DIVERSOS TIPOS DE HABI 
·_ TAÇÃO DA FAVELA, POR TEMPO DE PERMA.~ENCIA NA GRANDE SÃO PAULO 

TFMPO EM . AUTO~CONSTRU!DO · COt-1PRADO PRONTO 
SÃO PAULO . NA \ q . 

o ' NA 'ô 

menos ·de 1 ano 1 ' 0,8 14 9,5 

1 1- 2 2 1. 7 9 6,1 

2. 1- · 3 3 2,5 10 6,8 

3 1- 4 8 6,6 11 7,4 

4 1- 5 13 10,7 11 7. 4 

5 1-.- 10 44 36,4 43 29,1 

10 1- 15 16 13,2 18 12,2 -

15 1- 20 13 10,7 7 4,7 

+ de 20 16 13,2 19 12,8 

naturais GSP 5 4,1 6 4,1 

TOTAL 121 100,0 148 100,0 

FON!E: PESQüiSA DE CNvWO IPT - 1980. 

TABELA XII - DISTRIBUIC'.ÃO -DOS CHEFES DE FAM!LIA NOS DIVERSOS TIPOS DE HA
BITAÇÃO DA FAVELA, POR TEMPO DE PERMANENCIA NA MJRADIA ATUAL 

TFMPO DE PERMANEN AUTO-CONSTRUÇÃO COMPRADO PRONTO 
CIA NA r.DRADIA -

· ATUAL NA % NA . % 

menos de 1 ano 9 7,4 30 20,3 

1 ·r- 2 -17 14,0 24 16,2 

2 r- 3 25 20,7 29 19,6 

3 1- 4 . 14 11,6 19 12,8 

4 1- 5 13 10,7 15 10,1 

5 1- 10 33 27,3 20 13,5 

10 e mais 8 6,6 8 . 5 '4 
Não sabe 2 1, 7 3 2,0 

TOTAL 121 100,0 148 100,0 

FONfE:. PESQUISA DE CJ\r.1PO IP~ .- 1980. 
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A experi~ncia habitacional pr~~ia . dos chefes 

habitantes dos .diversos suo-mercados não parece ser total

mente semelhante. Quando inquiridos sobre os tipos de mora 

dia .que já hâV.iam experimentado em São Paulo, nota...:se que os 

habitantes dos barracos cedidos citam a favela com maior fre 

· qu~nci~ qtie ~ os dos outros dois sub-mercados. Os ori~ndos de 

unidades próprias (auto-constrtiídas oti compradas prontas) P! 

recem ser mais frequentes ~ntre os construtores. 

As trajetórias mais comuns parecem ser, para os 

auto-construtores de barracos: casa cedida-favela, favela

favela, cômodo alugado~favela; para os compradores de barra 

. cos prontos: casa cedida-favela, favela-favela e cômodo alu 

gado favela; para os moradores d~ barracos cedidos, favela

favela, casa cedida-fav~la e cômodo alugado-fa~ela. 

TABELA XIII - TRAJETORIA HABITACIONAL ~1 SÃO PAULO, PARA OS CHEFES DE FA 
MfLIA NOS ·DIVERSOS ~IPOS DE HABITAÇÃO DA FAVELA -· 

MOROU ALGUM!\ B A R R A c o s 
VEM EM: Al.ITO-CONSTRUIDOS . co~'>RAOOS CEDIOOS 

NA 'f, NA 'f, NA 'f, 

favela 48 ·. 39,7 49 33;1 24 60,0 

emprego 21 17 ~ 4 : 38 29,7 11 27,5 

casa própria 6 5,0 6 4,1 - -
auto-construção 11 . 9 '1 5 3,4 3 7 '5 
cômodo alugado 40 . 33,1 47 31,8 12 30,0 

barraco alugado 20 16,5 "21 14,2 10 25,0 

casa alugada 46 38,0 37 25,0 7 17,5 

casa cedida 60 49,6 64 43,2 13 32,5 

pensao 11 0,1 17 11,5 4 10,0 

Respostas múltiplas. Percentagem em relação ao total de moradias auto-cons 
truídas. (121) , compradas prontas (148) e cedidas ( 40). 
FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 
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O grande pe~centual, e~ todos os sub-mercados, 

foi o oriundo da estada do chefe de família em casa cedida. 

Isto reforça a id~i~ qJe casa de parentes, amigos e conterr~ 

neos sao o primeiro apoio do migrante na regiio metropolita 

na. BEOZZO DE LIMA(?), estudando um loteamento. na periferia 

do Rio de Janeiro, chegou à mesma conclusão: 

"A grande maioria dos auto-construtores 'do Jardim 

Esperança sio migrantes (88%) , naturais principal 

mente dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
·Espírito Santo, Paraíba e Pernambuco que, ao che 

garem à RMRJ, tiveram como primeria moradia a c~ 

sa. de parentes migrados anteriormente. A partir 

daí, o aluguel, a casa cedida, o barraco cons-
. truído em terreno alheio ou próprio, sio as formas 

de morar que se alternam at~ a opçia pela auto
construção. Poucos tiveram como experiências hab! 
tacionais anteriores casas próprias em outros lo
teamentos ou em conjuntos habitacionais". 

"Quando eu cheguei aqui (no Rio de Janeiro) fui 
morá na favela ... na casa de meu primo, lá no 
Acari. Aí eu arrumei esse emprego que eu falei e 
eu comprei lá um barraco por quinhentos cruzeiro~ 
Entio, esse barraco foi que eu fÚi.ajeitando ele, 

fiz um comodoziru1o de tijolo, e foi esse que eu 

vendi pra comprar aqui ... comprar um material, um 

pouco de material, n~ ( •.. ) Eu vendi porque lá 

num era meu, estava suj~ito a qualquer momento 

ser tomàdo ..• aí nóis decidimo vim pra esse 
reno aqui •.. que~ comprado .•.. ~nosso 
mais seguro"(8). 

ter 
-e 

A autora descreve· uma trajetória típica tamb~m 

em··sio Paulo: barraco cedido (em favela) - barraco compr~do 

pronto (em favela) - casa auto-construÍda em terreno próprio. 
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Inquiridos sobre a moradia imediatamente ante 

rior· a atual, a maioria dos auto-construtores de barracos de 

clarou ter sido cas.a. ou, cômodo alugado. Entre os compradores, 
I 

embora a moda ·seja coincidente com a dos auto-construtores, 

a distribuição se apresenta de forma diferente. Entre eles, 

o morar no .emprego surgiu como uma alternativa de grande P! 

so relativo. Ligando o fato ao predominio do sexo · feminino 

neste estrato, pode-se pensar que muitos dos compradores de 

barracos são empregadas domésticas "importadas" diretamente 

do interior por agências e/ou patroas, que, ao abandonarem o 

emprego e perderem seu abrigo, viram na compra de um barraco 

uma das alternativas possíveis de moradia. 

Concluindo, entre os que tiveram experiênci~ 

habitacional anterior, além da casa cedida por parentes ou 

amigos, casa ou cômodo de aluguel e emprego surgem como ~duas .. 
das possibilidades mais vi~veis. Chama à atenção que 3,9% 

.dos auto-construtores e 6,5% dos compradores com experiência 

habitacional prévia usufruíram de casa própria em terreno 

próprio, indicando uma queda no padrão ·habitacional ao se ve 

rem. obriga~os a mórar na favela. Homério, ~orador de um bar 

raco "pré-fabricado" em Osasco, em terreno próprio, nao con 

seguindo arcar com os custos do terreno, j~ estava provide~ 

ciando,quando entrevistado em 1978, a mudança de sua família 

para um barraco em terreno invadido~ Segundo ele, enquanto 

não o expulsarem do lote, vai ficando. "Senão eu vou a·rrumar 

um terreno da Prefeitura e monto o barraco". Pensou em mon-

tar.sua casa na favela do Jaguaré, pois é próxima ao seu tra 

balho e tem colegas do CEAGESP que 1~ habitam. 
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-Entre os moradores de barraco -cedido que _nao 

se dirigiram imediatamente i atual moradia, outra favela ap! 

rece nitidamente como a \ habitação anterior mais frequente. No 

ítem 6 do presente capítulo comentam-se possíveis interpret~ 

çoes para o fato, confirmado pela resposta desse tipo de mo-

rador i pergunta: "morou al-guma vez em ... ?", onde · a alter-

nativa favela predomina nitidamente. 

Celivaldo, que atualmente mora em terreno · - pr~ 

prio, em .Campo Limpo, descreve sua estada temporária na fave 

1 a , em 19 7 2_: 

"Passei 9 meses num barraco num terreno da -Prefei 

tura, aqui em cima no bairro. Constru1mo o barra 
. -co, so tinha 3 barraco aqui, com o nosso. Depois 

de tms 6 meses, entrou mais 2, e depois que nós 
saímo, encheu''. 

Severina, moradora da favela de Vila Brasilân 

d~i, morou na casa do ' irmão, n~ mesma favela, logo que che-

- gou em São Paulo. Depois alugou um barraco de Terezinha; po~ 

teriormente 

"compramo um barraquinho ali e pagamo a prestação; 

eu comprei por um milhão e duzentos e fui pagando 

em -5 pagamentos. Quem fez o barraco foi uma mu
lher, eu não conheço ela. A gente não conhece ela, 
ela fez mas tava perseguida por não sei quem lá 
que ela não podia ficar aqui dentro da casa por 
causa dos meninos, aí agente comprou o barraco de 

la mesmo a prestação .. ~" 

A mobilidade entre favelas ·também nao é despr~ 

zível, dado que 17,6% dos auto-constrUtores, 17,7% dos compr~ 
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dores e .25,0% dos habitantes de barr~c~s cedidos que nao ti 

veram a moradia atual como sua finica em Sio Paulo moraram em 

outra favela antes de mu'dar para aquela onde foram entrevis-. 

tadas (TABELA XIVl 

TABELA XIV - HABITAÇÃO EM SÃO PAULO ANrERIOR AO BARRACO A11JAL ENTRE OS · 
GIEFES OOS DIVERSOS SUB-.MERCADOS DE BARRACOS NAS . FAVELAS 
QUE TIVERAM EXPERIENCIA .HABITACIONAL ANrERIOR 

TIPO DE . B A R R A C o s 
HABITAÇÃO . Auto-Construídos CompraCios Prontos CeCI1Cios 

NA % -NA. l, -m\ T 
casa própria-
(auto-construída 
ou comprada) 2 3,9 4 6,5 - -
casa ou cômodo de 
aluguel 26 51 ,O 18 29,0 3 25,0 

emprego 6 11,8 16 25,8 1 8,3 

outra ·favela 9 17,6 11 17,7 7 58,4 

pensao 6 11,8 10 16,2 1 8,3 

outros 2 3 '9 . 3 4,8 - -
TOTAL 51 ·. 100,0 62 100,0 12 100,0 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO - IPT - 1980 

Em relaçio ao local de origem do chefe lTABELA 

XV), aparentemente nio há grandes variações entre os morado 

r~i dos barra~os a~to-construídos, comprados ou cedidos. No-

ta-se uma percentag~m ligeiramente superior ~ntre os constr~ 

tores oiiundos da regiio Sudeste. G possível que isso se li~ 

gue ao maior tempo em São Paulo dessa corrente migratória f~ 

velada~ Assi~, entre os compradores predominam os favelados 

mais recentes, que são justamenté os · oriundos do. Nordeste . . 
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TABELA XV - LOCAL DE ORIGEM DO 0-JEFE, PARA OS DIVERSOS SUB-MERCADOS DE 
BARRACOS DAS FAVELAS 

~ AUTO-CONSTRUÇÃC COMPRADO PRONTO CEDII'O 

L NA % NA % NA % 

G.S.P. 5 4,1 6 4,1 4 10,0 

Nordeste 71 58,7 91 61,5 18 45,0 

Sudeste 40 33,1 43 29,1 14 35,0 

Sul 5 4,1 8 5,4 3 7,5 

Centro-Oeste - - -

TOTAL 121 100,0 148 100,0 40 100,0 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 
Nordeste: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

· Alagoas, Fernando de.Noronha, Sergipe, Bahia. 
Sudeste: Minas ~Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo 
Centro Oeste: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás 

Em relação à ocupaçao do ch'efe (TABELA XVI) , ve 

rifica-se que o mais alto percentual dos chefes ativos encon 

t.ra-'.Je na categoria dos compradores· de barraco ( 86,5% dos 

chefes compradores de barraco auferem renda-trabalho, contra 

77,7% dos chefes auto-construtores e 75,0% dos chefes morado 

res em barracos cedidos). Deve-se lembrar, entretanto, que 

nao houve diferença significante entre as rendas dos chefes 

dos ·barracos comprados e auto-construídos.· Apenas a renda 

dos chefes dos barracos cedidos é menor. 

A distribuição entre os chefes nao ativos nao 

é semelhante entre os 3 sub-mercado~: o percentual dos che

fes que se declaram desempregados e estão procurando e'mprego 

é maior entre os compradores de barracos e nitidamente infe

rior entre os auto-construtores. Entre os beneficiários ·cg~ 

zam d~ auxílio-do~nça do INPS) aparece~ mais chefes de barra 

cos cedidos e auto-construídos. O percentual de aposentados 
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entre os auto-construtores e os cornpr.adores ê praticamente 

igual, assim corno o de invilidos (que nio podem trabalhar 

mas não gozam de previd~ncia social) . 

TABELA XVI - DISTRIBUIÇÃO DOS CHEFES DE FAM!LIA FAVELADOS, POR CATEGORIA 
DE INATIVIDADE E POR SUB-MERCADO DE BARRACOS 

CATEGORIA AUTO-CONSTRUÇÃO CO!v1PRADO CEDIDO 
NA ô NA ô NA ô 

nio ativo 5 18,5 4 20,0 1 10,0 

desempregado 8 29,6 9 45,0 4 40,0 

beneficiirio 6 22,2 2 10,0 3 30,0 

aposentado 6 22,2 4 20,0 1 10,0 

invilido 2 7,4 1 I 5,0 1 10,0 

TOTAL 27 100,0 20 100,0 10 100,0 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

Em relação à natureza· da ocupaçao do chefe e 

seu nível de especialização (TABELA XVII), p percentual de 

chefes em ocupações manuais nio especializadas é menor nos 

auto-construtores que nos compradores de barracos. Dado que 

este segmento ocupacional é o que tradicionalmente apresenta 

renda mais baixa, o fato talvez explique porque os auto-cons 

trutores, mesmo tendo mais chefes nio auferindo renda-traba

lho, tenham renda média equival~nte aos chefes comprad6res de 

barracos. 
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TABELA XVII. - ESPECIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO DOS CJlliFES DE FAM!LIA ATIVOS, P~ 
RA OS DIVERSOS SUB-MERCADOS DE BARRACOS DA FAVELA 

CATEGORIA(*) 

não manual-rotina 

manual-supervisão 

manual-especializada 

manual-não especiali 
zada 

TOTAL 

Aln'O-CONSTRU\..ÃO 
I ·' 

. NA % 

6 6,4 

1 1,1 

37 39,4 

50 53 2 
' 

94 ... 100,0 

COMPRADOS PRONTOS 
NA '~~ 

5 

1 

43 

79 

128 

3,9 

0,8 

33,6 

.61 '7 

100,0 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 
(*)Para aescrição das categorias veranexo 

CEDIOOS 

2 6,7 

12 40,0 

16 53,3 

30 100,0 

Sumarizando, o presente ítem do trabalho apo~ 

ta, de forma Indicativa, alguns difer.enciais entre os segme~ 

tos populacionais que habitam os diferentes su~-mercados do 

mercado de {nvasão (favela). Evident~mente esti longe de es 

gotar todos os pontos necessirios para um conhecimento mais 

abrangente das camadas populacionais e da própria moradia nos 

estratos estudados. Indica algumas vertentes interessantes~ 

como a relação entre a "opção" pela auto-construção e o mo

mento do ciclo vi tal da família, embasando-a na comparação· de 

algumas variáveis entre os construtores e os compradores de 

barraco: tamanho da unidade de consumo, nfimero de filhos re 

sidentes, estrutura etária, razão de masculinidade, -numero 
. . 

de contribuintes para a renda. Apoi~ndo a hipótese que os a~ 

to-construtores apresentam alguma especificidade familiar, 

mostrou-se que, embora a renda familiar total entre os habi 

tantes destes dois sub-mercados seja diferente, as rendas me 

dias dos chefes são semelhantes. :E provável que esta média es 

t~ja afetada pelo maioi percentual de.auto-construtores em 
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ocupaçoes melhor remuneradas, compensando sua porcentagem maior 
de inativos. 

Parcelas .de auto-construtores, compradores ou 

habitantes em barracos cedidos tiveram distintas moradias em 

São Paulo antes da atual. Aparece alguma especificidade nas 

possíveis trajetórias dos compradores d~ barraco, mas, na 

grande maioria dos casos, o primeiro abrigo na região metro 

politana foi cedido por parentes e/ou amig6s 'que migraram a~ 

tes. O sub-conjunto dos auto-construtores de barracos é mais 

antigo em São Paulo que o dos construtores, o que auxilia a 

confirmar a hipótese da ma1or frequ~ncia de comercialização 

de barracos na favela nos ·últimos anos, resultante, provavel 

mente, de uma maior demanda por este tipo de produto e pelo 

aqensamento das favelas (e diminuição da ?rea disponível p~ 

ra edificações). 

.. . 
Concluindo, estas pag1nas .e as que se seguem no 

Capítulo VIII são o início de uma linha de investigação, ou 

a.continuação e derivação de um tronco temático em que se 

vem trabalhando há algum tempo. Refiro-me aqui especificame~ 

te ao estudo das alternativas habitacionáis para a população 

de baixa renda paulistana, seus esquemas de produção, distr! 

buição e consumo. As discussões sobre o papel da habitação na 

reprodução da força de trabalho' e na acumulação capitalista 

no Brasil resultaram em alguns proj~tos de pesquisa, onde se 

insistiu em trabalhar com dados primários para fugir a gen~ 

ralizações teóricas e apreender, do cotidiano da população, as 

práticas necessárias i produção, distribuição e consumo das 

moradias e assim,. através da "observação e .fontes aut~nti 

cas"(g'), ter melhores condições de entender seu papel na pri 

. . (10) pr1a econom1a . 
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3. PRODUÇÃO DOS BARRACOS 

3 .1. INTRODUÇÃO 

Convencionou-se chamar de barraco a moradia de 

reduzidas dimens6es, construída com materiais nio convenc1o 

nais (madeiras velhas ou novas, folhas de zinco, cimento

amianto, latas, plásticos e até papelão). 

Apesar da característica fundamental do barra 

co nas favelas de Sio Paulo ser a construção em madeira (ta~ 

to no caso de se usar painéis pré-fabricados como tábuas sol 

tas) constatou-se que mais da metade do seu custo de produ

ção corresportde ao piso, coberturas e instalação elétrica, que 

são ·executados com os materiais usuais do "mercado oficial". 

Ainda em 41 barracos auto-construídos (33,9% do total) decl! 

rou-se ter pago um certo custo de mio-de-obra durante a cons 

tr.uçio. Com este fato, está se chamando atenção para a idéia 

erronea que se fazia usualmente sobre a produção dos barra

cos na favela, quando se acreditava que o seu custo credita 

va-se apenas ao custo da mio-de-obra voluntária utilizada na 

construção, e o custo dos materiais inexistia, dado que eram 

aproveitados apenas refugos e madeiras velhas. Além disso, 

aparece com maior clareza a importância do papel da indús

tria dos materiais de construção e uo sistema de distribui

çao destes materiais na produção da habitação popular, seja 

ela realizada em terras invadidas, em loteamentos clandesti 

no~ ou legais, em madeira ou em alvenaria. 
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Na pesquisa quantitatiya realizada em 1980, e~ 

centraram-se 121 barracds auto-construídos (37,00% do total 

de· barracos pesquisados), abrigando 700 pessoas (39,1% do. 

total de favelados), fornecendo urna rn6dia de 5,79 pessoas por 

barraco. Na fase exploratória, foram feitas entrevistas em 

1978 com moradores de barracos em invas6es em Vila Brasilin 

dia, no Jaguar6 e em Campo Limpo. Corno os elementos e prece~ 

sos construtivos dos barracos são semelhantes, o barraco es 

tando em terreno próprio ou invadido, aproveitaram-se tarnb6rn 

~xperi~nci~s relatadas por famílias que ocupam barracos em 

terrenos próprios em Jandira e em Osasco. 

Entre os barracos observados encontram-se: 

a) situaç6es de total improviso, evidenciadas por p~ 

redes e cobertura costurados corno verdadeiras col 
chas de retalho, misturando plásticos, papelão, v~ 

silhames cortados ao meio· i guisa de telhas e so
bras de materiais de construção, resultantes não 

só da falta de recursos corno tarnb6rn da consci~ncia 

do morador da sua condição instável de perrnan~ncia. 

O custo força a adaptação de inúmeros materiais a 
usos não consagrados. Assim ddilon, morador da fa
vela do Jaguar6, usa tiras de câmaras de ar velhas 

corno dobradiças de portas e janelas. Tanto em Bra 

silândia corno no Jaguaré observou-se o mesmo pro

cesso de captação de ftgua em alguns barracos: a 
água do ~elhado, correndo por urna calha que desem
boca num tambor, 6 nele armazenada; 

b) barracos construídos de tábuas soltas, compradas 
geralmente em depósitos de madeira e cobertas com 

telhas francesas ou de cimento-amianto; 

c) barracos "pr6-fabricados". A venda de pain6is pre
rnontados para a con~trução de barràcos representa 

urna nova alternativa de construção, pois o mora 
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dor, de posse destes painéis, só necessita prepa-. . 
rar o piso, amarrar os painéis e providenciar a co 

bertura, o qu~ possibilita levantar um barraco em 
poucas horas. 

No mais, é enganoso supor que se vã encontrar 

nos barracos grandes inovações, quer em relação aos materiais 

de construção, quer em relação às técnicas construtivas ou à 

resultante arquitetõnica. Os màteriais são determinados: pr! 

gos, madeira, telhas de cimento amianto para cobertura, cime~ 

to para ~ piso, fiação para instalação elétrica, mais· rara

mente equipamento hidrãulico e sanitãrio. As ferramentas são 

igualmente determinadas: serra e martelo. A semelhança final 

entre eles é enorme. 

Variações sao encontradas no tamanho das uni 

dades e na cor, quando é possível pintar o barraco. Entre os 

estudos de caso realizados em 1978, só um se diferencia dos 

demais -o de Wilson e Claudette, moradores de um barraco 

em Qsasco. Wilson tinha prãtica de trabalhar com madeira. 

Descreve uma de suas casas anteriores, em Mato Grosso: 

"então dentro do nosso terreno nós tivemo sorte 

.,. tinha duas peroba, peroba grande. Tava den

tro do terreno, tinha mais ou menos 80 em de diâ 

metro e deu umas cinco seis toras essa peroba,né, 
aí a minha mãe perguntou pro_dono· d~ loteamento 
se ela podia usar aquilo pra fazer uma casa. Ele 

~alou: "bom, tã dentro do terreno da sra., a sra. 

faz o que quiser". Aí ela foi na serraria, lã um 
tal de João Garcia, ele pegou·e falou prã ela que 

serrava a madeira de meia, né .... e o caminhão 
foi lá, r.egou as tora e serrou, mandou a parte 
nossa, viga prã cima da càsa _fazer o telhado, es-
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mo fazia e comprava.~." 
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O barraco .de Wilson e Claudette & muito bem 
- . . z· feito, pintado, uma area f~chada de 16,5 m · e um alpendre em 

toda frente da casa, com um dois metros de la~gura. 

A respeito das têcnicas construtivas, o mesmo 

Wilson comenta: 

"Esse .barraco ·aqui & mal feito, eu nivelei o chão 

e finquei o p& direito de peroba no chão, os qu~ 

tro 1 depois eu coloquei no nível as madeiras onde 

vai pregar o madeirit embaixo e em cima, né,. pr~ 

guei o madeirit, depois eu calcei embaixo. com o 
tijolinho, soquei e fiz o piso ... Depois eu fiz 
a calçada todinha essa que você está vendo aí. 
Aí, agora dtms quatro . mês eu comprei a madeira 
aqui, tinha saído da fábrica e aproveitei". 

3.2. TEMPO DE CONSTRUÇÃO 

Sobre o fator tempo, notam-se claramente alg~ 

mas posições dos usuários: 

a) não existe poupança para acumular . o aluguel de um 
cômodo e a construção do barraco. Assim a rapidez 
da construçio é essencial para a família~ que se 
muda para o barraco tio logo ele tenha condições 
de fornecer um abrigo mínimrii deixando 
melhoramentos para ·mais tarde. 

eve.ntuais 

A TABELA XVIII mostra a distribuiçio de barra~ 

cos ~uto~construí~os nas invasõ~s. con~orme o ano de coristru 
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çao. Nota-se o aumento da incid~ncia de construções na d6ca 

da de 1970, sobretudo após 1975, confirmando o que já foi ex 

posto nos capítulos ant~riores: a favelizaçio de Sio Paulo 

dá-se sobretudo depois de 1975. 

TABELA XVIII .-·DISTRIBUIÇÃO DOS BARRACOS AUTO-CONSTRUTOOS, SEGUNOO o A:\!0 
EM QUE FORAM.EDIFIC~S 

ANO DE CONSTRUÇÃO NA % 

60 64 2 1,7 

6.5 6.9 6 5,0 

70 74 27 22,3 

75 79 85 70,2 

Sem resposta 1 .o' 8 

TOTAL 121 100,0 

FONTE: PESQUISA DE Cfu~ IPT - 1980 

-b) a· rapidez da montagem do barraco 6 praticamente a 
garantia da sua perman~ncia 

As famílias relatam: 

"Quando tava fazendo o barraco o fiscal passou 

e reclamou, entio o irmio do Baixiru1~ foi na Pre 

feitura da Freguesia do d que é lá na marginal. 
Falou prá ele que o irmio dele nio podia fazer 

casa, que ele desse um jeito, que ele ia comprar 
. um barraco que ele nio tiillla onde morar. Aí foi 
que eles meteram o pau, fizeram o barraco depre~ 

sa, co~rendo, que quando o fiscal passou de novo 
o barráco já tava levantado" (depoimento de fa

mília moradora em Brasilândia) 

Para os habitantes· de terrenos ·invadidos, a ra . -
pidez de construção ê essencial. A Prefeitura 

... 
50 interfere 

quando ainda nio foi colocada a cobertura. Neste caso, no Mu 
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nicípio de São Paul~, o barraco ~ destruído e o material re 

·colhido fica sob custódia da Regional. O fator tempo deve ter 

influenciado diretament~ a demanda crescente de pain~is de. 

parede já montados C*) , sobretudo a partir dos Úl times 5 anos. 

A TABELA XIX evidencia a rapidez da produção 

dos barracos: 19,0% são construídos em 1 dia. Ao longo de m~ 

nos de 7 dias, 55,30% da população auto-construtora já pode 

ocupar a unidade. Apenas 18,2% desse segmento demora mais de 

dois meses para se mudar. 

Nas favelas grandes, estruturadas, podem exis 

tir duas alternativas. 

a) quando a permissão de construir foi outorgada pela 

entidade comp~tente (como a Associaç~o dos Morado 
res, por exemplo), a prcss~ em construir liga-se 

mais à urgência da obtenção do abrigo que a probl~ 
mas de fiscalização. Maria das Neves, favelada do 

Jaguar~, não lem~ra ao certo em quanto tempo foi le 

vantado seu harraco. 

"De 8 a. 15 dias. Quando chegava a no i te nóis vinha 
trabalhar aqui, de dia eu fazia sozinha". (o barr~ 

co já sofreu ampliações; primitivamente era apenas 
2 

tnn cômodo de 8 m ) . 

b) quando o barraco ~-construído "ilegalmente"; nes
tes casos a rapidez ~essencial, e a unidade mui
tas vezes ~ construída e toberta em um dia de tra 
balho. O Sr. ·Geraldo, vice-presidente da Associação 

(*) As chamadas "fábricas de barracos". 
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dos Moradores da Favela do Jaguai~, relata a exis 
. . 

tência de casos se.melhantes. OdilOn, um dos entre
vistados do . Jaguar~, nio se constituiu exatamente 
num desses casos, ji.que ap6s iniciada a constru- · 
çi6 recebeu permissão oral de edificã-laa Odilon 
constiuiu sua casa em 3 dias. A regra de se poder 
demolir o barraco antes de ser colocada a cobertu 
ra tamb~m aí se f~z valer . . 

TABELA XIX - DISTRIBUiçÃO DOS BARRACOS AUTO-CONSTRUIDOS NAS FAVELAS, SE-
. . GUNOO O PER!OOO ENTRE O IN!CIO DA CONSTRUÇÃO ATE A OCUPAÇ.l\0 

DA UNIDADE · 

TEMPO Cem dias) . . NA 9. . o 

1 23 19,0 

2 13 10,.7 

3 8 6,6 

· 4 5 4,1 

5 3 2,5 

6 15 ·12 '4 
.7 a 14 9 .7,4 

15 a 29 7 . 5 '8 

30 e 59 16 13,2 

mais de 60 .. 22 18,2 

TOTAL . 121 1~0,0 

FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

. Quando a ~enda familiar permit~, melhoramentos 

e ampliações vio sendo introduzidos paulatinamente ap6s a m~ 

dança; verifica-se que o revestimento ~ muitas vezes deixa-
. . . 

do para mais tarde (em 20, 7% _ -a . pint~ra ·interna ou externa foi 

feita ji com os moradores habitando o barraco), assim como 

acabamento do piso, antes em terra batida ou ~implesmente c! 

mentado, e a colocação de peças sanitirias. Ao mudar para o 

seu preci~io abrigo, nio raro o favelado nio dispõe nem mes 

mo de um míriimo aparato sanitirio, utilizando-se de simples 
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cavidade aberta ·no s6lo. Segue-se a ~ABELA XX evidenciando a 

conti~uaçio preferencial dos barracos auto-construídos. 

TABELA XX· - DISTRIBUIÇÃO DOS BARRACOS AliTO-cONSTRU!DOS, SEGUNDO REFORMAS 
POSTERIORES À MUDANÇA . 

TIPO DE .REFORMA NA . ~ . o 

Colocaçio de tacos ou piso cerâmico 16 13,2 
Pintura externa e/ou interna ·25 20 '7. 
Revestimento impermeável na área molhada 

(cozinha, banheiro) 4 3 '3 . 
Colocaçio de peças sanitárias · 17 14,0 

Aparatos hidráulicos (pia, torneira, bomba, 
filtro; encanamento) 13 10,7 

Portas internas 7 5,8 

Vidros nas janelas .4 3,3 

Respostas· múltiplas - Percentuais calculados em relação a 121 
. (total de barracos auto-construídos) 
FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

3.3. AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO . 

O tipo 'de material comprado pelo habitante do 

barraco é o mais barato possível: madei·r~, mui tas vezes usa 

da, telha para cobertura, pregos, cimento para o piso, fia

çao para instalaçio elétrica, muito raramente equipamento h! 

dráulico e sanitário. Diversamente do ocorrido com os ·depô-

sitos de m~teriais de construção, as .serrarias e os depósi-
. 

tos de madeira usada cobram o transporte. De igual forma ~em 

os particulares, ao vender material de segunda mão. Assim, <:9 

mo o orçamento não permite gastos extras com o transporte de 
/ 

materiais, a escolha fica condicionada aos 

ximos· , . conforme TÂBELA XXI. 

-fornecedores pr~ 



TABELA XX!- FORMAS DE AQUISIÇÃO DOS lviATERIAIS .DE CONSTRUÇÃO 
. . ,. . . . 

FO~~S DE AQUISIÇÃO DOS .MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

Ganhou material novo 
Ganhou material usado 
Recolheu material usado 
Comprou material novo 

Comproumaterial usado 
Recebeu material usado como pagamentc 

Outros 

NA 

11 

49 

3 

48 

55 

2 

6 

q 
.. o 

9,1 

40,5 

2,5 

39,7 

45,5 

1,7 

.50 

Respostas múltiplas - Percentuais calculados em relação ao total 
dos barracos auto-construídos (121) 
FONTE: PESQUISA DE CAMPI IPT - 1980 
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Odilon (favelado do Jaguar6) relata sua compra · 

do material: 

"comprei a um preço mais ou menos, comprei essa ma 
deira todi~~a ... era toda usada ... Cr$ 800,00 de 
madeira e Cr$ SS, 00 cada telha, quatorze telhas! A 

madeira eu comprei duma cerca velha que tinha alí, .· 
de um rapaz que queria vender( ... ) Eu serrei tudo 

aqui, com o serrote do.meu irmão. Ferramentas, o 
pessoal me emprestava. O telhado, eu preguei tudo 
com prego~- · Tem umas . borrachinhas nos pregos que é 
para quando a água vir.não cair dentro do barraco . 

. Isso tudo comprei aqui mesmo, num depósito do Ja 

guaré". (depoimento colhido em 1978) 

A idéia que a produção dos . barracos nao impl! 

ca em custos é novamente desmentida: embora muitos favelados 

relatem terem ganho material (novo ou usado) para a constru 

çio de parte do seu barraco, chama a atenção a compra, tanto 

de . material novo (39,7% dos auto-construtores compraram ao 

menos parte do material) como usado (45,5\ dos auto-constru 

tores). · 
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O material usado é adquirido diretamente em de 
I 

p6sitos de material usado (49,1% entre as 55 famílias que de 

clararam t~-lo comprado) e em demolições (25,5%). 

Os.recursos para a aquisiçio do material de 

construçio prov~m basicamente de poupança do ~alirio, atra

vés sobretudo da redução com os gastos de alimentação, roupas 

e calçados (TABELAS XXII e XXIV). A TABELA XXII mostra as 

fontes de captação de recursos para a compra dos materiais. 

TABELA XXII - DISTRIBUIÇÃO DOS BARRACOS AUTO-CONSTRU!DOS, SEGUNDO RECUR-
. SOS PARA A COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

RECURSOS PARA COMPRA 

Empréstimos diversos (vizinhos, conterrâneos, 
. parentes, colegas, chefe, firma) 

Fundo de Garantia (FGTS) 
Venda de propriedades 
Venda.de equipamento doméstico 
Poupança de salirios 
Redução de gastos 
Horas Extras 
INPS, aposentadoria, pensao 
139 salário 

Venda de férias 

RECON 

Outros 

Respostas múltiplas - Percentuais calculados 
barracos auto-construídos (121) 
FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

NA 

19 

10 

3 

2 

66 

26 

23 

2 

8 

1 

1 

13 

em relação ao total 

% 

15,8 

8,3 

2,5 

1,7 

54,5 

21,5 

19,0 

1,7 

6,6 

0,8 

0,8 

10,7 

dos 

Entre os que utilizam recursos do F.G.T.S.'Wun 

do de Garantia por Tempo de Serviço), 60% foram demitidos e 

40%. forçaram a demissio. A presença de 19,0% das famílias au 

to-construtoras réalizando horas extras para poder adquirir 

os materiais de construção para a confecção · do seu barraco 
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mostia o qu~nto .este segmento populacional ~ espoliado, uti 

lizando ao máximo sua força de trabalho para garantir um abri 

go mínimo. 

Al~m do caso Gnico da utilização ~o RECON (Pr~ 

grama .do Sistema • .Financeiro , de Habitação para ~ financiamen

to da compra de materiais de construção) , nenhum dos auto-
. . 

construtores favelados se utilizou dos serviços de financei 

ras que costumam atuar na periferia (_Lojicred, Auto- Cheque, 

Financeira . daS~). Os poucos que não compraram material -a 

vista tiveram financiamento da pr6pria loja de material de 

construção . (TABELA XXIII). 

TABELA XXIII - DISTRIBUIÇÃO DOS BARRACOS AUTO-CONSTRU!DOS, SEGUNDO A FQ~ 
MA DE PAGAMENTO NA COMPRA 00 .MATERIAL 

FORMA DE PAGAMENTO 

à vista 
a prazo, com financiamento da pr6pr:la loja 
. outros 

.. NA % 

72 59,5 

12 9~9 

9 7,4 

Respostas mGltiplas. Percentuais calculados em relação ao 
total de barracos auto-construídos (121) 
FONTE: PESQUISA DE CAMPO .IPT- 1980 . 

Para fazer frente i construção do barraco, · ~ 

~amília autb~construtora utiliza tamb~m como estrat~gia a re 

dução dos demais ítens do orçamento doméstico. Daí o duplo ca 

ráter da espoliação: de um lado, aumento da jornada de traba 

lho, utilização do FGTS, do 139 salário, venda de férias; de 

outio, diminuição com os gastos domésticos onde esta opçao 

ainda é possível. Nota-se importante redução 11os gastos com 

a alimentação, o ~ue, para o ~egmcnto ·de r~nda estudad6~ sig 

nifica passar fome para poder ter acesso a um abrigo. 
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. TABELA XXIV;,. DISTRIBUI(']\0 DAS FAMfLIAS AlTfO-CONSTRUTORJ\5 DE · BARRACOS NA 
. FAVELA, SÉGUNOO MUDANÇAS NO ORÇAMENTO OOMtsTICO PARA A CONS 

TRUÇÃO . DA MORADIA -

DIMINUIÇÃO DE GASTOS .NA % 

diminuição de gastos com a alimentação 44 36,4 

diminuição de gastos com a educação 13 10,7 

diminuição de gastos com transporte 19 15,7 

diminuição de gastos com saúde 12 9,9 

diminuição de gastos com roupa e calçados 33 27,3 

diminuição de gastos com eletro domésticos · · 15 12,4 

Respostas múltiplas. Percentuais calculados em relação ao total 
das famílias auto-construtoras (121) 
FONTE: PESQUISA DE CA\1PO IPT - 1980 

Os materiais brutos de cobertura e ·revestimen 

to do barraco de Odilon, no Jaguaré, custaram, no cdmeço de 

1978~ Cr$ 1.570,00 (equivalente a um salãrio mínimo vigente 

na ~poca). Esiimou-ii que o cimento, pregos, fiação, fechadu 

ra, ·tinta, parafusos e buchas devem ter custado uns Cr$1.000,00. 
2 Percebe-se que s6 o ~aterial para um abrigo de 16 m custou 

1~6~ vezes o salãrio mínimo vigente. Lourdes, favelada de 

Brasilindia~ estipulou o custo do barraco em Cr$ 3.000,00, em 

setembro de 1978 (1,92 salãribs mínimos). Odilon e Quitéria 

colocaram, em janeiro de 1979, seu barraco ã venda por Cr$ 

15. 000,00 · (9, 6 2 salãrios mínimos) . E prematuro falar em lu 

·. cro: não se perguntou ao casal se este era o preço do barra 

co mobiliado e equipado ou apenas · d·a const·rução. Outro barra 

co ã venda, em meados' de 1978, noutro setor menos valoriza-

do do Jaguaré, tinha o preço de Cr$ 10.000,00 (6,41 salãrios 

mfnimos) ~ 
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CAROOso(ll), no seu comunicado apresentado à 30a. reu-

nião anual da SBPC, comenta que . o custo da construção do barraco seria 

representado pelo custo do tr~balho .. Segundo ela, o· material utilizado 

para construção em ge.ral não -é. comprado, ou compra-se apenas quantidade 

mínima. Essas observações não correspondem ao pesquisado no presente tr~ 

balho: o.material tem sido comprado, e. pesa no orçamento. Mesmo quanto à 

'mão de obra, em muitos momentos da construção do barraco ela surge com 

custo monetário para seus ocupantes, que pagam ·por ela. 

Ass.im, em relação à mão de obra empregada para a coni_ 

trução do barraco, 41 unidades construídas declararam haver dispendido 

dinheiro nalgum momento p~ra o pagamento de auxiliares (33,9% do total 

dos barracos auto-construídos)_. Os momentos construtivos onde se utiliza 

ram com_ maior frequência a mão de obra paga foram a confecção do piso 

(_20,6~ dos auto-const'r...1tores de.claranun ter _usado mão de obra paga nesta 

fase) ' o 'levantamento das paredes. (;35 'n revelaram ter pago a alguém ne~ 

te momento), instalações. (~5,2% pagaram a instalação de luz, 19,6% a de 

água). Mesmo na colocação da cobertura, onde a ajuda voluntária -e gr~ 

de , 17 , 4% dos auto-cons.trutores . contaram com auxiliares pagos . Isso indi · 

_ca que além dos custos com materiais. de construção, existem custos com 

mão de obra que podem ser significantes. 

Uma das famílias do Jaguaré comprou a madeira na Serr~ 

ria São Paulo, logo abaixo ~a favela. Can:egavam as tábuas na cabeça: 

"Quando ele recebia, eu pagava uma carroça; quando 

não, eu punha na· cahe.ça e carrega\•a, mais a mole c~ 

da. Tinha uns três ou quatro moleques prá carregá 

na cabeça" (depoimento de. Neves, favelada no Ja

guaré, em 1970). 
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Cclivaldo e Margareth, outros dos entrevistados 

durante a pesquisa exploratória, moram atualmente em casa au 

to-constr~ída em ter~eno próprio em Campo Limpo. Mas descre 

veram seu domi.cílio anterior, num terreno da Prefeitura: 

"Demos uma entrada prá comprá o barraco. Meu cu-
. nhado ajudou. Era dinheiro do abono da criança(lZ). 

Comprei um pouco de telha, então cobri ~ó um ped~ 

cinho assim e fui lá prá debaixo, não tinha fogão, 
não tinha nada ..• o barraco era de madeira nova. A 
gente não teve idéia de usar usada, né? ... nesse 

local que a gente comprou já tava as bandas do bar 
raco todas certas, era só montar. Era só encaixar. 
Já·compra feito, era só tirar de um lugar e montar 

em outro. A fábrica é aqui mesmo, no Jard~m São 
Luiz, na Av. São Luiz. Compra as quatro paredes com 
porta e janela ••. A cobertura é de 'telha de bar 
ro. As vezes a fábrica vende, mas às vezes a gente 
é obrigada a comprá em outro local". 

Celi valdo vendeu seu barraco na favela em 1973, 

por Cr$ 500,00 (1,60 salários mínimos) 

Homério e Natalina, habitantes de Osasco, tam-

bém compraram o seu barraco "pré-moldado".· Homério levantou as 

paredes (compradas de uma "fábrica" em Nova Osasco) e cirnen 

tou o chão. SÓ conseguiu compra.r as telhas de cimento amian 

to p~ra cobrir sua casa quando vendeu um terreno que possu1a 

em Minas Gerais. Porta e janela já vieram feitas nos painéis, 

que foram transportados de caminhão. Há mais de 7 anos, em 

meados de 1975, ele pagou Cr$ 450,00 as quatro paredes (84% 

do-~alário mínimo vigente). Com o dinheiro do terreno com

prou a cobertura; para o cime~to do piso e os painéis de ve-
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dação utilizou parte .. do pagamento que recebeu por outro ter 
' ' 

reno em Osasco, que vendeu (esse outro terreno o Sr. Horn€rio 

ia perdendo, tal corno o 'atual, por falta de pagamento. Antes. 

que issb acontecesse conseguiu transferi-lo, mediante pouco 

.mais que o pagamento das prestações em atraso. Em relação ao 

terreno onde rnorav~ em 1978, ~poca da entrevista, estava com 

mais de 6 meses de atraso nas prestações e arriscado a per

der a propriedade. Pensava seriamente em transferir-se, com 

sua farnília,para a favela do Jaguaré, que ~próxima so seu 

'local de trabalho . - Hom~rio . ~estivador no CEAGESP). 

O barraco de . Horn~rio e Natalina foi ampliado _ 

em 1978, mediante a construção da cozinha e de mais urna quaE_ 

tinho. Esta segunda parte ele comprou de um b~rraco que foi 

· demolido perta de sua instalação elétriaD., 

demorou bastante para colocar . . Pagou um eletricista e, para 

fazer frente is despesas d~ material e mão de obra, vendeu a 

~Íquina de costura de sua espçsa. Isso acrescentou urna difi 

culdade a mais para a família, pois ~ra tom a rniquina q~e Na 

talina fazia as roupas da família e complementava o magro or 

çarnento dom~stico costurando para fora. No momento da entre 

vista, a energia elétrica tinha sido cortada por falta de P! 

garnento .• .. 

Depoimento de um entrevistado da amostra pe~ 

quisada por ROLNIK e BONDUKI, explica que o preço do barra

co~ pequeno em relação ao de uma casa de -alvenaria e - sua 

edificação S ripida, podendo ser erguido .numa noite: 



"Prá barraco é o seguinte: voce me leva trinta, quE: 
renta folhas de madeira e pontalete. Então. todos 
os dias no meio da semana tá passando fiscal , né, 
da Prefeiturà. quer dizer que não dá prá ele fazer 
um barraco -- não dá tempo dentro da área da Pre 
feitura. Ele diz não. Se for, ele está mentindo PE; 
ra mim, né? Eles disseram: não é, seu Valdomiro, é 
para mim construir um barraco na minha propriedade. 
Então eu pego e deixo, vai ... aí ele pode fazer 

rápido, num dia dá prá fazer, duas pessoas fazen 
do, um serrando e outro pregando. Um barraco desse 

' 
aqui (apontando para o barraco de sua filha de dois 
cômodos de 3m x 3m) dá pr~ fazer num dia. Vai faze~ 
do a estrutura, vai pregando, depois cobre com te
lha. Custa três milhão, só a madeira, depois vem t~ 
lha, vem ripa, vem dobradiça, vem chave, cimento, 
areia. Barraco que nem esse aí, sabe, custa seis 

milhão, fora minha mão de obra . .- . com a mão de 
obra fica sete·milhão tudo. Se fosse prá fazer uma 
casa deste mesmo tamanho, de material, seria trinta 
milhão ••. "(l3) 
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Esta previsão de custo de barraco (exceto a 

mao de obra) é bastante semelhante ao custo calculado na TA 

BELA XXV de um barraco pré-moldado, ainda mais que neste úl 

timo não estão incluídos fiação elétrica, pregos, buchas, P! 

rafusos, enfim os acessórios necessários a construção. Segu~ 

do a TABELA XXV, o preço de custo do m2 de um barraco "pré

moldado" é Cr$ 270,.00, ·enquanto o tle um barraco construído com 
o ' (14) 

tábuas soltas é de Cr$ 200,00 · , (Cr$ 270,00 equivalia a 

17,31\ do salário mínimo vigente e Cr$ 200,00 a 12,82%). 

Como cobertura· e piso sao comprados a preços 
-

padronizados, a diferença está toda na madeira. A "fábrica". 

incorpora ao seu preço de venda na o só o ma·terial propriE; 
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mente dito, mas o trabalho aplicado e o lucro do "empresá-

rio". O trabalhador portanto reproduz, dentro do que lhe -e 

possível, as condições sociais a que ~ submetido como assala. 

riado, e monta suas pr6prias empresas. Lembrando que Celiva! 

do vendeu seu barraco em 1973 por 1,60 salários mínimos, ob

serva-se q~e o preço de custo de uma unidade equivalente pr! 

moldada em 1978 ~ 3,62 salários mínimos ... 

Para o cálculo de custos dos barracos foram uti 

1izadas as .informações fornecidas pelos pr6prios auto-cons

trutores durante a pesquisa explorat6ria em 1978. A imedia 

ta construção·ap6s a compra facilitou a reconstituição 

custos. Mesmo assim recorreu-se ~ dados secundários(lS) 

dos 

no 

cálculo do custo de pisos (cimentados) e estrutura de telh~ 

do, omitidos em várias entrevistas, aos dados obtidos nas fá 

bric~s de barraco para o cálculo do custo de barracos cons

truídos com pain~is "pr~-fabricados". Infelizmente em 1980 

os resultados do "survey", no que se refere a custos, mostr~ 

ram-se extremamente confusos, sobretudo quando a construção 
~. 

datava de antes de 1977. A m~dia dos custos declarados em 

1977, 1978 e 1979 variava entre 2,70 salártos mínimos e 4,41 

salários mínimos. E claro que sem um controle do tamanho é 

qualidade do barraco a interpretação destas informaç6cs con 

duz a muito pouca coisa. 

Tomou-se p~ra base de cálculo do orçamento dos 
2 . 

barracos a área de 21m (medida externamente). Esta cifra 

nao S gratuiia, mas obedece aproximadamenta i encontrada p~ 

los pcsquisadores.de campo. Q~anto i distribtiição do espaço, 

geralmente são 2 cBmodoi, um sendo a cozinha, o outro o dor 
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mit~iio • . A divisio entre os dois cBmodos 6 muitas vezes re-

~olvida com m6veis, armirios de cozinha ou de roupas, ou uma 

eventual cortina. 

E bom frizar ainda que no cilculo do custo des 

tas edificaç6es nao foram incluídas instalaç6es tanto el€tri 

ca como hidriulica, qualquer material . de acabamento, revest! 

mente e materiais auxiliares usados na construçio como pre-

gos, ·buchas, nem tampouco a remuneraçio pelo trabalho. 

O poço ~ equipamento essencial do lote, nao s6 

par~ uso diirio de igua.da família, como tamb€~ para a 

priá constr~çio. Seu custo assim foi incçuído. 

.. 
pro-

TABELA XXV - ORÇ.AMENTO PARA EDIFICAÇÃO DE BARRACO PRB FABRICADO E BARRA-
. · . CO DE TÁBUA, EM.l978 (salário mínimo vigent~ Cr$ 1.560 ,00) (16) 

I 

ÁREA BARRACO Pllli-FABRICADO ' BARRACO DE TÁBUAS !TENS 
CONSIDERADOS · 2 preço . preço preço preço 

(m) unitário . total . unitirio total 

Lastro 21,00 36,91 . . 775,11 36,91 775 ;11 

Piso (aumentado) 21,00 10,43 219,03 10,43 219,03 
Parede . 52,50 . so ,ao C~) 2.625,00 22 ,40(b) 1.176,00 

Estrutura do. telhado 26,60 27,95 743,47 27,95 ·743,47 

Cobertura (telha) 27,54 48,60 1.288,87 46,80 1.2~8,87 

Portas e janelas (c) (d) 

SUB-TOTAL 5.651,48 4.202,48 
. . 2 

SUB-TOTAL/m 268,12 . 200,12 
~ ·, p1a, Da 

918,54 918,54 Aparelhos cia;t.all 
'aue .- . 

Poço (e) 3.325,00 3.325,00 

TOTAL DE CUSTO 9.895,02 8.446,02 

CUSTO/mz 471,19 402,19 

(a) PreÇo fornecido por fábrica de barraco 
(b) 'Preço fornecido por Odilon, favelado do Jaguar~ 
(c) Portas e janelas incluídas na compra dos painéis 
(d) Portas e janelas incluídas na compra de tábuas soltas . 
(e) Foi considerado um poço de 20m de profundidade, ·1 m· de diâmetro, reves

tido em tijolos · 
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Sumarizando, e~ relaçio i aquisiçio do 

rial para a construção do barraco, percebeu-se: 

mate-

a) o surgimen~o de uma figura atS entio pouco conheci· 

da, ·"a fábrica de barracos"; 

b) o custo do material 6 parcela significativa do cus 

to da construçio e parece ter· aumentado nos Últimos 

5 anos; 

c) embora muitos favelados ~elatem ter ganho material 

novo e/ou usado, a compra, sobretudo de material 

usado em depósitos e demolições parece ser o mais 

frequente; 

d) as estratSgias para a aquisiçio do material para a 

construçio dos barracos revelam a falta absoluta 

de recursos deste segmento populacional, implica~ 

do inclusive em diminuição com os gastos de alimen 

tação da família; 

e) o pagamento de mio de obra em alguns momentos da 

edificação do barraco não parece.ser fato raro, da 

do que 33,9% dos possuidores 4e barracos auto-con~ 
truídos declararam ter se utilizado desse expedie~ 

te, embora, convSm frisar que ainda impera, em to

das as fases construtivas, a utilização da mio de 

obra familiar~ 

3.4. PROCESSOS CONSTRUTIVOS 

Neste ítem vao ser analisadas as tecn1cas cons 

trutivas e a equipe de construção, seja, quem contruiu e co 

mo foi edificado o barraco, alSm da resultante física decor 

rente. 

Obscirva-se que 45,5% dos-auto-construtores de 

barracos souberam da exist~ncia de terreno e da possibilid! 
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de da construção de,um ab~igo através de vizinhos c conheci

dos, 23,1% por parentes e. 13,2% passando no local. 

O barra~o € fci o geralmente sem planta (61,8%); 

quando esta existe, ~ feita pela pr6pria família (28,0%). 

O nficleo inicial dos barracos variou entre 12 

2 e 16m . Muitos foram ampliados numa segunda fase, acrescen 

2 tando à primitiva construção cerca de 10 a 12 m • Entre os 

121 auto~construtores de barracos, 43 (35,5%) fizeram algum 

tipo de reforma ou ampliação ap6s a mudança. A TABELA XXVI 

· o -2 2 ·6 mostra que atualmente 48,7 % tem ate O m , 2 ,40% entre 21 
2 ? . 

e 30 m e 24,90 possuem mais de 31m~ de ãrea construída. O 

barraco de Nci~es, favelada do Jaguaré, dobrou de tamanho; o 

de Odilon, ap6s o nascimento da sua terceira filha, teve a co 

zinha ampliada. Pela a~álise da TABELA XXVII, percebe-se que 

19,8% dos auto-construtores usaram como primeiro abrigq um 

cômodo único. Jã no momento da entrevista apenas 8,3% dos 

auto-construtores usufruíram de apenas um cômodo único. O nú 

mero modal de cômodos habitãveis por barraco auto-construído 

é 2 (35,5% dos barracos, TABELA XXVIII). 
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TABELA XXVI - DISTRIBUIÇ!\0 DA POPULAÇÃO DE ~AVELA QUE AUI'O-CONSTRUlU A 
. MORADIA, SEGUNDO .A METMGEM INTERNA DO .IWm.ACO . 

. . 

.METRAGEM DA 

CASA (em 
2 . 

rn ) .NA . % 

o 5 . 1 0,8 

6 10 9 . 7. 4 

11 . 15 19 15,7 

16 20 30 24,8 

21 25 17 . 14,0 

26 30 15 12,4 

31 35 7 5,8 

36 40 8 6,6 

41 45 1 0,8 

46 50 7 5,8 

56 60 3 2 '5 
---------· ----··- .. .. ~-~- -- ... - -·· -· ..•. , ......... .. .--... --· .. -~.~ - - - .. . ... · - ~---. ·-·-· ---

81 - 85 1 0,8 

Sem resposta 3 2 '5 

TOTAL 121 100,0 

FONTE: PESQUISA DE CA~ IPT - 1980 
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TABELA X.XVI - COMPARAÇÃO ENTRE OS BARRACOS AlffO-CONSTRU!DOS NA EPOCA DA 
MUDANÇA E.NA.EPOCA.DA PESQUISA 

TIPO DE :MUDANÇA. ·PESQUISA 
COMO DO NA l, NJ\ ô 

Cômodo único 24 19,8 10 8,3 
Cômodo e banheiro externo 32 26,4 24 19,8 
Cômodo e banheiro interno 5 4,1 4 3,3 
2 cômodos 9 7,4 7 5 '8 
2 cômodos e banheiro externo 22 18,2 25 20,7 
2 cômodos e banheiro interno 11 9,1 11 9,1 
3 cômodos 5 4,1 4 3,3 
3 cômodos e banheiro externo 7 

' 
5,8 14 11,6 

3 cômodos e banheiro interno 3 2 '5 7 5 '8 -
4 cômodos e banheiro externo 3 2 '5 9 7,4 
4 ·cômodos e banheiro interno 3 2,5 2 1,7 
mais de 4 cômodos e banheiro - - 4 3,3 

TOTAL 121. 100,0 121 100,0 

FO!\TTE: PESQUISA DE CAMPO I:PT - 1980 

TABELA XVIII - N().vmRO DE COMOOOS HABITÁVEIS POR BARRACO AlffO-CONSTRUfDO 

NOMERO DE COMO DOS NA % 

1 38 31,4 

2 43 35,5 

3 25 20,7 

4 11 0,1 

5 4 3,3 

TOTAL 121 100,0 
FONTE: PESQUISA DE CA1'v1PO IPT - 1980 

O morador do barraco, tal qual o morador da ca 

sa de alvenaria pertencente is camadas men~s privilegiadas 

ecbnomicnmontc, 6 comedido na edificação do espaço: organiza 

as ircas conforme sua utilização imediata. Não hi excessos 

que se interponham entre o objeto c sua serventia: A ãrea mais 
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prioritãria costuma· ser a cozinha, o~d~ se prepara o alimen 

to, convive, etc. O l'ocal de dormir muitas vezes está separ~ 

do por uma divis6ria de cortina, ou simplesmente um armário 

(18% do· total de barracos auto-·construídos não contam com 

.outro tipo de divis6ria que não sejam m6veis ou cortinas; a 

presença de divis6rias de madeira ou madeirit, entretanto, e 

considerável: 60,1%). Seja qual for o tamanho da família, a 

preferência é pelo dormir no quarto. As camas, na "sala" · de 

Neves, eram ocupadas pelos h6spedes . . Sua família (ela, o ma 

rido e duas crianças) dormiam numa área de 3m2 , separada da 

área de cozinhar por um armário. Igual disposição verificou

se no barraco · de Odilon: a ampliação da superfície domiciliar 

ap6s o nasci~ento da filtima filha foi destinada ao aumento 

d~ cozinha, e não da alcova, onde dorme agora mais um nen~~ 

E claro que nao se pode inferir - que esta disp~ 

sição fí~ica seja regra geral, embora coincida com os · traba 

lhos de LEMOS e SAMPAIO(l?), na sua pesquis~ sobre habitação 

popular paulista. 

O telhado na maioria das vezes e de cimento 

amianto (TABELA XXIX) e a ausência de .forro torna o barraco 

ainda mais· desconfortável termicamente. Na falta de fibro-ci · 

·menta, qualquer causa serve: pedaços de madeira, plástico,r~ 

restos metálicos. 
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·TABELA XXIX - MATERIAL UJ'ILIZADJ PAAA A COBERTURA NOS BARRACOS AliTO-CONS 
.TRU!DOS . . 

MATERIAL NA. . % 

telha de barro 34 - 28,1 

cimento-amianto 84 69,4 

.zinco .6 5,0 

madeira 7 5,8 

Respostas múltiplas - Percentuais calculados em 
relação ao .total de barracos auto-construídos (121) 
FOl\TTE: PESQUISA DE CAMPO IPT - 1980 

A t~cnica de construção ~ absorvida, mais do 

que aprendida. E compatível com nenhuma especialização e o 

trabalho com serra .e martelo faz parte do conhecimento pop~ 

lár quase espontâneo. A colocação da cobertura é a parte da 

construção que àemanàou um àos maiores números médios de pe~ 

soas ·trabalhando: 2,40. Quanto i organização da mão de obra 

nessa fase da construção, percebe-se que predomina a mão de 

~bra familiar: chefe (84,3%), cBnjuge (19,8%), filhos (14,0\), 

parentes não pagos (38,0%). A colaboração de vizinhos e ami 

gos não ~ desprezível, mas existe pequena parcela de mão de 

.obra paga (TABELA XXX). 
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TABELA :~- TIPO DE MÃO DE OBRA USADA PARA A COBERTURA DOS BARRACOS AU 
. TO-:CONSTRUIOOS . . . . . . .. 

TIPOS DE. MÃO DE .OBRA NA .% 

Chefe 10.2 84,3 
·- ... 

Cônjuge 24 19,8 

Filhos 17 14 'o . 

Parentes .... pagos 1 0,8 

Parentes na o pagos . 46 38,0 

·conterrâneos pagos 1 0,8 

Conterrâneos na o pagos 2 1,7 

Vizinh-os pagos 7 5,8 

Vizinhos nao pagos 14 11,6 

Irmão de crença na o pago 1 0,8 

Pedreiro pago 4 3,3 

Amigos pagos 3 2,5 

Amigos na o pagos 13 10,7 

Respostas .múltiplas. Percentuais. calculados em relação ao total de 
barracos auto-construídos (121) 

·. FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT ~ 1980 

Quanto ao piso, o mais comum é que seja simple~ 

mente cimentado (81, % dos barracos auto-construídos têm o - p~ 

so ass1m constituído) ; se os recursos não permitiram nem mes 

mo isso, o chão é simplesmente bem apiloado e deixado em ter 

xa batida (como em 19,8 % dos barricos auto-construídos), pois 

um cimentado bem feito chega a custar um quarto do . total do 

barraco. Poucas ve zes é usada tábua, como fez Severina, em Bra 

silândia. 

A construção do barraco e a fixação desse pl

so . 6 extremamentê precária~ Assim, 33,1% dos barracos não tem 

alicerces. Quando os possuem, são· gera lmente de t ·erra api-
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loada (_em 36,4% do ~otal dos barracos auto-construídos).. A 

média de. pessoas trabalhando nos al i,cerces. foi de ·2, 17 e con 

siste.fundamentalmente na pr6ria unidade de consumo (che-. 

fe.- ~9~8%; c6njuge - 6,6%} e em parentes voluntirios (~1,6%). 

Foi extremamente raro, entre os 41 barracos que tinham algum 

tipo de alicerce, o recorrer amao de obra paga (4 casos so

mente). 

A existência de viga baldrame, para dar um mí 

nimo de condiç6es de isolamento e amarraçao para o piso, -e 

ainda mais rara: apenas 4,1% (5 barracos) a possuem e em ap~ 

nas 2 unidades foi usado algum tipo de impermeabilização .-Ape 

nas 15 barracos auto-construídos (12,4% do total) fizeram las 

tro para o piso. 

O número médio de pessoas trabalhando no piso 

foi de 2,04; Novamente aqui a mão de obra -e oriunda funda-

mentalmente da unidade d~ consumo: chefe (6l,O%), cônjuge 

(15,7%), filhos· (9,1%). Parentes (28,9%), vizinhos (5,8%) e 

amigos (9,1%) voluntários são auxílio frequente. Mas chama a 

atenção, para o piso, a mão d~ obra paga, que surgiu com al-

guma frequência (2,5% de parentes, 0,8% de conterrâneos, 5,8% 

de vizinhos, 1,7% de pedreiros contratados e 1,7% de amigos 

remunera~os). O fato levanta a hip6tese que axiliar a cons

trução de um barraco de forma remunerada pode ser gerador de 

todo um mercado de "bicos" dentro da pr6pria favela. 

Homério, morador de Osasco, conseguiu, com o 

auxílio de seu irmão, montar seu b~rraco pré-moldado. Crava-

ram os pontaletes e pregaram as paredes nos pontaletes. Dei-
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xaram os ctirtes para os caibros da cohertura, colocados po! 

teriormcnte .. 

O piso "saiu muito seco, a massa era muito pobre 
e já está rachando todo". 

-Na epoca da construção, Hom€rio e sua 

Natalina nao tinham água no lote (ainda não tem, mas 

esposa 

usam 

agora a do vizinho) e não conseguiram ajustar a quantidade 

de líquido na argamassa. Não tiveram dinheiro para a constru 

ção do poço, que, para dar água, precisaria ter uns 30 me 

tros de profundidade. Segundo Natalina, o pessoal que fura 

poço cobrava Cr$ 50,00 o metro linear escavado (preço de 

1978). O trabalho usa tecnologia rudimentar:· € feito usual-. . 
mente com dois operários, um cava o buraco com enxada de ca 

bo curto e o outro fica puxando a terra. Um material que es 

tá aparecendo com frequência cada vez maior ultimamente para 

o revestimento dos poços ~o tubo de concreio, como € o poço 

da vizinha de Natalina, que conseguiu furar o seu com o au

xílio dos "irmãos" da igreja (a vizinha ~ crente). 

Entre os 121 barracos auto-construídos, 75 nao 

tem poço. Os 46 que o possuem utilizaram tijolo para o seu 

revestimento (19,6% dos poços) ,·tubo de concreto (10,9%), uma 

mistura de ambos (4,3%) ou simplesm~nte o deixaram sem reves 

tir. (65,2% do total de poços). 

O nGmero m6dio de pessoas trabalhando nos 46 

poÇos abertos pelos auto-construtores foi de 2,22. Quanto ao 

tipo de mao de obra, predomin~ a do pr6prio chefe (54,2%) au 

xiliado por parentes e amigos (18,8%). Apenas 6,3% dos que 



596. 

· construí..ram poço p~ga:ram mao de obra.? e apenas 1 a de pocei__ 

ro especializado. 

Cavar poços envolve riscos hastante s~rios de 

desbarrancamento, intoxicações por gases, etc. O empr~stimo 

de igua 6 uma constante (como no caso de Hom6rio em Osasco, 

de Odilon e Neves, no Jaguaré). A famÍ.lia de Aparecida, mora 

dora do núcleo de bar:racos próximo à ponte Cidade Jardim, ia 

buscar iguana casa de uma "senhora carioca muito boa", na 

vizinhança •. 

'~gua eu carrego de um poço que tem aqui. Eu não pe 
go igua daí porque a dona da caixa não quer, ela 
·diz li embaixo que se essas duas arrumarem· água pros 

outros ela torta a igua aí delas, então por isso v~ 
cês ficam com a.igua de vocês que eu carrego na c~ 
beça: igua de poço. Carrego, lavo roupa, tudo, car
rego igua aí. do meu vizinho. Ele deixa, nóis tinha 
um poço aí também, mas o ano passado desbarrancou. 
O poço tinha uns 17 metros de fundura, · tinha 5 me 
tros de igua, ele desbarrancou por causa da fossa, 
porque a gente teve que cavar uma fossa, porque a 
nossa ji tava muito cheia. E, aqui at~ uma fossa 

·era obrigado a falar, porque se não· fosse na Direto 

ria e não falasse, se eles vissem qualquer movimen
to eles vinhalJl e mandavam entupir" (depoimento de 

Neves, favelada do Jaguaré, em 1978). 

Se.verina, de Brasilândia, comprou pronto o seu 

barraquinho, por Cr$ 1.000,00. Pago~ a prestação. O cSrnodo 

primitivo era de 3 m por 4 m, ela aumentou um quarto e fez um 

"puxadinho"·para o banheiro. Água, Severina·apanha numa mi

na. Q~em fez as modificações no barraco 



"fui cu. Quem ajudou fc;>i meu irmão, que o meu ma

rido tinha .que. sair .. Esse negócio aí no quintal 

fui eu. Es.sa c~rquinha. A madeira comprei aí no de 

pósito. E depósito de madeira e de .tclha. Outra ·ma 

.deira aí foi comprada ~o compadre Augusto. E, ele 

me arn.nnou, que ele ganha muita madeira. Me deu e 

a gente ajeitou aí pra ficar maiorzinho um pouqui

nho". 
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O barraco de Severina tem luz. O piso 6 de ma-

-deira, a nao ser o do banheiro, que e de terra batida. Os de 

jetos são lançados diretamente no riacho próximo, por uma 

valeta de esgoto e ãguas servidas que desce a c~u aberto. 

Outro entrevistad6 descreve com prec1sao a 

construção do seu . barraco, que levantou .sozinho, em 3 dias: 

"Primeiro eu cravei os pontaletes, um dois, três, 

quatro. Quatro pontaletes, a gente põe as trave~ 

sas de cima, põe as de lado e depois · prega as ti 

bua tuclinho . . . Prá cava os pontaletes fiz um bu 

raco no chão, com tnn metro de fundura. No buraco 
botei barro e pedra ~ . . Tudo é tãbua, isso aí. Em 

. baixo tem outra tãhua mais enterrada e a outra por 

cima que é para não apodrecer (eÀ~iicà o baldra

me, que fez em madeira e sem o uso de impenneabi

lizante} ••. Eu serl'ei tudo aqui, com o serrote do 

meu ümão. Ferrarnentas, ·o pessoal me emprestava ... 

· O telhado, eu preguei tudo com prego. Tem umas b<E 
rachinhas nos pregos que ~ a para a água vir não 

cair d~ntro do barraco. .Tudo . isso comprei aqui m~ · 

mo, aí. num depósito do Jaguaré ..• As mesas, os 

bancos, foi tudo eu que fiz. Fui eu que puxei os 

fios t2 .. mbém . • . A água, eu tô pegando com um co

lega, que cu tô pagand.o junto com ele. Todo mundo 

quase j ii tem água artui. Essa luz também é ; da 

Li gth, é emprestada de um amigo. De água esse mês 



eu pagueiCr$ 106,00. Nunca pensei numa coisa des 

sas ..... " (depoimento de Odilon, favelado do Jagu~ 

ré, em 19.78) 
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As paredes, em 93,4% dos barracos auto- construí 

dos na faveia,e.~am de madeira. Materiais diversos (latas, plá~ 

ticos, ·papelão, etc) apareceram em 6, 6% dos casos. Unidades f~ 

veladas total ou parcialmente construídas com alvenaria de 

bloco ou tijolo são raras: em apenas 4,1% das casas surgiram 

uma ou mais paredes assim edificadas. Sabe-se, entretanto, que 

sobretudb nas inyas6es da zona leste do Município o uso de 

materiais definitivos (e não a madeira) tem aumentado. 

·A construção é precária, apenas 16 barracos 

(J3,2%) tem viga de amar~ação. As paredes não s~o revestidas, 

interna ou e~ternamente, e nenhum dos auto-construtores usou 

algum tipo de imperme.abilização. O número médio de pessoas 

trabalhando no levantamento das paredes foi o mais alto de to-

dos os momentos da construção: 3,02, mostrando ser essa uma 

das fases .críticas~ 

Quanto i organização da mao de obra para o 1! 

vantamento das paredes, embora a tendência seja "não pagar", 

lfi,SO\ revelaram ter pago a alguém, indicando novamente que 

além dos custos com materiais existem custos com mão de obra 

que podem ser significativos (TABELA XXXI). Percebe-se a atu3!_ 

çao forte da unidade de consumo (chefes, cônjuge, filhos) e 

do parentesco como apoio i confecção dos barracos. 
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TABELA XXXI - TIPO DE MÃO DE OBRA USADA Pl\I~ O .LEVANTAMENTO DAS PAREDES 
. . .. NOS .TI!illRACOS .AUI'O-CONSTRU!OOS 

. TJPO. DE . .NÃ.O>.DE OBRA NA. ' .% 

01e.fe 106 87 ,6. 

cônjuge 28 23,1 

Filhos 17 14,0 

Parentes pagos 1 0,8 

Parentes não pagos 43 35,5 

Conterrâneos pagos 1 ·a,8 

tnnterrâncos não pagos. 3 ·z,5 

Vizinhos pagos 6 5,0_ 

VizirJ10s não pagos 18 14 ,9_ 

Irmão de crença não pago 1 0,8 

Colega de trabalho pago '1 0,8 

Pedreiro pago 5 4,1 

Amigos pagos 6 5,0 

Amigos não pagos 17 14,0 

Respostas múltip]as. Percentuais calculados em 
relacão ao total de barracos auto-construídos Cl21) 
FON1~: PESQUISA DE ~WO IPT - 1980 

A colaboração se di, indubitavelmente. Mas j5 

ROLNIK e BONDUKI(~B) comentavam que 

"já não é tão corrente a mistificação do mutirão 

como cloquente exemplo de solidariedade.de classe". 

Dados da presente pesquisa endossam a afirma-

çao acima. A cooperaÇão muitas vezes se di na expectativa da 

retribuição, e não da fraternidade desinteressada. Wilson, mo 

radar de Osasco, explica como e com quem construiu o seu bàr 

raco: 

Fiz sozinho. Esse barraco aqu1, a 5rea eu fiz so

zinho. Agora o barraco foi com meu colega, que ele 

não sabe trabalhar. Ele disse.: eu te éJjudo fazer 



o seu, você faz o meu. Então eu fiz o meu primei:.. 

ro, depois fiz o dele .. Enquanto isso nós continua 

va morando de\aluguel". 
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A fos.sa, quando existe (]7 barracos, 63,3%, não 

tem fossa, e nenhum dos barracos auto-construídos está lig~ 

do à rede de esgoto, demonstrando a precariedade sanitária 

desse segmento populacional), é em geral simplesmente tnn bur~ 

co aberto na t~rra (84,1% do to~al das fossas). Encontrou-se 

apenas uma fossa s§ptica, comprada pronta em cimento amianto. 

A confecção da fossa se mostrou mais ficil que a do poço, in 

clusive pelo fato dos. favelados a cons·truírem com pequena pr~ 

funidade. Assim o número médio de pessoas. trabalhando na fos 

sa foi de 1,49, predominando o pr6prio chefe (69,8%) auxili~ 

do por parentes e amigos. (18, 6.% J. •. Apenas 4 entr,e as 43 fossas 
"' 

utilizaram-se de mão de ohra paga (9;3%)~ 

A maioria dos. barracos auto-construídos nao tem 

qualquer espécie de encanam'ento C66, 9%). Quando o pwsuem, em 

bora o chefe surja corno instalador principal deste encanarnen . . --
to, percentual grande dos 40 barracos com ~ncanamento relata 

te~ utilizado mão de obra paga nessa fase, de encanador pr~ 

fissional (.7 ,5%) ou de "entendidos" no assunto (12,5%). 

A instalação elétrica, teoricamente, demandaria 

serviços especializados. Quando a i~stalação é legal, a ELE 

TROPAULO e.xJ.ze que um eletricista credenciado assine como res 

ponsável, caso contrário não liga a energia elétrica. Em 1980, 

cntre~anto, grande parte dos ·barracos. co~ energia elétrica 

C?l,9% do total de barracos auto-construídos usufruía de ele 

tricidaclc) não possuíam 1 i gaçã o regular: em 21,5% do total . ele 
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barraco~ a energia el6tri~a era clandestina, em 29,8% era 

"empre.stada" .. As.sim a fiação acabou sendo colocada pelo che 

fe. da famÍlia C67, 8%) , auxiliado por paren.tes e amigos (27 ;6%). 

Em 11,5~ utilizou-se mão de afira paga (eletricista). 

As TABELAS XXXII e XXXIII resumem o numero de 

pessoas trabalhando em cada momento da con~trução e a organi 

zaçao geral da mão de obra para a confecção do barraco na fa 

vela. 

TABELA XXXII . - MEDIA E MODA 00 NlJMERO DE PESSOAS TRABAlliAJ\W POR MOMENTO 
DA CONSTRUÇÃO 

M0?-1ENTO DA CONSTRUÇÃO MEDIA MODA 

Alicerces 2,17 2 

Piso 2,08 2 

Paredes .3 '02 . 2 

Cobertura ·2, 40 2 

Instalação elétrica 1,41 1 

Encanamento '1,66 2 

Fossa 1 49 
' 

2 

Poço 2 ., 22 • . . 2 

FONTE: PESQUISA DE CA~IPO IPT ··· 1980 
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TABELA XXXIII.- DISTRIBUIÇÃO DA MÃO DE OBRA _PARA A CONSTRUÇÃO DO BARRACO 
.. NA .FAVELA, POR .TIPO DE .PESSOAL .liTILIZAro 

TIPO DE. MÃO. OBRA NA. ~ 
'-!·. 

Chçfe 9.4 77,7 

CÔnjuge 28 23~1 

Filhos. 22 18 2 , . 
Parentes pagos .3 ·2. s 
Parentes na o pagos 51 42,1 

Conterrâneos pagos 1 ·o_, 8 

Conterrâneos na o pagos 24 19., 8 

Irmão de crença na o pago 1 ·a.' 8 

Cole-ga de trabalho - 2 1 '7 na o pago 

Amigos pagos 12 ·g '9 

Amigos na o pagos 16. 13,2 

Pedreiro pago 7 ·s, 8 

Pedreiro na o pago 1 0.,8 

Eletricista pago 4 3,3 

Encanador pago. .2 .. 1,7 

Respostas múltiplas. Percentuais em relação ao total de bar 
racos auto-construídos (121) 
FONTE: PESQUISA DE CAMPO IPT -· 1980. 

Percebe-se que habitualmente trabalham 2 pes-

soas·na edificação de um barraco e que, embora a tendência 

mostre que a mão de obra para a produção do bar:::aco provenha 

da pr6pria .unidade de consumo e dos parentes não remunera

dos, nem toda a mão de obra 6 gratuita: assim como se paga 

pelo material de construção, paga·-se. pela mão de· obra nal!:,TU.tiS 

momento~ do processo construtivo. 

Resumindo, sobre o processo construtivo dos 

barracos tem-se que: 
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. a)_ a cooperação para a. ·construção de barracos na . fave 
\ . . 

la se dá ;fundçn]lentalmente. entre os membros da pr§. 

pria unidade de. consumo e/ou familiares e amigos 
' . . \ . . . . 

quando existe ~htre eles uma relação de. amizade e 

urtw· expectativa de retribuição. Nas a mão de ob.ra 

p~ga: ~ · fàto concreto, embora não majoritiria, e ve 

rifiça~se sób.retudo na edificação das parede·s; na 

confecção · do piso e nas instalações · ·(_quando exis 

tentes). O fato chama a atenção para a exist~ncia 

de um mercado de ·"bicos" dentro da própria favela. 

b) As t€cnicas construtivas são extremamente elementa 

res,; e de domínio popular. A única paTte mais com-,. 

plicada da montagem do barraco seria a marcação do 

terreno e o nivelamento d~s travessas laterais, 

mas mesmo esses passos podem ser executados sem 

maior problema . por um trabalhad6r não especializ! 

do. 

c) a resultante física nao apresenta as ~ínimas co~di 

ções de habitabilidade. Neste sentido tanto as con 

diç6cs construtivas propriamente ditas sao pr~c! 

rias ~utilização de materiais inadequados, falta 

de acabamento, inexist~ncia de conforto t€rmico e 

acústico, áreas reduzidas, etc -com() as condições 

sanitárias são, via de regra, calamitosas - falta 

de água corrente, poços poluidos, lançamentos de 

dejetos ."in natura" a cursos d'água ou simplesrnen 

te ao chão e a fossas negras, proximidad~ entre o 

local de lançamento de dejetos e de abastecimento 

.de água, etc. 

3.5. A COMERCIALIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

A comercialização dos materiais de coristruçãci 

na ariálise do segmento favela ·foi pesquisada atrav6s de 4 

depósitos de madeira (um em Osasto, dois em áreas limítrofes 
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ao Município de s·ão .,Paulo, próximos a Osas.co e. um .em Campo 

Limpo)_, também conhecidos como ";fáb...r.icas de o.arraco". Sob o 

nome de depósitos de madeira ·usada e.stão e.m atividade essas 

"fábricas", rnencionadas ·por famílias entrevistadas. As infor 

rnaç6es sobre es.ie ~~amo de atividade sempre indicaram Osasco 

corno local primeiro de fabricação e onde ela é mais intensa. 

No que consiste a faliricaçio de barracos? 

Alguns depósitos de madeira usada, além da ven 

da de lenha e de madeira solta, trabalham na montagem de pa! 

néis · de • vedação, que • sao ven-didos em módulos de 2 ,OOm x 2 ,SOm, 

ou l,SOrn x 2,50m. Para a edificação do barraco o morador -so 

necessita preparar o piso, . amarrar os painéis já pi·é-moldados 

e providenciar a ~abertura. Celivaldo, morador de Campo Lirn-

po comenta .que: 

"às vezes a fábrica já vende as t:elhas, mas ãs v~ 
zes a gente é obrigado a comprar em outro lugar''. 

As paredes sao montadas na fábrica com rnadej 

ra usada de obras de construção civil, quer compradas naobra 

pelos donos do depósito, quer trazidas por caminhões encarre 

gados· da limpeza dos canteiros. Normalmente trata-se de madei 

ra ou madeirit utiliza4o em formas .para concretagern e que já 

não apresenta condições de re-utiliiaçio. 

A produção dos painéis consi~te portanto no 

"accrt"ar" da madeira (feito com serra circular) e na justap~ 

sição das tábuas .com pregos. As portas e janelas já vem re

cortadas, · sendo que . as dobradiças ficam a cargo do cliente. A 
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caigo da clientela fica tamb~~ a instalação do madeiramento 

para a cbhertura. 

"Fiz· o piso e os pontaletes e preguei as paredes nos 
pontaletes; . . Fiz também os~ correntes para os caibros." 

(Çh~pobnento de Hom~rio, morador de Osasco). 

O pre~D do metro quadrado de painel variava, em 

novembro de 19.7B, entre Cr~ 40,onC*} (em Osasco) e Cr$ 50,00 

(em Campo Limpo). 

Como .já foi dito no ítem "tempo de construção", 

a rapidez de montagem do barraco é praticamente a ·garantia 

de sua perman~ncia, ta~to em terrenos invadidos como em lote 

própr~o. Dificilmente fiscais ·da Prefeitura ou de loteadores 

.mandam demolir obra~ cobertas. Entcn~c-se a~sim a dcJnanda 

desses painéis de parede, principalmente nos fil~imos 5 anos, 

quando cresceu o nfime.ro de favelas e as dificuldades para · a 

edificação de casas ·defDtitivas au~entaram. 

Foram feitas entrevistas em quatro "depósit~s de 

·madeira''. 

O primeiro d~p6sito visitado, em Osasco, acusou 

mudança de ramo. Segun~o a mulher çlo antigo dono da "fábrica11
, 

a família há mais de um ano não estã trabalhando com a confec 

ção de paredes de harra~o, sobretudo pela pressão da Prefei 

tura de Osasco, que atrav~s de fis.caliz~ção e intimações não 

lhes permitiam o trabrilho 1 pela dificuldade de obtenção e al 

("') O salário mínimo em outubro de 1978 era de Cr$ 1 ~ 560 ,OH. 



606. 

. \ . 
·to custo da made1.ra, e pela 1nsegurança ·quanto ao recebimento 

na venda do produto us.inado ... 

U segun~o deposito mascarou o. seu envolvimento 

·com a montagem de. painé.is ~ assegurando às entrevistadoras que 

sõ trabalha com revenda de madeira. Tiriha sido indicado, . en 

tretanto, por família que se. declarou como compradora de pai 

-·. ne1.s. 

Os donos do terceiro depósito moram no mesmo 

terreno onde . . têm a "fáhri.ca", num barraco. Alugaram o terre 

no .e o negócià eJT\ 19.74. O antigo dono também usinava painéis 

de parede. Segundo os atuais proprietários, o dono do terre-

no possui duas. empresas semelhantes alugadas (.incluindo a 

sua)_ e mais uma que admjnjstra sozinho , 

O quarto depósito, em Campo Limpo, foi encon

trado a partir das indicações da família de Celivaldo, que 

usufruir a dos · seus s.e.rviços e.m 19 7 3. O terreno também é al u-

gado (.30Q 
2 m , aluguel de Cr$ 1.650,QQ mensais em 1978 - po~ 

co mais ce úm salário mínimo).. Os proprietários da "fábrica" 

começaram a trabalhar com madeira usada em 1972 aproximada

mente. O antigo depósito era na Av. S. Luiz; em Campo Limpo, 

. de onde teve q.ue :n:nidar-se porreclamações da vizinhança - tra 

balhavam com a serra circular até tarde da noite. Uma vizi-

nha queixou-se i fiscalização que o autuou e lhe advertiu 

que ·era melhor sair dali - com a construçio do Centro Empr~ 

sa~~al lá pérto, nao iam permitir mais "bagunça" na , Avenida 

S. Luiz. 

"Todos os negócios que eram ha!:,runça saíram ou estio 
saindo de · lá''. 
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Os depósitos de madeira usada Ctanto o de Cam

po Limpo como os de Osasco} não trabalham apenas com um pro

duto, procurando diversificar sua produção. Nc.gociam com: 

madeira usada solta 

paredes de harraco 

Como ji foi dito, se constrói pain6is de 2,00 m x 

2, 50 m ou 1, 50 m x 2, 50 m. Normalmente o freguês· co~ 

pra os pain6is necessirios para a montagem de baira 

cos de 3 m x 3 m, ou 3 m·x 4 m. Em Campo L:lmpo ci

tou-se tamb€m certa vendagem de pain6is para barra 

cos com dois c6modos, de 3m x 6 m. Os pain6is jã 

têm porta e janela recortadas, e elas são vendidas 

junto. 'Ferragens e equipamento ficam por conta do 

freguês, assim como o transporte. 

- pain6is de cerca 

As ceTcas são construídas com restos de ma dei r. a pr~ 

gados em ripas e vendidas em módulo"s de 2 m x 1,50 m, 
p 

a Cr$ 40,G.Q o me.tro linear C1neço de 1978}. 

- tabuletas para fihricas de blocos Ae concreto 

As tabuletas são tibuas lisas, pregadas em duas 

transversais, construindo um módulo de ·so em x 45 an, 

vendida a Cr$ 12,00 

Nota-se que os dois depósitos em atividade se 

utilizam do terreno alugado. A ãrea necess5ria tornaria dis 

pendiosa a compra da terra. 

A transformação da madeira é feita no próprio d~ 

pósito. O de Osasco conta com empregado fixo, o de Campo Lim 
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po reune mao . de obra. familiar. Quando o serviço aumenta, coE_ 

trata pe.s.soas da vizinhança pa~a ajudá-lo, pagando Cr$ 50,00 

a Cr$ 60,aa por dia, <? ~quívaiente, em 1978, a um dia ele t ·ra · 

balho ~bmo servente de pedreiro: O en~revistado de Campo Lim 

.po estimou, e.m 19.78, que o capital empatado ha sua 'firma era 

de Cr$ 10.. O.O.U,üO. (serra elétrica, ferramentas e estoque de 

madeira). 

Quando a madeira ch~ga ao dep6sito, ela fica 

empilhada: ao relento. Normalmente ela s6 é transformada quaE_ 

do há urna encomenda. 

Como regra ge1·a1 o freguês é · quem providencia o 

transporte da mercadoria. Quando o dep6sito faz a ehtrega o 

carre·to é cobrado ã parte. 

Quanto ao sistema de pagamento, prefere-~e que 

seja i vista. Mas, corno diz o dono do dep6sito de Campo Lirn 

po, 

"visto que a maioria dos fregueses é pobre e sem 

dlilheiro o pagmnento pode ser parcelado em duas, 
.três, quatro ou mais vezes, sem acréscimo, a combi 

nar com cada freguês". 

As "fábri.cas de barraco" constituem um excelen 

te exemplo de organizaçio das camadas populares para o aten 

dimento de uma demanda ignorada pelo chamado "mercado fonnal", 

oferecendo condiç6cs de reproduçio para todo um setor das ca 

madas mais pobres~ 
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4. A COMPRA DE BARRACOS 

A pesquisa pCI1Ilitiu a constatação que em 82,30%. 

dos casos. o mo:rador é dono do barraco onde mora. (mediante 

processo de. auto-construção ou compra da unidade acabada ou 

semi-acabada}. Na pesquisa de SEBES em 1973 essa cifra era 

de 81,5%.. 

No dizer de um dos entrevistados "só o barraco 

é meu, o ·chão nã·o, não. é para pobre" Cl9). Os moradores sao 

donos do abrigo, mas. não o são da terra onde o barraco está 

construído, nem sequer têm qualque direito "legal" na ocupa 

ção da terra e da propriedade do barraco. 

Na pesquisa realizada pelo IPT em 1980, verifi 

cou-se que 148 (45,3% dos barracos amestrados) foram compra

dos prontos, e abrigavam 8Q3 pessoas (44,9%. da popu1aç~o da 

amostra}, fornecendo uma média de 5,43 pessoas por barraco. 

J.á na INTRODUÇÃO do presente capítulo fez-se referência que 

a comercialização de barracos nesta escala aparentava ser fe 

nômeno recente, dado que em 1973, embora o Ítem não fosse ob 

jeto de pesquisa específica, os entrevistadores de campo no

tavam com muito maior frequência a produção direta da unida 

de pela unidade de c6nsumo que a habitava, auxiliada ou nao 

por mao de obra paga. 

RODRIGUES(.ZOl, na sua pesquisa de campo reali 

zad~ em ~977 em algumas favelas da c~pital, obsetvou que a 

maioria dos proprietários comprou o barraco pronto (37, 5%) 
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ou semi-pronto (14 ,3%), acabando de -construí-lo .ou aumentan 
\ 

~o-o posteriormente. Assim ji em 1977 a comercialização de 

barracos em fave.las aparecia; nitidamente. 

A TABELA.XX.'\I.V :mostra que. realmente o comércio 

de barracos é atividade recente: 70,9\ dos moradores de bar-

racos comprados declararam tê-lo feito após 1975, quando p~ 

rece ter se intensificado o process~ de favelizaçio no Muni-

c:Ípio de S.Paulo, s.urgi:ndo assim maior demanda para a "merca 

doria-barraco". 

TABELA XXXIV - ANO DE AQUISIÇ~O DO BARRACO 

ANOS NA· % % acumulada 

antes de 1964 2 1,4 1; 4 

1964 -· 1969 4 2 '7 4,1 

1970 - 1972 11 7,4 11,5 

1973 - 19'74 10 6,8 18,3 

1975 16 10,8 29,1 

1976 14 9,5 38 5 
' 

1977 . 26 17 '6 56,1 

1978 25 16,9 73,0 

1979 39 26,4 99,3 

1980 1 0,7 100 ,-o 

.TO'l".I\L 148 100;0 
~--

Observação: A Pesquisa de campo realizou-se em 
janeiro de 1980 

·- FONTE: PESQUISA DE CA\WO IPT - 1980 

Segundo RObRlGUES, a comercialização dos bhrra 

cos ocorre p~incipalmente nas favelas derisamente ocupadas, 

se~ , irea~ livres para novas construções .. Depoimento do Sr. 

Espindola, concedido i .autora do presente trabalho a 13 de fe 

vereiro de 1982, confirma o fato: · 



"Atualmente. na favela de Vila Pruden-te, não há es 

paço ner[l pará, a construçãp de um barraco~ A favela 
' . . 

está "congclada11 e a aquisição dos barracos só se 

da através de compra, nunca de alugueL Os barra

cos de~sa favela são mais caros que os outros por 

que nós temos Associação de Moradores reconhecida 
pelo governo, de ser organizada, existir infra-es
tnltura (luz, água, esgoto) e creche. 
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Em fayeJ.as com áreas m~iores, a maioria cons-

.trui.u seu próprio barra.co. provocando um maior adensamentO 

da favela. 

Também segundo RODRIGUES, existe uma correspon 

d~ncia entre o preço do barraco, a área construída e a loca-

lização deste na favela: Os barracos maiores, de construção 

melhor e situados em locais .planos de fácil acesso, os "lin

deiros" (_que t~m acesso pelas. ruas principais) são mais ca

ros. que aqueles que são ma~s precários e localizados nas mar 

gens dos córregos., nas encostas. dos morros e no centro das 

áre.as, em· locais de difícil acesso. Nas favelas pesquisa das 

.por RODRIGUES nao foram identificadas diferenças de · preços 

do barraco de uma favela para outra. Esta autora nao detec

tou um "comércio" específico de barracos, já que 93% dos bar 

racos comprados prontos foram adqu~ridos do antigo morador. O 

dono da "fábrica de. barracos." de Campo Limpo, entretanto. re 

!atou ter vendido cinc~enta barracos para um senhor, que os 

comercializava. Na pesquisa de 19SO, confirmaram-se os dados 

de . ;RODRIGUES: em 98, 7'l, dos casos a transação se deu · direta:-

mente com o proprietário anterior; apenas dois entrevistados 

relataram a presença de um intermediár.io. Não foi possível ·1o 
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cali~ar o antigo morador para verificar o motivo da venda. 
. . 

Muitas vezes a informaç5o ~ que hayia mudado para um barra
\ 

co melhor ou então qu~ tinha ·saído da favela~ E claro que o · 

proprietirio anterior pode ser ou não b construtor da unida

~e. Não foi feita a verificação do namero de revendas pelas 

· quais passou o barraco. 

A grande maioria dos compradores lembrou-se,ao 

menos. de forma aproximada, do preço do barraco · ( 136 chefes f~ 

~elados, Sl,9% do total dos compradores). A compra foi i vis 

ta em 69,6% dos c~sos, sendo por6m significativa a aquisição 

a prazo (30,40\). Na pesquisa de RODRIGUES : em 1977 foram en-

centradas as cifras de 57,18% pa~a compra a vista, 37,7 % a 

prazo a "at~ a troca (5,2 %) dentro da mesma favela"(Zl). O 

prazo de pagamento mais comum foi de um ano; 91 , 2% dos com-

pradores adquiriram o barraco sozinhos, 6,1 % dividiram a des 

pesa com parentes e amigos, os restantes 2,70% utilfzar~m ou 
. 

tros expedientes para a divisão das despesas. 

Apesar das condiç6es de ilegalidade da ocupa

ção do _terreno, as transaç6es imobiliãrias oco~rem com alg~ 

ma semelhança ao mercado formal: nas vendas a prazo existe a 

entrada (69,4% dos compradores a prazo pagaram entrada) e o 

sinal (11% deram sinal como garantia da intenção da compra). 

Em 29 dos casos de compr~s a prazo t6 4 ,4%) a prestação era 

fixa. Outros .declararam reajustes anuais, de acordo com o sa 

lãrio mínimo. Um dos casos apresenta . interesse, pois a pre! 

taç~o do ·barraco re-elahora o sistema SAC (Sistema de Amort! 

zaçao Constante"} , usado pelo B. N .. H: (Banco Nacional da Habitação) 

a prüneira prestação é maicir, as outra·s vão . diminuindo . com o pa~ 

sar dos meses. 
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Quanto i documentação confirmando a compra do 

harra~o, 58 (3~,2%) declararam q~e sequer pensaram no assun 

- \ to; 67 (45,3%) tem acordo verbal. Assim, em 84,50% a informa 

lidade.da transação 6 nítida, não existindo qualquer documen 

tação que comprove a transferência de "propriedade" da unida 

de domiciliar. Entre os que procuraram formalizar e garantir 

a "propriedade", surgiram corno instrumentos o compromisso de 

compra e venda (registrado em 1 caso, sem registro em 13 ca 

s.os) e contratos particulares (registrados em 2 casos, sem re 

gistro em. 1 caso). Às vezes, no contrato verbal, o comprador 

poss~ia ao menos um recibo de pagamento (8 casos) . As exigê~ 

cias quanto i documentação do chefe de família tamb6rn foram 

mínimas: solicitou-se o RG em 1 caso, a carteira profissi~ 

nal e.m dois. 

Foram coletados os preços dos barracos. Os da 

dos apresentados, entretanto, devem ser analisados com mui-

tas ressalvas. Influem no preço do barraco o seu tamanho, o 

tipo e. qualidade de construção, a sua posição relativa dentro· 

da favela e, contrariamente i afirmação de RODRIGUES, que não 

~ncontrou diferença nos preços dos barracos nas diversas fa-

velas que pesquisou, a presente pesquisa indicou variações 

significativas confÓrme a loca.lização do aglomerado na trama 

urbana e a infra-estrutura que. pos3ui. Assim, em fevereiro de 

1982, o preço de um barraco de aproximadamente 25 m2 ·em Vila 

Etelvina, favela situada na periferia do Município, em Ita

quera-Guaianases, era Cr$ 6Q.QUO,OO (5,03 ~alirios mínimos). 

Na· favela da Avenida Juscelino Kubits.check, na zona sudoeste 

d9 município, rnu{to mais pr6xima a zonas com grande poten-

cial de empregos tanto em serviços como na iÍldústr·ia, D. Isau 



614. 

ra, uma.d~s faveladas entrevis~adas,_pagou, em fevereiro de 

1981, Cr$ 70.000,00 pelo seu barraco de 25m 2 (8,27 sal5rios 

mínimos). Tanto na favela do Sapé (no Butantã, também zona 

industrial) co~o na favela do Funchal (em p~eno Itaim, um 

dos locais mais valorizados de São Paulo) , o preço médio de 

um barraco,. em fevereiro de 1982, varia~a entre Cr$90.000,00 

(},55 salários mínimos) e Cr$ 80.000,00 (6,71 salários míni 
2 nios). Odilon, favelado do Jaguaré, colocou um barraco de 16m 

i venda em novembro de. 1978 por Cr$ 15.000,00 (9,62 salários 

mínimos, o preço do metro quadrado saindo a 0,60 do salário 

mínimol. O barraco de Odilon, embora bem construído, pintado 

de azul claro e lindeiro i rua principal da.fave·la do Jagua-

ré, não possuia ligação i rede de água. Usufruia de energia· 

el~trica, 2 c6modos, uma área externa de ~ns 18m2 que·util! 

zava para lavagem e secagem de roupa, brincadeiras das crian 

ças e· para esquentar água para o banho com lenha, economiza~ 

do assim o gás. Aliás, tanto o aluguel como.a edificação de 

barra~os para vender já estavam se tornando prática corrente 

no Jaguar~ (depoimento da dona do bar, que comentou com a au 

tora deste trabalho, em abril de 1978, sua pretensão em ven-

der o seu negócio totalmente equipado por Cr$ 60.000,00 

54,23 salários mínimos vigentes na ocasião). 

Assim, a TABELA XXXV, que apresenta os preços 

médios dos barracos por ano de compra, tem apenas valor indi 

cativo, já que não está controlada por variáveis inter~enien 

tes (tamanho e qualidade da construção, posição relativa do 

barraco na favela, posição da favela no tecido urbano e equ! 

pamen"to disponível na favela),. Daí decorrem inclusive os al

tos valores do desvio-padrão evidenciados pelos dados. 
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Ent·re .1975 e· 1980 observou-se que o· preço modnl 

do barraco·,· nas· 'dive·rs·as· favelas da capi'tal, sitüava-se ao re 

dor de 5 saJirios míni~ds. Hã casos extremos de barracos com· 

valor de compra de 9.3 s.alãrios mínimos -· trata-se, provave1_ 

~ente, de barracos acoplados a alguma atividade comercial,do 

tipo bar, mercearia, bilhar, onde o valor se v~ acrescido p~ 

lo ponto e pelo neg6cio envolvido na transação. De qualquer 

forma, um preço modal de cerca de 5 salários mínimos em 1980, 

para uma população que ganhava uma renda média de 2,31 salã 

rios mínimos e uma renda modal de 1,36 salários mínimos mos 

tra que até mesmo a aquisição de um Simples barraco de fave-

la demanda um grande esforço de poupança para este segmento 

populacional .. A aquisição do barraco dá-se, mesmo nas lnva

s5es, obede~endo as leis gerais de comercialização de merca 

darias no sistema vigente: o preço do barraco comp6e~se nao 

s6 dos investimentos em material e mão de obra que foram usa 

dos na sua produção, mas também da valorizaç.ão que tenh~a so 

frido com o adensamento da favela, com o aumento da demanda, 

com a infra-estrutura que tenha sido colocada e com o lucro 

que o proprietário pretende auferir. Enfim, o barraco da fa 

vela é·uma mercadori.a, como tudo no sistema capitalista. As

sim, o proprietário de um barraco de favela, ao vendê-lo, ac~ 

ba por se inserir no. conjunto de agentes do mercado imobili~ 

rio que lucram com a situação de escassez de moradias e usu-

fruem da falta de terías·para invasão e das rendas advindas 

do trabalho do trabalho coletivo para a produção dos bens de 

con~umo coletivo (.água, e.s.goto, creches, etc). E interessan 

te observar que o preço de ·custo de um~ casa de alvenaria au 

to-construída de 21m2 + 1,50 m2 para o banheiro, não contan 

do os aparelhos sanitários (bacia, pia e tanque), mais o cus 
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to d6 poço e o da mio de obra, era de 7,48 salãrios mfnimos 

em 1978. A maior diferença estã realmente no preço da terra~ 

TABELA :tY:XV - .MEDIA E· DESVIO-PADRÃO DOS PREÇOS DOS BARRACOS CQ\1PRADOS . . 

PRONTOS., .EM: ALGUMAS .DATAS . (em. salãrio::; mínimos) . 

. . DATA MED{A DESVI 0-.P_f\DRÃO N<? 

1971 · 3,16 2,60 4 

1972 . 1 '71 1,76 3 

1973 9,37 7,11 3 

1975 10 ., 96 16,34 16 

1976 9,61 15,37 14 

1977 5,75 8,26 26 

. 1978 3,90 3,70 25 

1979 3,89 2,30 39 

FONTE: PESQUISA IPT - 1980 

Os recursbs para a aquisição do barraco sao ob 

tidos principalmente através da redução de gastos: "aliment~ 

-ção" e "roupas e calçados" são os itens mais mencionados co-

mo tendo sofrido reduções. Assim a poupança do já -parco salã 

rio torna possível a compra da habitaçio "miserãvel. O ~mpré~ 

timo de parentes aparece com certa frequ~ncia, mostrando a 

importância da existência de uma rede de apoio que permità ao 

pobre ao menos a sob.revivência ffs.ica. 

Os mecanismos. de divulgação sobre a exíg~ncia de 

barracos a comprar são~ como já se esperava, totalmente info_E 

mais.. Assi~ 48% dos compradores · souberam do negócio em conve_E 

s~~ com vizinhos, conhecidos e conterrâneos; _27% citaram P! 

rentes · e ~.8% colegas de trab~lho. O cartaz na pbrta do bar 

raco ou em outros locais funciona como informativo: 10,8% dos 
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co~~radores souberam do ha~raco atrav~s de placa indicativa. 

Algtins foram encaminhados por assistente social (1,4\). 

Concluindo 1 o barraco comprad? pronto expressa 

uma contradição: de uma. parte., seu valor de uso ~ mui to limi 

ta.do; de ou_tra, se.u p~eço é relativamente alto. 

Insaluhia, sem ventilação ou iiuminação adequ~ 

d~s, instivel estruturalmente e sem infra-estrutura, sem se

gurança quanto i perman~ncia no local, o b~rraco esti longe 

de satisfazer as necessidades de uma família no contexto his 

tórico~social · atual do. desenvol~irnento do capital e das for

ças produtivas. De outro lado, o enorme atraso . das forças pr~ 

dutivas com que foi construido, a baixa produtividade do tr! 

balho investido na sua produção e assim o tempo relativamen-

te. grande utilizado Cem relação ã q1:1alidade do produto), lhe 

dão Um Valor relativamente elevado, que ·vai se traduzir !HUm 

preço alto. Assim o barra~o. construído geralmente em condi-
~ 
' 

ções não capitalistas pelo próprio usuirio e não para venda, 

integra de forma vir.tual ou potencial o· mundo das mercadorias, 

tem um preço, e basta que o proprietirio o _ponha i venda P! 

ra que adquira o cariter de objeto-mercadoria. A magnitude 

das nece.ssidade.s de. moradia e a situação econômica de mui tos 

proprietirios de barracos tem levado muitos deles a vender 

ou alugar estas moradias a outros "$em teto'', convertendo-se 
. . . 

as.sim em peque.nos produtores de mercadoria que usufruem, nos 

seus rendimentos, parte dos sal5rios de outros membros de 
. . 

sua; própria class:e, o que. vai gerar contradições entre "pr~ 

priet·i:rios:" ~ compradores e inquilinos. · 
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S. O ALUGUEL DE BARRACOS 

A presente. pesquisa e.ncontrou apenas 10 barra~ 

cos alugados (3,1% do total}, abrigando 50. pessoas, fornecen 

do uma mEdia de 5 pessoas por barraco. Em 1973, a pesquisa 

realizada por .SEBES encontrou 10,8% dos barracos.· alugados. 

O tamanho da amostra não permite afirmar se está havendo uma 

real diminuição na propor~ão de barracos alugados. Seria is

so possiv~l, sem contradizer o ítem anterior, que afirma um 

aumento da comercialização de barracos? 

Nas entrevistas qualitativas nas diversas fave 

las. visitadas. .• lideres. e} ou iniciadores de invasão eram una

nimes em declarar: "aqui não há aluguel". No núcleo de fave 
' 

'las do Jardim Vaz de Li~a, zon2 ~·nl rln Mnn1' ,...;",...,;o +n; _,-._... ...... - .... .._... ...... -.JJ...J:""...._ , ..LV..L rela 

tado um caso de proprietário que alugava um har!aco por Cr$. 

5.000.,0.0. (preço de jane.iro de 1982)_, que foi obrigado a ven 

d~-lo pelos membros da então incipiente organização dos mora 

dores. Moradores da favela da Av. Juscelino Kubistchek enfa-

tizaram o fato que lá não naviam barracos alugados. 

Entre muitos componentes das camadas de baixa 

renda, e nas inyas5es particularmente, o aluguel ~visto co

mo exploração, diferentemente da c?mpra e venda de mercado

ria . A 'luta pela· moradia - não pela terra exclusivamente -

é. uma batalha que. dado o ni.vel de desenvolvimento da luta de 

classes. em uma sociedade como a nos.sa, se .traduz numa contr~ 

dição ·de primeira orde:m, exigindo um maior desenvolvimento or 

ganizativo c maior consci~ncia de classe. No momento, o rea-. 

lismo ing~nuo e ideologizado da. consci&ncia de miserável pe! 
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mite somente ao favelado enxergar como seu inimigo um outro 
' . . . . . 

·explorado que. usa o aluguel para aul]lentar s..ua parca renda. 

Assim vê no locador o àxplorado'r, o que. o impe.de . .de perce.her 

melhor os· inimigos. de 'classe .•. 

.... Esses. dois: cômodos· para morar ou prá alugar, " 
né.~ O aluguel aí tem base , · de, acordo com o lugar, 
né, de 60.Q, 8QU, até. 100.0. cruzeiros ... Se prec_!._ 
so •.... : ·nom; ·eu·jã· rtão ··tenho ·essa ·intenção ·de· ex

·plótat; ·né.. A intenção é de aí por um homem conhe 
cido, um parente, umas pessoas muito amiga minha, 
que esse negócio de aluguel dá muito problema" 
(frunília entre:vistada em 19.78, moradora em ínva 
são em Campo Limpo .. O grifo é meu). 

Não deixa de ser paradoxal ver reproduzida n~ situação de in 

vasao toda problemática ~equeno-burguesa do aluguel e da re 

lação locador-locatário. 

"0 assalariado está para o capitalista assim como 
. " o locatário está para o proprietário" (MUlberger, 

em ENGELS C:Z 3}) 

Já ENGELS declarava essa afirmação do "socl.a

lismo pequeno-burguês" completamente falsa. Locador e locatá 

r~o não .tem a menor semelhança com dono dos meios de produ 

çao.e proletários. O locatário, mesmo se for assalariado, se 

apresenta ao locador como um homem com dinheiro; é -necessa-

rio que ele já tenha vendido "~ua mercadoria" sua força de 

trabalho ou que ele possa. garantir a vepda futura desta 

.força· de. trahalho. Não há formação dé valor e.xcedente.. Tudo 

o q_uc cara.cteriza a :venda da força de trabalho no capitalismo 

e a formação de mais-valia aqui falta totalmente. Comparar 
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as duas situaçoes e deformar a visao dos invasores~ levando

os a'encarar um f~lso inimigo e gastar suas energias num fa! 

sq combate. E ! o que. ~contece em muitas f~velas onde a Aç~o 

Comunitiria e organizaçBes semelhantes fundaram a Associaçio 

dos Morador~s. que vai i~pedir o aluguel como se aí residis

se toda exploração e espoliação. A verdadeira luta pela habi_ 

taçio só vai se dar quando essas camadas trabalhaàoras forem 

introduzidas no processo de luta de classes que se di np ~s

paço urbano e na sociedade pela ciasse operiria e seus part! 

dos. Ass1m, a demanda pela moradia coloca não só uma.contra

diçio específica da problemitica urbana, _mas a ultrapassa, P_?. 

ra incidir na partilha dos benefícios soci~is produzidos por 

uma sociedade, o que em filtima instincia afeta aos propriet! 

rios dos me{s de produção. 

Entre os 10. locatirios~ncontrados na pesqui

sa, todos alugaram e. pagaram o aluguel diretamente ao . pro

prietário do barraco. Não se constatou a presença de interm~ 

dlár.ios. Apenas. 1 dos locatários habitava o seu barraco há 

mais de ·ls anos, datando de 64 o início da locaçio. Os outros 

~casos eram posteriores a 1975, sendo a maior .concentração 

CP. casos} em 1978 e 1979. Ass.im, apesar da postura contra alu 

guel em pa~te das favelas visitadas, os dados convergem na 

mesma direçio do que foi afirmado no ítem "compra do barra

co": há um aumento da come.rcialização de barracos nos Úl ti-· 

mos anos, respondendo a UIJl am.nen to da demanda. 

Nio costuma ser exigida qual9uer documentação 

do chefe, do tipo comprovante de renda ~u carteira de traba

lho. Apenàs em 1 caso foi demanda·do o RG e C. I. C. do chefe da 
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família. A mesma informalidade vai existir quanto ã documen 

taçãà para a locação~ em 9 casos. existia apenas contrato ver 

b.al. O único caso que. pqss,uía alguma espécie de documento de 

locação· apresentou um contrato particular sem. registro. En-· 

tretanio, 4 dos inquilinos tiveram que fazer dep6sito (em 1 

caso, equivalente a 1 m~s de aluguel; em 2 casos, a dois me 

ses; o 49 caso nao soube precisar o montante do . dep6sito), 

sendo que dois dos entrevistados afirmaram que se saíssem do 

'harra~o perderiam o dep6sito. Em apenas 1· caso o aluguel 1n 

cluía as despesas com igua e luz. Nos outros 9, essas desp~ 

sas, caso existissem, correriam por conta do locatirio. O 

preço do aluguel costuma ser reajustado anualmente (em 6 ca 

sos}, através da livre discussão entre os interessados. Em 

um dos casos o reajuste era semestr~l, tal como ·o salirio e 

na mesma proporçio. O valor m~dlu do aluguel era, em janeiro 

de 19.80, de C r% 7 33,33 . (2 5% do salãrio mínimo vigente) , com 

desvio-padrão de Cr$ 447,21 ~5% do salirio mínimo vigehte). 

~ claro que essa grande dispersão em torno da média retrata 

diferentes preços. locativos:, que variéim segundo tamanho, qu~ 

lidade, infra-estrutura, local na favela, localização do agl~ 

merado .dentro da trama urbana, etc}. E importante verificar 

qeu em 50% dos casos: o valor do aluguel de um barraco na fa

vela ultrapassa 30%. do salirio mínimo vigente, lembrando que 

a renda 'média dos moradores de barraco ~lugado foi. de 2, 3 7 s~ 

lârios. mínimos. 

Entre os chefes de família que hab.itam barraco 

alu~ado, ·3 auferem renda-trabalho, 1 estâ aposentado e 1 de 

scmpregado. Quanto a e.specialização, 3. se apresentaram como 

trabalhadores manuais especializadOs·, 5 como manuais nao esp_::: 
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cializados; só 1 trabalha por conta própria, os outros 7 saq 

ássalariados. re.gistrados. Apenas 1 está em Sã.o Paulo há menos 

de 1 ano, 6 estão na região J)let'ropoli tana há menos de 5 anos; 

2 entre 5 e lQ anos e. 2 há J]lai~ de 2Q anos. Todos apresentam 

o mesmo nível de escolaridade: primeiro grau incompleto. 

Talvez a finica vantagem do lócatário do barra 

co numa invasão 6 que não centra suas preocupaçoes sobre a 

ileg~Úidade da propriedade do seu imóvel. Mas sente, tal qual 

os outros invasores, a insegurança da perman~ncia e a aus~n~ 

cia de serviços. Distingui-se, dessa forma, do restante dos 

favelados que sao coesos na luta pela regularização da posse 

da terra. Apresentam uma contradição aproveitada pela demag~ 

gia d~ ação social e do deseniolvimento· comunitário, que ma 

...,.;·.,....,,1,., d.;u1"do 
J..L..1.!"'-" u.' .J.. \1 """' 

orientando sua luta e tentando esfacelá-la. 
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6. A CESSAO DOS BARRACOS 

Foram encoptrad6s 40 barracos cedidos nas i~va 

soe.s. pe.squisas (_12? 2% do total)_, abrigando 189 pessoas, for

necendo uma m~dia de ·4,73 pessoas por barraco. Ji foi visto 

que a renda familiar total dos moradores dos barracos cedi

dos era, em 1980, de 1,72 salãrios mínimos, a mais baixa en 

tre os 4 sub-estratos estudados. Entre os chefes de família 

dos barracos cedidos, 4 são nativos da Gr~nde Sio Paulo. A 

maioria (45%1 é constituída de oriundos da Região Nordeste e 

da Região Sudeste (35,0%}. Quanto ao tempo de perman~ncia na 

região metropolitana, 22,5% estio em São P~ulo hã menos de 

1 ano, 17,5% entre 5 e lQ anos, 22,5% entre 10 e 15 anos e 

27,50% hã mais de 15 anos. Nota-se, dessa forma, que consti 

tuem um conti11gente populacional relativamente ma1s antigo 

em Sio Paulo que o dos comprad6res de barracos (onde 37,20% 

dos chefes estio em São Paulo hã menos de 5 anos). O tempo 

médio de perman6ncia na Grande São Paulo foi de 12,92 anos 

(desvio padrão de 10,24 anos}. O percentual de desempregados 

é de 10%; 75% dos chefes trabalham, os restantes são apose~ 

tados (.2, 5%), beneficiários do INPS (7, 5%) ou inválidos sem 

gozo de previd6ncia social (2,5%}. Chama a atenção, entre os 

trabalhadores, que 1.2 (39, 0.~ do total de chefes) são traba-· 

lhadores manuais especializados ... Embora. a renda média dos com 

ponentes deste suh-mercado seja a mais haiia, a sua distri 

buiçio quanto à qualificaç.io é equivalente aos demais estra 

tos (_vide TABELA XVI.Il ... A mr:~ioria (_52?5%1. se compõe de assa

lariados. fixos. Cerca de 20.? 0% dos che.fes ocupam o atual ba!__ 

raco cedido hã menos de 1 ano; 52,5\ moram na unidade onde 
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fora~ ent~evi$tados hi menos de 5 anos e 47,5\ hi mais de 5 

anos. Assim o pe.rcentual de. chefes ocupando harraco ce.dido p_3 
\ 

re.ce estar residind~ ne..Ste. t~po de unidade há mais tempo que 

os auto..,.construtores (_onde. 33,9\ estavam na casa hi mais de 

5 anosl e q~e os co~pradores (pnde 18,~% moravam na unidade 

hi mai~ de 5 anosl. 

·Este fato pode estar ligado aos projetos de 

desfavelamento. No início da década de 70, o único projeto de 

desfavelamento existente era o de remoção e re-instalaçãodos 

barracos de um aglomerado em terrenos de invasão onde houves 

se espaço para adensamento. Como já foi visto no CAPfTULOVI, 

o possuir um barraco pronto e acabado fornece ao seu "dono" 

um c~rto direito. Dessa forma, embora exista a proibição da 

construção d~ unidades em terrenos invadidos, os fiscais da 

Prefeitura s6 mandam demoli~los se estiverem em· construção. 

Colocada a cobertura, conserva-se a unidade, conferindo ao 

morador uma espécie de "licença provis6ria de permanência". 

Assim, quando surgia a necessidade da interven 

çao em favelas em "situação de emergência"( 24 ), a população 

era removida 

"para áreas municipais. livres e}ou para favelas 1~ 
calizadas em areas municipais, com disponibilidade 

. . 
de ocupação, ambas. sem uso previsto para o mínimo 

5 Cs:inco) anos., o:fe~ccendo-lhe condições de habit~ 

bilidade mínimas Cworadia, infra-estrutura básica . . 
e equipamento escolar) e uma segurança de moradia 
durante este. período até que seja transferida para 
centros .. de triagem a serem criados." C.2S) . 
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Dessa,~orrna, o pr6prio poder p~hlico se respo~ 

sab.ilizaya pela população a se.r removida e cedia a e.la barra 

cos noutras favelas. Isto auxilia a explicar o percentual de 

45, O% dos barracos cedidos. pelo poder p~blico na TABELA XXXVI. 

TABELA ~I.-:- .ESPECIFICAÇÃO OOS .BARRACOS .CEDIDOS POR TIPO DE CEDENTE 

.CATEGORIA.DE. CEDENTE. NA (). .. o . 

·par.entes 12 30,0 

Conterrâneos 3 7,5 
Vizinhos/conhecidos 3 7 '5 
Poder P~hlico 18 45,0 

Outros 3 7,5 

.Sem resposta 1 2 '5 

TOTAL 40 100,0 

FONTE: PESQUISA IPT - 1980 

Entre os moradores de barracos cedidos, 33(82,5%) 

não contribuíam em nada corno retribuição. Apena~ 5 afirmaram 

contribuir com algum dinhe~ro e}ou mantimentos para a pessoa 

que lhes cedeu o barraco, de forma esporádica e sem um cornpr~ 

rnisso fixo. Admitindo-se que o poder p~blico não exija retri 

buição pelo barraco, mesmo assim sobram 17 famílias que usu-

fruern de urna mercadoria sem pagar nada por ela. O mais pro

vável é que estej arn úsando barracos cedidos por parentes (12) , conter 

râneos e vizinhos conhecidos (6). Percebe-se que nao existe 

na favela apenas ó "intercâmbio de mercado", corno o exposto 
;. 

nos itens compra e aluiuel dos har~acos, Existe também inter 

câmbios de reciprocidade e redist~ibuição,_ Nas favelas, a r~ 

cipro~idade não.6 usada por idealismo soci~l. mas por neces 

sidade. Nas· sociedades. modernas, complexas; urbanas e indus 

t~iais a troca recíproca não é vestígio romântico: é assun-

to·dc i~portância ccon6mica vital para muitos setores so-
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ciai~. Quando um grupo humano atravessa u~a ~poca de escas-

sez extrema, pqde se.perder todo tipo de solidariedade so

cial. Filhos tiram alimentos da boca dos pais e vice-versa~ 

Num nível ligeiramente ~uperi6r, encontram-se grupos h uma-

nos. que conviVem em uma situação de continuas privações. 

Existe uma base de subsis~~ncia, mas precãria, escassa e ir 

regular. Sobretudo, hi uma insegurança estrutural na sati~fa 

ção das suas necessidades materiais. Neste caso, segundo 

LOMNITz,CZ 6) a solidariedade soci~l ~mobilizada como um re-

curso para a sobreviv~ncia. Entretanto, quando o nível m~dio 

de recursos do grupo desce abaixo do valor mínimo requerido 

para ·a sobreviv~ncia biológica e social, a solidariedade in 

terpressoal perde. a s.ua utilidade econômica e pode at~ tor

nar-se obstãculo para o progresso dos indivíduos mais ambi-

ciosos c de m~ior iniciativa. - _, . Neste caso vao preuom1nar 

trocas de mercado e o grupo 

"tenderã a subsistir os valores e as fonnas sociais 

próprias do intercâmbio reciproco por aquelas da li_ 

vre empresa: competição em lugar de solidariedade, 

as "regras do jogo" em vez das regras de 
sia ••. "C27). 

corte-· 

as 

,Tenta-·se., .des.sa forma, explicar a maior anti

guidade dos barracos. cedidos., quando o nível de recursos dis 

poniveii era ainda um pouco maior do que agora, e a solida-

riedade podia existir. 

"homens fazem a sua própria história, mas nao a f a 

zem como gostariam, não a fazem sob circunstâncias 

que escolhem, mas sob circunstâncias dadas e trans 
"mitidas pelo passado."( ZS) 
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(1) MACHADO DA SILVA, L.A~ ~A política na favela. Caderno~ 

. . Brasileirds ·41, maio/junho 1967. 

(2) · PERLMAN; Janice . ..,;.· O mito da margina·lidade :· 'favela e . po 
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-março 1976, ~P· 70.107. 
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uma forma que ~ ainda s.·ubjetiva. Sem necessidade não 

há produção. Mas o consumo reproduz a· necessidade . C. •• ) 
A produção não somente produz um objeto para o ·suje.!_ 
to, mas tamb~rn um · suje i to para o obj.eto. A produção 

produz, pois, consumo._ 1). criando o seu material; 2) 

-determinando o modo de consumo; 3)_ provocando no co~ 
sumidor a necessidade de produtos que ele havia cria 

do originariamente como objetos. Em consequência , o 

obJeto de consumo, o modo de consumo e o impulso pa

ra o consumo. Do mesmo modo, o consumo produz a dis

po~ição do produt6r, solicitando-o corno necessidade 
_que determina a finalidade da produção." ?-1ARX, K. In 
trOdücción· gene.ral ·a la critica· de la e·con·omia poli

ca./1857. Edições · Séneca, pp. 14-15. 

(.5) Os te.mpos. m~dios. de · permanência na Grande São Paulo sao 

~3,29 anos para o~ auto-c6nstrutores e 1Ó,48 anos P! 

ra os compradoris, assumindo--se _como valor m~dio da 
nltima classe 25 anos. 
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(6) · Os . tempos médi,os de permanência no atual barraco sao 

6,68 anos para . o~ auto-con~trutores e ·3,50 anos para 

os co~pradores , de barracos, assumindo~se como ponto 

médio da ~ltim~ classe 15 anos. 

(}) BEOZZO DE LIMA, . Maria Helena ..., Em busca da casa própria. 

In: VALLADARES, Licia do Prado Habitação em qUestão. 

Rio de Janeiio, Z~hir, 1980, p. 74. 

[8)_ Depoimen~o de um eletricista entrevistadono Jardim Es 

peran~a, em BEQZZO DE LIMA, opus cit, p. 74. 

C9l Subtítulo de "A situação da classe ope.rária", de Engels. 

(lO)_· Resultaram desse tronco temático, . entre outros - trab~-

lhos, . a dissertação de mestrado de MAUTNER, Y. "A 

cria rebelde", o Caderno PRODEUR_S "Habitação da po 

breza" (no prelo), o_trabalho · "Housing alternatives 

for the low incoine popülation of São Paulo", aprese~ 
tado no 109 Congresso ~undial de Sociologia no Méxi 

co em 1982 . (_TASCHNER, S.). Pretende~se .continuarne~ 

te tronco - habitação do chamado "mercado não for

mal", desenvol verido· as diversas linhas de interesse. 

(11) CARDqso, Ruth - Lei do' in·quiTir1ato na favela. Comunica 

do apresentado a .XXX Reunião Anual da SBPC, São Pau 

lo, 19.78. 

(12) Parcela do salário mínimo paga pelo INPS no nascimento 

de um filho.: 

(13) Depoimento de Valdorniro, morador do Jardim da Primavera 
In: BONDUKI, N .. G. e ROLNIK, R. · Pe-riferias . . OcUpação 

do E~paço e Reprodus:ão da Força de Trabalho . . FAU/USP

FUPAM, Cadernos Prode.ur [2, 1979~ p. 27. 

(141 Os preços são de novembro de _197·8. Justifica-se esta da 
. . 

ta para ti cálculo por~ue coiricide com a das entrevis 

tas qualitativas onde os entrevistado declararam os 
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s.e.us. custos .. monetários. de cons.trução. Os dados refe-· 

re.ntes · a cus.to do "s.uryey" de 1980 · apresentara.m inú-
. . . 

meras f~lh~~ qu~ prejudicaram o seu aproveitamento. 
I • 

(151: Para ·a uti'lí:zação de dados secundários· seguiu-se a TCPO 

Cfabelas .de. Compos:ição de Preços para Orçamento), 6a. 
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XXXI n9 159:6:, 11.09 ... 78 e ano XXXI n9 159:7, 18 .. 09.78.) 

061 Ag~adeço a colaboração de Yvonne Mautn~r, que trabalhou 

comigo em toda a pesquisa exploratória, e a quem de 
vo . a elaboração deste orçamento, que se constitui nu 
m~ patte comum da nossa pesquisa e € ut{lizado tam

b~~ por ela na sua dissertação de mestrado A cria re 
beldel apresentada i FAUUSP em 1981. 

(.17} Esses autores comentam que em . apenas ;) , 7% das habj télçÕes 
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(20} RODRIGUES, Arlete Moys.~s. - opus cit. 

(21) RODRI.GUES, Arlete Moys~s. opus cit, p. 105. 

(.22) Cf. MAUTNER, Yvonne, opus cit, p. 6.8. 

(.23)~ ENGELS, F . ..; ·.Lá ·que·sxioü dü · logement. Pari.s. Edi.tions So 
ciale's:, 196:9.. (la. ed. · 1872} 
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(24). "Cons.ideravam .... s:e favelas em situação de emergê.ncia aqu~ 
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las que. apre~.e.nt.ayam ÇlS. seguintes caracte.rfsticas.: 

a} localizadas em ireas sujeitas a execução de obras, 
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· hl localizada& em ireas desprovidas de um ~fnimo de 

condições de saneamento ou. segurança para sua po.,. 

pulação; 

c} localizadas em ireas em situação de calamidade pQ 
hlfca (~nchentes, incêndiris, desabamentris, desa-

. " .. 
propriaçõ~s, despejris, etcl ~ 

Cf .. S. PAULO (Nunicípi.o). Secretaria do Bem Estar 

Social. Departamento de Habitação e Trabalho. Di
visão de Hah.itação. · ·projeto ·de 'Remoção ·de· Favelas. 

S. Paulo, SEBES, set. 1971, p. 1 (mimeo) 
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M~xico, Siglo Veintiuno, 1981 (la. ed. 1975). 

(27) Idem, p. 216 

(28) MARX, K •· E.ight·eenth. Brumai're· ·o f 'Loüis Bonaparte. New Yor, 

Internacional Publi:sne·r, ·1972 (.la .. ed. 1872)_ p .. 15. 
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

O problema da habitação no Brasil 6 importante 

e complexo. As diversidades regionais o ampliam ainda mais. 

. --Exemplificando, deve-se notar que embora sejam lnumeros os 

trabalhos sobre moradia, sobretudo na região Centro-Sul do 

pa{s, esparsas- são ainda as refer~ncias sobre a casa rural. 

De qualquer forma, grandes somas de ~ecursos são destinados 

is tentativas de resolv~-lo. 

A questão hatiitacional esti intimamente ligada 

aos probl~mas de safide pfiblica do povo brasileiro. 

Este estudo nao teve a pretensão de ser abran

gente do ponto de vista da anilise das relações habitação- · 

safide. Mas a importância dessas relações constitui-se n1m1 dos 

centros de preocupações do trahalhG·. 

Em função disso, a anãlise apresentada nesta 

tese se desenrolou em tr~s n{veis. Em um primeiro, procurou

-se ricuperar a evolu~ão hist6rica das normas e leis que re7 

gem o assunto, indicar relações entre moradia e doenças ent~. 

ricas, habitação e doenças infecciosas, tasa· e acidentes do-
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m~sticos, d6micilio ,c safide merital. Descreveram-se normas e 

padrões usuais em diversos paises e indicadores que podem 

ser utilizados na mensu~ação , ~as condições habitacionais. A~ · 

caracteristicas concretas da "casa adequada" variam de país 

para pais, de região para região e sobretudo no tempo. 

Num segundo nível verificaram-se, perante este 

quadro referencial, quais são as alternativas de moradia da 

população pobre do Município de São Paulo. Procurou-se obser 

var, para· a. população paulistana, a evolução dessas alterna

tivas nas filtimas d~cadas, os deslocamentos populacionais e~ 

tre alternativas e, sobretudo a partir de 1970, tomo se dis

tribui essa população carente de recursos entre as possibil! 

dades de abrigo que encontra. 

A um terceiro nível, ~ anilise focalizou ape-

nas uma parcela deste vasto comple~o, tratando especificame~ 

te do caso das favelas do Muni~Ípio de São Paulo na d~cada 

de . 70~ Buscoti-se~ ~trav~s de pesquisa especifica sobre mora-
- ' 

dia favelada, entender os mecanismos de produção do espaço 

construído nas invasões de terra, identificar o perfil atual 

dos favelados e suas estrat~gias na obtenção da moradia e 

caracteriz~r a favela como um problema de sa~de p~blica. 

Pode-se p~rceber, analisatido historicamente as 

relações entre habitação-e safide na Europa após a revolução 

ind~strial~ ~ue ~ justamente atrav~s do aguçamento dos pro

blemas d~ moradia que vai · surgir uma brecha par~ a interve~ 

ção 'estatal na construção da cida~e, tentando normatizar a 

relação entre a saGde e o bem estar dos trabalhadores. Intro 
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duz-~e inclusive n~ssa ~poca a noçao que ~ econ6mico tomar 

medidas visando preven~r·a doença, e a habitação insalubre 
\ 

foi reconhec~da como uma das causas associadas i m5 safide . 
• . 

A intervenção estatal, criando·regras e obrigando os propri~ 

tirios a manterem e/ou construirem unidades habitacionais de 

acordo com algumas normas mínimas, não se fez sem grandes de 

bates: de. um lado, os partidirios da intervenção estatal; 

de outro, os defensores da total livre iniciati~a, quer na 

~nglaterra, quer na França e posteriormente em outros países 

da Europa Ocidental. 

Na França, durante o breve período de vida da 

Segunda Repfiblica, alguns estudos e propostas de regulament! 

ção urbanística, visando. sobretudo a solução de, problemas S! 

nitirios,· chegaram a concretizar-se ém lei. A legislação pr~ 

posta, entretanto, foi alvo de ataques tanto de socialistas, 

.decepcionados·e desconfiados com a timidez das proposiç6es, 

corno pelos liberais, defensores dos "direitos do homem". Uma 

grande ~pidernia de c6lera em 1849 deve ter sido um dos deter 

rninantes da aprovação de lei com cariter mais intervencionis 

ta em 1850, que vai controlar as características da habita

ção de alugu~l e introduzir a noção de desapropriação por ig 

salubridade, que, com algumas rnodificaç6es, entre as quais 
. . 

a permissão de desapropriar por dec~eto do executivo, permi-

tiu aos conservadores representados pelo Barão Hausernann du-

rante o reinado de Napoleão III transformar radicalmente o 

tecid~ urbano de Paris .. 

Nos Estados Unidos a relação habitação-safide, 

embora discutida e conl1ocida a partir das cxperi~ntias curo-

. ~A· 
...... SloODI ..... 
-IIDM' • IAO ..... 
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p6ias, recebeu um tratamento mais detalhado a partir .de 1939 , 

através da publicação do? ."Basic principies of a healthful 
. ' 

housing". Pelas próprias características que· o assunto assu-

me nest~ país, as relaç6es são expostas atravé~ de ü~ co~ju~ 

to de regras exaustivas que tentam explicitar o máximo de po~ 

tos. Optou-se por coletá-los .e expô-los de forma sistemática. 

Os am~ricanos basicamente estudaram o que chamam necessida

des fundamentais fisiolÓgicas, psicológicas, proteção .contta 

o contágio e . contra acidentes . . Tentaram a construção de esc~ 

las que mensurassem as defici~ncias básicas da habitação. Os 

princípios fundamentais enunciados e~ 1939 sofreram rcvis6es 

periódicas e, em 1969 percebeu-se uma mudança de enfoque, quan 

do não mais s~ p~ivilegia apenas a unidade r~sidencial, mas 

também o seu entorno, seguindo a evolução do conceito de ha-

bitação recomendada pelos estudiosos e aceita pela Organiza-

ção Mundial da Safide. 

Quanto ao Brasil·, dificuldades de acesso e ma

ni~ulação de informaç6es de todos os municípios fizeram que 

se optasse ~referencialmente pela análise das normas do Muni 

cípio de São Paulo e da evolução da sua legi~lação específi-

~a concernente i habitação e safide. Observou-se, dessa forma , 

a evolução referente.aos padr6es de moradia popular desde o 

primeiro código mun{cipal, o Código de Posturas de 1886 até 

o Código de Obras de 1975. 

As dificuldades para uma especificação mais de 

talhada das relaç6es entre habitação e saúde são notadas so

bretudo no estudo das relações entre moradia c enfermidades 

transmissíveis c entre casa e saúde ~cntal. Más condiç~es ha 

; \ ~-

... .. ·. ::-. ~ ' 1 ' . 

·,• . ' 
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bitacionais frequen~emente associam-se a · fatores s6~io-econ6 
. . . 

micos como mis~ria, desnutriçio, falta de assist~ncia m6dica. 

A impossibilidade de analisar em separado esses fatores é uma 

dificuldade a mais para o estabelecimento de um relacionamen 

to mais detalhado entre safide e habitaçio. Nio se nega,entr~ 

tanto, ·a importância do correto abastecimento de água e ade

quado destino dos dejetos para a diminuiçio dos Índices de · 

mortalidade e ·morbidade. Noutros casos, por6m, a relaçio mo

radia-safide nio aparece de ~or~a tio clara. Discute-se a re-

lação direta entre densidade residencial e d·oenças infeccio

sas ~ respirat6ria~. Mas percebeu-se, sobretudo por estudos 

africanos, que o volume e a renovaçio de ar por pessoa den

tro do domitílio influi diretamente na incid~ncia de doenças 

infecciosas, bastando construir casas · com venti,lação cruzada 

para diminui~ sensivelmente a meningite devida ao meningoco

cus A, que grassa de forma end~mica no Sahel. 

A relação enire casa e safide mental ainda está 

para ser estudada. Tanto autores europeus como americanos a

firmam essa exist~ncia, sobretudo no que se relaciona com a 

privacidade e a circulação dentro da moradia. Reconhece-se 

que um "lay-out" adequado da casa nao pode curar doenças me!! 

tais já existentes, mas pode prevenir seu futuro desenvolvi-
.<> 

mente, no sentido que o "lay-out" fÍsico pode atuar como agen-
·· ·.:..· 

te de reforços em traços de personalidade já estruturados. 

Ninguém afirma que um "lay-out" adequ~do produz, no sentido.· 

origin.al do termo, novos e desejáveis traços de personalida

de. Mas pode e deve constituir-se num objetivo de pesquisa ~ 

de projeto arquitet6nico. 
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Além disso, a casa relaciona-se com a saúde p~ 

la insatisfação das· necessidades fisiol6gicas ou por imposi-
' . 

ção de esforços excessi~os ao organismo. Daí a importãncii 

da temperatura adequada dentro da unidade habitacional, ar 

interior puro e com condições adequadas de circulação, boas 

condições de iluminação e de conforto acústico. 

A bibliografia sobre morbidade e mortalidade 

por acidentes domésticos é escassa no Brasil. Outras public~ 

ções, .entretanto, comentam a sua importãncia: nos Estados Uni 

dos uma terça parte d~s.les6es por acidente ocorrem no lar, 

assim como a quarta parte dos acidentes mortais. Na Inglate~ 

ra a estatística se assemelha: um quarto dos acidentes mor

tais t~m ocorrido no domicílio~ Quedas ~ausadas por escadas 

sem corrimâo,. ntal projetadas e mal iluminadas e pisos escor-

regadios são as causas mais frequentes de acidentes. Em 1980, 

segundo dados não publicados da Prof~ Dra. M.H. Prado de M~

lo Jorge, 63,6% dos 6bitos ~or quedas no Município de S. Pau 

lo oco-rreram ·no domicílio. Esta é uma dimensão que tem sido tra 

dicionalmente desprezada e que deve ser recuperada pelos P!O

fissionais que projetam a moradia do homem. 

Notam-se virias posições assumida~ em relação 

a normas e padrões. Comp j~ foi ditn, as características con

cretas da "casa saudãvel" variam de país para país, de região 

para região e sobretudo no tempo. De qualquer forma, a "casa 

adequada'' seria aquela que reunisse as seguintes característi 

cas, entre outras: 
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a) tem as co~diç6es mínimas de habitabilidade: solidez 

estrutural; área construida adequada às necessida-

des da famfl_i'a média; serviços de água, energia 

elétrica e destinação torreta dos dejetos; insola

ção e ventilação adequadas; acesso a áreas livres 

e de recreação e a serviços de educação e saúde; 

b) sua produção é aquela permitida pelo desenvolvime~ 

to das forças produtivas da construção alcançado 

pela sociedade; 

c) é reconhecida como "padrão" de casa aceito tanto 

pelo conjunto da sociedade, como pelas su'as insti

tuições ~ particularmente pelo Estado, que o cons~ 

gra atrav~s dos C6digos de Obras e Leis de Zonea-

mente; 

d) as diversas camadas sociais tenham·assimilado este 

padrão para suas reivindicuç6es e aspiraç6es. 

De qualquer forma percebeu-se no decorrer do 

CAPITULO III o quanto padr6es e normas se acham plantados em 

realidades ~ulturais que variam no espaço e no tempo. Dai a 

necessária relatividade desses parimetros, que variam com mu 

danças s6cio-culturais 4uanto à form~ de· l1abitar e com o a

vanço da tecnologia. 

Perante o quadro referencial exposto nos tr~s 

primeiros capítulos, procurou-se mostra~ co~o mora a popula

ção pobre paulistana. A ca~a da realidade distancia:se visi-
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velmente da "casa adequada". 
. ' 

A habitaçio das camadas populares em Sio Paulo 

pode ser categorizada em algumas alternativas fundamentais, 

conforme o estatuto jurídico da terra (invadida ou comercia-

lizada) e a densidade do habitat (individual pu coletivo). 

Sumarizando, têm-se unidades do chamado "mercado ilegal"(i!!_ 

vasões em terrenos pÚblicos e particulares e em unidades cons 

truídas e/ou em construçio) e do "mercado legal", tanto 
~ 

pu-

blico (conjuntos de casas e apartamentos de interesse social) 

como privado (unidades na chamada "periferia'', ocupadas por 

donos ou locatários e cortiços, nas suas diversas modalida-

des). 

No espaço urbano de Sio Paulo, histori.camente, 

uma das primeiras alternativas a se impor foram as "vilas ope

rárias", num momento do processo de acumulação onde o capi-

tal necessitava, pela escassez de mio de obra qualificada,g! 

rantir sua preseriça preferencialmente perto das unidades pr~ 

dutivas. A medida que o processo de urbanizaçio se ampliou, 

assim como a oferta da força de trabalho, isso já nao se fa

zia necessário. Assim ~ populaçio foi encontrando outras al

ternativas ~ara obter um teto. Dessa forma, o destino resi-

dencial da imensa maioria dos trabalhadores urbanos era o 

cortiço, já na ~poc~ problema sanitãrio grave. 

Na d~cada de 40, dez anos ap6s a opçao pelo 

transporte rodoviário como indutor da ocupaçio do solo urba

no, começa a ocupaçao das franjas p~rifêricas da cidade pela 

população pobre, num processo de expansão do tecido urbaniza-
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do. A população de baixa renda tinha, basicamente, duas al-

ternativas: a casa de "periferia" e o cortiço.As condições 

de moradia tanto nu~a qhanto noutro sao precirias:. nos corti 

ços centrais teoricamente existe acesso a infra-estrutura sa 

ni ti ria e a ·serviços. Mas este acesso se vê prejudicado pe

las deficiências da pr6pria unidade domiciliar (poucos sani

tários, poucos tanques, escassez de igua, etc.). Nas casas 

de "periferia"·, à falta de infra-estrutura juntam-se o tempo 

e o desgaste sofrido pela população no deslocamento diário 

casa-trabalho.· Estimou-se, em 1980, mais de 10% da população 

paulistana morando nos cortiços "estrito-senso", percentual 

esse que chega a 20% c?mputando-se as chamadas "casas cole

tivas" (que costumam apresent~r' segun~o a classificação dos 

fiscais de Rendas Imobiliárias, condições de promiscuidade 

menores que o cortiço, possuindo incl.usi ve banheiro privativo). 

Independentemente da precisão das cifras a afirmação que o 

nfimero de habitantes em cortiços tem aumentado ~ uninime en-

d . d b ... . (l) -tre os estu 1osos a pro lemat1ca. Mesmo que nao correspon-

dam à definição clissica de cortiço - já que oferecem cozi

nha e banheiros privativos - infimeros edifícios de apartam·en· 

tos, sobretudo no centro da cidade, pela irca, pelo nfimero d€ 

apartamentos por andar, pela transformação dos corredores em 

ireas de recreação, são excluídos dessa classificação apenas 

formalmente. Essas condições de vida. impõem alto nível de pro

miscuidade c coabitação involuntiria, que transformam estes ed 

fícios em verdadeiros cortiços verticais. Supõe-se que 48% da 

população paulistana morava n~s chamadas ''casas prec~rias de 

periferia", auto-construídas ou nao. O mercado pÚblico de mo 

ra'dias para população de baixa renda (program.as oferecidos 
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pela -COHAB), abrigava, na época, menos de 1,50% da população 
' '. 

municipal. 

A alternativa habitacional que vem se expandi~ 

do com grand~ intensidade na Última década. e a favela. Em 1973, 

cerca de 1,2% da população municipal abrigava-se nas favelas; 

em 1980 os dados oficiais apontam a cifra de 71.259 barracos, 

fornecendo um ércehtual de ·3,94% da população do Município de 

São Paulo. A cifra parece estar bastante subestimada, já que 

dados cadastrais da ELETROPAULO indicam, com exatidão, 62.053 . 

barracos em terrenos municipais em São Paulo. A partir dessas 

informações, procederam-se a algumas estimativas da população 

favelada para .1980, chegando-se a conclusões que devia estar 

pr6xima da cifra de 7% da popuiação municipal, o: que fornece 

ria uma taxa .de crescimento na d6cad~ 70-80 de quase ..... () 

..):Jô ao 

ano, bem maior que a taxa migrat6ria do período . . Seja, está 

havendo ~m nítido processo d~ pauperização, evidenciado pela 

piora das condições habitati6nais. Aumenta o preço da terra 

urbana, que se constitui num investimento para o capital im~ 

biliário, principalmente em períodos de crise do setor indus 

trial e de altas taxas inflacionárias que "desvalorizam" o 

capital empregado em outros setores -e "supervalorizam" o pr~ 

ço da terra. Em contrapartida a depreciação do valor real dos 

salários recebidos pela·população trabalhadora a impede de 

pagar o preço da terra urbana. 

O problema fundiário nas favelai é específico, 

já q~e a variável bási~a interveniente é a posse da terra, e . 

nao ~propriedade~ O processo ·de invasão de-terras no Municí 

pio de São Paulo caracterizava-se, pelo menos· até ~981, por 
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ser gradual, lento 1 e individual, ocupando terras pertencentes 

tanto ao setor privado como ao poder pÚblico, onde se encon

tram a maioria dos barracos (estima-se hoje que cerca de 70% 

dos barracos situam-se em terrenos de propriedade municipal) . 

. Entre setembro de 1981 e início de fevereiro de 1982, desce-

nhecidos nomes da periferia passaram a figurar em manchetes 

de jornais, relatando ocupações coletivas de terras, onde a-

parentemente existiu uma organiz~ção para a invasão. Durante 

todo o ano de 1982 relatam-se invasões em terrenos, como no 

Jardim São Paulo, em Guaianases, onde, em fin~ de outubro, 

. mais de 200 famílias invasoras foram· despejadas de uma gleba 

pertencente i indústria textil Tsuzuki. Entretanto, a maior 

incid~ncia de. invasões coletivas deu-se nos fins de i981 e 

inÍcio de 1982. Mas o ato de ocupação não costuma ser coleti 

vista ou revolucionirio. Ao contririo, os invasores· imitam 

em tudo os rituais da propriedade privada: desenham ruas e 

lotes, atribuem números, excluem os retardatários, escolhem 

os ocupantes. 

Percebeu-se tamb~m que as invasões graduais, 

lentas, fruto de ação individual sao geralmente toleradas; 

já nas invasões coletivas a açao repressora do Estado se faz 

sentir, usando a força se necessário. Nas favelas com ·menor 

grau de estruturação os. primeiros ocupa~tes se outorgam uma 

esp~cie de "poder" sobre solo, 
.. 

eles outros in o e e a que os -
vasores se dirigem pedindo perm1ssao para construir seus bar 

racos. Esse direito de "uso" da terra costuma ser cedido gr~ 

tuitamente a familiares e amigos. Mas foram relatado~ casos 
.. 

de venda, tanto em dinheiro como em .esp6cie (troca rle favo-
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res,· etc.). Geralmente o "poder" dos moradores mais antigos 

ou da União dos Moradores ~ referendado por alguma autorida-

de externa à favela. 

Os mecanismos de distribuição do espaço na fa

vela pqdem ser totalmente aleat6rios, quando o indivíduo sim 

plesmente ocupa uma parcela de solo desocupado, ou firmemen

te controlados por prepost6s ou Associação dos Moradores,nas 

favelas com maior gráú de organização. 

Sempre que possível o favelado delimita o seu 

lote. através de cerca, instrumento físico marcando nítido o 

contorno de sua posse. As condições de ocupação dos barracos 

mostram um adensamento populacional: o n~mero médio de -pes-

soas por barraco passou~~ 4,90 em 1973 para 5,~6 em 1980. A 

superfície construída média por habitante aumentou nesse in

tervalo de tempo. Percebe-se que a população já nota que a 

favela perdeu ·o· caráter de .transitoriedade e procura "me lho-
. -

rar", no que for possível, suas condições de moradia. A inci 

d~ncia de reformas e ampliações auxilia a demonstrar esse fa 

to. Mesmo assim, os barracos caracterizam-se como habitações 

insalubres, construídos com material que não garante confor-

to térmico e acGstico (madeira como elemento piedominante P! 

ra vedação interna e e~terna, cimento para o piso, cimento

amianto sem forro para a cobertura); áreas reduzidas, falta 

de ventilação, precariedade das instalações sanitárias domi

ciliares. 

Além disso, b maior adensamento observado nao 

raro corresponde a uma deterioração. nas condtções gerais da 
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favela~ A - aus~ncia de infra-estrutura torna-se dramitica, o 

~ercentual de domicílios lançando dejetos ao ar livre dupli

cou entre 1973 e 1980, ~aind~ p~la metade os que -usam fossa, _. 

mesmo ~udimentar (em 1973 68,10% dos barracos utilizavam-se 

de fossa seca ou negra; em 1980, apenas 30,89%). A percenta

gem de unidad~s de moradia ligadas a um destino correto dos 

dejetos (fos~~ septica ou rede p~blica de esgotos)manteve-se 

em torno de 3% ·. Em · relação ao abastecimento de igua ,houve ce_!:. 

ta melhoria: em 1973 58,50% dos barracos pesquisados usavam 
- - . 

ri ·poço m~nual; em 1980 apen~s 31,80% o fazem; Al~m disso, no 

ta-se um maior n~mero de ~oradias ligadas i rede p~blica de 

abastecimento de igua ou utiliztindo torneiras coleti~as. 

Cumpre observar que ~ justamente a partir de 

1980, data . da pesquisa de campo ("su~'..rey") . , que as 

de urbaniz~ção de favelas começam a ultrapassar a fase do 

projeto e entrar em execução. O poder pfiblico, ao perceber . 

que a favela "veio para ficar", perante o crescente 
~ 

numero 

de barracos e de invasões, interfere de outra maneira, nao 

mais insistindo nas remoções e alojamentos provisórios, mas 

procuiando garantir condições mfnimas de salubridade para os 

assentamentos existentes. Assim, em fins de 1982, 85% do to

tal dos barracos paulistanos estão ligados i re~e de energia 

el~trica; em janeiro de. 1980, 65,44-% das casas usufruiam dos · 

seus beneficios, ~as apenas 16,51% o faziam de maneira regu-

lar. o~ outros possuiam ligaçõ~s clandestinas ou ''empresta-

das''. O programa de instalaçãn de igua nas ·invasões avança 
-

mais l~ntamente, ~ssim como d de urbaniz~ção, pelas próprias 

caracteristicas construtivas dos dois~ Mas, em novembro de 
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1982, 30 favelas em terrenos municip~is ji tinham ligação d~ 

miciliar de igua e duas iniciavam projeto de urbanização co~ 

pleto (arruamento, guias e sarjetas, drenagem, iguas pluvi

ais)(*) ·. 

A população favelada é de origem predominante

mente migrante, como o é também a maioria da população pau

listana. Como um t6do, b contingente de favelados é mais ~e

cente . que o de .não nãturais do Mtiriicipio de São Paulo. Comp! 

rando-se; entretanto, os dados da população favelada em 1973 

com os de 1980, tem-se qu~ em 1973 58,91 dos favelados esta

va aqui hi menos de 5 anos, ~nqu~nto qti~ em 1980 essa perceg 

tagem dimin~iu para 28,01. O quridro torna-~e mais ~laro quari 

do se an~lisa o s~b-conjunto dos chefes de farnilia: 'o tempo 

do em 1980 foi de 10,95 anos; em 1973 essa m~dia era de 5,56 

anos. Embora migrantes, parte considerivel do contingente f! 

velado não é oriundo de migração recente, corno ji se notara · 

em . 1973: 70;7% dos chefes de família rnigrantes estão morando 

no aturil barraco hi menos de 5 anos~ enqu~nto que s6 31,5% 

estão em São Paulo hi iguril periodo de tempo. ·rem-se assim, 

para o sub-conjunto de chefes hi menos de 5 anos na favela, 

u~ percent~~l de 39,21 .de rnigrantes que u~ufruiram situação 

habitacional diversa da atual. 

Ao chegar a um centro dinâmico de acumulação de 

capital como é São Paulo, essa população continua a se deslo 

(*) Todas essas informações foram forneGidas por técnico da ~illRB. 
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c ar no espaço urban''o: de áreas mais valorizadas -para arcas 

cada vez inais"periféricas",da casa de alvenaria para o barra 
. \ I 

. . ' " \ 

co. Esse deslocamento.nio s~gnifica transitoriedade da fave-

la. Cada vez a população mora na favela por um. tempo maior: 

.se, em 1973, 42,6% da população favelada estava na favela pe~ 

quisada há menos ·de 1 ano, em 1980 apenas 12,9% está no atual 

barraco há igual período de tempo. Dentre os chefes de famí

lia, o tempo médio. de permari~ncia na favela onde foram ent~e 

vistados dobrou entre 1973 e ·1980. Em 1973, 40,8% dos chefes 

estavam na favela pesquisada há menos . de 1 a~o; em 1980, ap~ 

.nas 15,3% estio no atual barraco há igual período de tempo. 

O fen6meno observado em 1973, quando se detetou uma faveliza 

·-. çio em andamento, acentutiu-se em 1980: a favela e, cada vez 

mais, "opçio" definitiva de moradia. 

As trajet6rias habitacionais dos chefes fav~lados 

indicam que casa ou mesmo barraco de parentes é/ou amig'os p~ 

. r_ece ser o primeiro ponto de apoio do migrante favelado · na 

região metropolitana. A rotatividade e~tre favelas não & des 

prezivel: 39~8% dos chefes declararam ter morado algu~a · vez 

noutra .favela em Sio Paulo. Chama a atenção que cerca de 5% 

dos chefes tiveram; como moradia imediatamente anterior ao 

atual barraco, casa pr6pria. A incidência de entrevistados 

que moraram em condiç6es diveisas da fa~ela confirma uma mo-

bilidade habitacional descendente. Os migrantes mais recen-

tes~ por~rn, parecem não estar cons~guindo outra alternativa 

habitacional e tudo indica que estio .se dirigindo diretamen

te :à favela. 

A ~op~lação favelada faz ·parte da classe trabalha 



646. 

dora no seu conjunto e nao é marginal ao sistema econômico. 

Obtém seu sustento pela venda da sua força de trabalho c in-
',, 

\ . -serem-se sobretudo no s~tor ~ecundario (57,3% dos chefes ati 
I 

vos), corno assalariados regulares. Em 1973 já se percebia que 

o favelado era, antes de tudo, um trabalhador e nao "lurnpern" 

Mas não era tão nítida a imagem do favelado corno um operário. 

O chefe favelado é hoje, na sua maioria, operário do setor 

secundário, distinguindo-se do restante da classe trabalhado 

ra apenas por ser quase que exclusivamente manual nao espe-

6ializádo. Chama a atenção que as indfistrias de transforma-

ção,.que em 1973 empregavam 5,80% da Força de Trabalho Ernpr~ 

gada (F.T.E.) dos chefes de famÍlia, hoje empregam 28,84%. 

O percentual empregado na construção civil manteve-se seme-

lhante: 22,85% ,da F.T.E. dos chefes em 1980 e 26,30% em 1973 

Quanto i renda, duplicou a percen~agern de farnf 

lias com renda entre 2 e 3 salários mínimos, triplicou o pe! 

centual com renda entre 3 e 4 salários mínimos. A renda -me-

dia familiar aumentou de 1,20 salários rnf.nirnos para 2,18 sa-

lários mínimos. O grande crescimento da população moradora 

de favelas, o "inchamento" das favelas parece se dar pela ch~ 

gada de fa~Ílias que t~rn rendimentos que anteriormente lhes 

permitiam pagar por moradia melhor e que, através da perda 

real dos salários, do aumento do pFcço da terra e dos mate-
- -

riais de construção,v~ern-se forçados a recorrer a um barraco 

em terreno invadido corno filtimo recurso de moradia. 

Ã medida· que aumenta a pauperização da classe. 

trabalhadora e que se acelera o crescimento das favelas, os 

moradores passam a reivindicar, pela força do seu conjunto, 
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condições mais dignas de sobreviv~nc~a: melhoria das condi-

ções de irifra-estrutura, reconhecimento da ocupaç5o (com o 

titulo de posse ou me~mo propriedade da terra)e mobilizam-s~ 

para evitar remoções de uma irea para outra. Entretanto, o 

·interesse comum nao mascara o fato que se desenvolve, no In

terior da favela, um sub-mercado de barracos: as unidades de 

habitação podem ser próprias, auto-~onstruidas (39,1\)ou _ co~ 

pradas prontas (44,9%), altigadas (2,8%) e cedidas (10,6\).E~ 

hora não se possu~ informaçio segura, sabe-se que a mercanti 
· . . . . 

lização de barracos em tal escala não acontecia em 1973,quag 

. do dominavam, nas favelas paulistanis, as moradias auto-caris 
. . . 

truidas. O sub-conjunto dos auto~construto~es de ba~racos -e 

mais antigo em São Paulo que o dos compradores, o que auxi

lia a confirmar a hipótese da maior comercialização de barr! 

cos na fav~la nos filtimos anos, resultante, provavelmente,de 

uma demanda. por este tipo de produto e pelo adensamento das 
·-:-). 

favelas (e diminuição da irea disponivel par~ edificações). 

Exi~tem diferenciais entre os segmentos poptil! 

cionais que habitam os diferentes sub-merc·ados na favela. Co 

mo hipótese que merece ser melhor explorada esti a relação 

entre a "opção" pela auto-construção e o momento do ciclo vi 

tal da familia: per~ebeu-se que a construção do barraco se 

di quando existem muitQs membros da familia se~ rendimentos, 

com braços vilidos para auxiliar no trabalho braçal da cons-
. .. 

tru.ção: crianças, adolescentes, mulheres, enquanto que a com 

pra s~ faz possivel mediant~ contribuição monetiria de mais 

membros. Assim barracos comprados prontos ·caracterizam fami

lias com filhos maiores, ji·no mer~ado de trabalho, ~nquanto 
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que barracos construidos abrigam fam~lias de maior dimensão, 

mas em outro momento do ciclo vital. 

No sub-conjunto de barracos auto-construidos e~ 

centram-se ainda algumas situações de total improviso, evi

denciadas por paredes e cobertura costuradas como verdadei-
.. 

ras colchas de retalho, misturando pl~stico, papelão, vasi-

lhames cortados ao meio ã guisa de telhas e sobras de mate-

riais de construção. Mas predominam, nas favelas paulistanas, 

barracos ~onstrufdos com t~buas soltas, compradas geralmente 

em dep6sitos de madeira e cobertas com telhas francesas ou 

de cimento amianto e ba~racos "pré-fabricados". A venda de 

painéis pré-montados para a construção de barracos ·represen-

ta uma.nova altern~tiva de construção, pois o morador, de 
. . - .. 

c co rloC"' C' . C'" '1 • ~;; • c-' C"';:: '-n.or C' C"' • t., ., .-,-vo"V";; lAr """' ..... " n~n..,.... po,;>_,.....,. _ ............ -.)e ..... p ....... l ...... vl~' _,....., .I.J.v\,..oC.J.....Jl \.4. u.illu..&. .1. u.- V.::J' f-JJ.. vpu..t.. U.J. 

so e providenciar a cobertura, o que possibilita levantar um 

barraco em poucas horas. 

A rapid~~ da montagem do barraco é praticamen

te a garantia da sua perman~ncia, j~ que os fiscais da Pre

feitura s6 interferem q·uando a·inda não foi colocada a cober

tura. A idéia que a produção dos barracos não implica em cus 

tos monet~rios é desmentida: o material tem sido comprado, e 

pesa no .orçamento. Os preços por metro quadrado dos materiais 

dos barracos "pré-montados", representavam, em 1978, 17,31% 

do salirio minimo ~igente, enquanto que o barraco construido 

com t~buas soltas tinha preço unit~rio de 12,82% do mesmo sa 

lârio mínimo. Assim, em 1978, um barraco "pré-fabricado" de 

21m 2 , com piso de cimento, uma porta, u~a janela, telhado de 
-

cimento-amianto, sem instalações hiJr5ulicas ou elétricas, 
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cust~va 3,62 saliri~s mínimos em material. Usufruindo de ap! 
. . 
rato sanitirio (bacia, '.pia, tanque) e poço manual, seu preço 

. ' . 
\ . 

de custo de material subia p~ra. · 6,34 salários ·mínimos. Para 

os barracos de igual tamanho construidos com tábuas soltas, 

as cifras fornecem 2~69 salários minimos para o _abrigo sim

ples e 5,41 salários minimos quando se computam poço e apar! 

lhos sanitários. 

As t~cnicas construtivas sao extremamente ele-

mentares e de domini6 popular. A cooperação para a constru

ção de barracos se di fundamentalmente entre membros da pro

pria unidade de consumo e/ou familiares e amigos quando exis 

te entre eles .uma relação de amizade e uma eipectativa de re

tribuição. Mas a mio de obra p~ga · ~ fató concreto,embora nio 

-se disp~ndio de dinheiro nalgum momento da construção para 

o pagamento de auxiliares; A~sim, al~m dos custos ' com mat~

riais existe~ · cuStds com mio de óbra que pode~ ser signifi-

cantes. Os momentos construtivos onde se utilizaram com maior 

. frequ~ncia a mio de obra paga foram a confecção do piso,o 1! 

vantarnento das paredes e as instalações el~tricas e hidriu-

licas, quando existentes. O fato chama a atenção para um mer 

cada de "bicos" dentro da própria favela. 

Em 1973, um ex-favelado vendeu seu barraco "pr~-
. . 

· moldado" por 1,60 salários minimos. Em 1978, o preço de cus-

to de material para algo equivalente foi de 3',62 salários mí 

nimos. Entre 1975 e 19~0 observou-se que o preço modal de 
.. 

venda dos barracos, nas diversas favelas da capital, situa-

va-se ao redor de 5 salirios minimos. O cu~to aumenta com a 
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deteriorização salarial e o aumento do preço dos materiais 

de construção. O preço \de venda aumenta, já que se compoe nao 
\ 

s6 dos investimentos em material e mão de obra que foram usa 

dos na sua produção, mas também da valorização que tenha so-

~rido com o aumento da demanda, com a infra-estrutura que t~ 

nha sido colocada e com o lucro que o proprietário pretende 

-auferir. Enfim, o barraco de fav~la e uma mercadoria,como t~ 

do no sistema capitalista. Assim, o proprietário de um barja 
-

co de favela, ao vendê-lo, acaba por se inserir no conjunto 

de agentes do mercado imobiliário que lucram com a situação 

.de escassez de moradia, com a falta de terras para invasão e 

usufruem das rendas advindas do trabalho coletivo ~ara a pro 

dução dos bens de consumo coletivo (água, esgoto, en~rgia 

elétrica, etc~. 

Percebeu-se também que entre muitos componentes 

das camadas de baixa renda, e nas invas6es particularmerite,o 

aluguel é visto como exploração, diferentemente da compra e 

venda de mercadorias. Existe ai um componente ideol6~ico que 

faz o favelado ver no locador o explorador, impedindo-o de 

perceber com maior acuidade sua verdadeira situação de elas-

se. 

A.mudança na dinãmica da ocupaçao de terra,ta~ 

to no qu~ se refere ·ao nfimero de in~asores, como ao questio-

namento ~ estrutura imobiliária e a legislação do solo que 

representaram as ocupaç6es coletivas.de glebas ociosas a pa! 

tir:de setembro de 1981, fazem mudar o tipo de intervenção 

estatal. 



"lhn olhar analítico nos permite perceber co

mo vem mudando a, política estatal com rcspc.!_ 

to aos as~entamentos de baixa renda( ... ) Em 
\ 

geral, ao longo do processo de desenvolvirne~ 

to capitalista nos nossos países, a atitude 

perante as favelas foi inicialmente de re

pressão; logo se permitiu (e até incentivou) 

seletivamente sua aparição, acompanhando-a com 

repressão e remoção quando as favelas se es

tabeleciam em zonas requeridas para usos mais 

rentáveis. Ul timarnente·, além da poli tica de 

permissão seletiva das fav~las, eles são edi 

ficados em certas zonas onde o Estado urbani 

za o terreno e encarrega os moradóres da 

construção de casas e boa parte dos serviços, 

sem abandonar a ação repressiva de remoção · 

para certas áreas dos bairros. Este processo. 

tem sido assim na Venezuela e em outros paí
ses como o Peru ( ... )~Z) 

"Em Lima a "barriada" foi considerada ilegal 

num primeiro momento; posterionnente se con

cluiu que era a fo:nna mais adequada de solu

ção do problema de moradia pela demanda nao 

solvente. Agora só se considera ilegal a "ba 

rriada" que rompe as regras do jogo fixadas. 

Essas transfonnações da política estatal em 

relação ao problema habitacional estão rela

cionadas com a dirnensã.o que este alcançou, 

buscando evitar que a questão assuma conota
çoes poli t~icas mais dramáticas." (3) 

651. 

Há 15 anos, no Brasil, mal se podia falar em 

um programa de construção de casas-embrião, de lotes urbani-

zados, de· urbanização de favelas e de concessão de posse ou 

título de propriedade aos favelados .• 
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Acreditava-se que a construção em larga escala, 

a pré-fabricação, a industrialização e a racionalização da 
\ . \ . . 

construção poderiam ~romover 1 o barateamento da casa, colocan 

do-a ao alcance de todos. 

"A realidade não seguiu os prognósticos. A 

população das grandes cidades resolveu seu 
-

problema de moradia como pôde ,à ma.rgem dos 

programas oficiais e inclusive, da legali
dade institucional. A população trata de 

criar seu próprio espaço ocupando, ilegal~ 

mente; áreas semi-abandonadas, pÚblicas, 
privadas ou de propriedade questionada."(4) 

Assim como em outros países do Terceiro Mundo, 

aceitar e promo~er ; consolidação das fav~las reflete uma mu 

dança radical na atitude do poder pÚblico perante elas. Eram 

sempra problemas - a re~over, erradicar, equacionar hoje 

sio vistas, tal como afirma RIOFRIO para Lima, como · solução 

(precária, deficiente e insatisfatória), suficiente para al! 

viar as crescentes tensões sociais resultantes do progressi-

vo agravamento do problema habitacional para camadas de bai-

xa renda. E, dada a impossibilidade de sua ·erradicação a cu! 

· to prazbi toloca-se a necessidade do estabelecimento de nor-

mas e padrões lega~s adequados e, por mais paradoxal que pa

reça, a necessidade que o próprio poder pÚblico promova a 

sUa construção. 

Um recente trabalho do CEPAM (S) para o B.N.H. 

evidencia a nova atitude do poder pÚblico perante o problêJna. 

O próprio título do trabalho já é por si indicativo: "Estudo 

de normas legais de edificaç5o e urbanismo adequadas -a areas 
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de assentamentos subnormais ou de baixa renda". 

Observa-se, pelo poder pÚblico, uma certa tole 
. . 

rincia, admitindo, at~ certo ponto, o direito i moradia. De 

outro lado, aumenta o nível de ·organização e consciência dos 

invasores para defender a posse da terra, ti~a mercadoria ca

da vez .·mais difícil para os estratos pauperizados das metr6-

poles brasileiras. 

A Igreja coloca em questão a função social d~ 

propriedade e ~arcelas do clero defendem o direito do traba-

lhador urbano em relação ao solo e a cAsa, enfatizando a ne-

cessidade de ~Iteração do regime de propriedade urbana. Uma 

das formas propostas ~ o aumento ae tributos sobre a terra 
' 

ociosa. Outros estudiosos defendem a socialização da terra 

urbana, alegando ser isso possível mesmo num regime capita 

lista, dado que a teria urbana ~ apenas apoio para as ativi-

dades econômicas, não se co·nsti tu indo diretamente num 

de produção. 

"Surge fortemente como tema de discussão o 

direito ã moradia e o direito ã proprieda

de. A visão clássica liberal assegura ao 

proprietário o direito e o usuf1~to da· pr~ 

priedade. Sob essa 6tic~, as invasões re
presentam uma grave viol~ção. Mas as ina

ceitáveis condições de vida dos pobres na 

cidade, que mnn sistema socialmente desi

gual tendem a acentuar-se, modificam o en
foque da questão~"(6) 

meio 

-Quando as favelas localizam-se em areas de pr~ 

priedadc. privada, a solução do probl-'ema implica em· desapro-
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pria~io. Ai hi qui se enfrentar os p~o~lemas de custos, ji 

que os proprietirios soiicitam preços de mercado. A primeira 
. I . 

I 

vista, as ireas pfiblicas parecem oferecer menores problemas, 

ji que ~ualquer que seja a solução juridica a adotar-se, nao 

.implica em recurso~ financ~iros. O Poder Pfiblico, faria uma 

transferência de domínio (posse) aos moradores. Segundo AZE

VEDO NETO(l7)~ o problema~ que as ireas de propriedade m~ni

cipal são ireas de uso comum do povo e doi-las aos favelados 

implica numa mudança no ~eu destino original, ou seja, hi 

que . transferi~las para a categoria de bens de domínio pfibli

co, procedendo depois i concessãb do direito real de uso ou 

.i tra~sferência de domínio. Isso envolve uma decisão políti

·. ca do Executivo e L~gislativo, que temem incentivar as inva-

soes. O ~~oblema da terra ainda não tem solução satisfat6iia. 

Por este motivo necessita-se analisar exaustivamente os di-

versos títulos e direitos possíveis de serem conferidos aos 

ocupantes: a legitimação da posse; a concessao do uso; o com 

promisso de compra e venda por preço acessível e restrições 

ao tiso do im6vel; a dotação com restrições de uso; o aluguel 

com ou sem opção de compra; o condomínio; a co-propriedade; 

o usocapião esp~cial, tom prazo reduzido; a cessao em comoda 

to, 'etc. 

Enquanto o problema da terra · nao se resolve, e 

os invasores permanecem, ji que não têm para onde ir, ~ res

pon~abilidad~ dos 6rgãos pfiblicos dar a essa população con

dições mínimas de segurança e salubridade. Como ji se viú no 

tex.to da · tese~ a ausência de infra-esti·utura, água, esgoto e 

recolhimento de lixo ~ u~ dos problemas mais 5~rios vividos 

pela população das favela~. Em São Paulo, entre 1980 e 1982, 
' . ' 
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pode-se diz~r que esti sendo solucionado o problema da ener

gia el~trica, ji ~~~ e~ novembro de 1982 85% dos barracos 

das favelas do municÍpio usufruiam de ligação domiciliar, em 

hora ainda paguem por ela tarifa si~b6lica.· A ELETROPAULO 

-deixou para instalar os medidores de consumo apos as elei-

ç:oes ..• 

Segundo dados do Rio Grande do Sul, 

"as· venninoses nas populações das vilas per_! 

féricas apresentam um quadro de infestação 

nunca inferior a 80%. Portanto, programas de 

Saúde Pública que envolvam ações de saneame~ 

to são perfeitamente justificive:Ls quando 

considerados dentro de uma hierarquia de pri~ 

ridades~ segundo crit~rios. de importância dos 

danos causados pelas doenças de veiculação 

pela igua, da vulnerabilidade das mesmas -a 

tecnologia disponível para seu controle e re 
dução ~ e de custos-benefícios.·" (S) 

A dificuldade de implantação de rede pÚblica 

de igua nas favelas ~ considerivel. Analisando os crit~rios 

de desemperiho em relação i igua, esgotamen~o sanitirio, can~ 

letas ou eventualmente galerias de iguas pluviais e rede aé~ 

rea de postes para energia el~trica e iluminação pÚblica, o 

estudo do CEPAM chegou i conclusão que seriam necessárias vias 

de pedestres com largu~a de 2,70m. A urbanística normal dos 

assentamentos favelados costuma apresentar caminhos menos a~ 

plos. Usando-se escavação manual é possível implantar iedes 

subterrâneas em espaços mais estreitos e, nestes casos,a lar 
... . 

gura m1n1ma poderia ser de 2m .. 
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Nas favelas onde a densidade é tal que nao há 

~ossibilidade de exten~ão das redes pfiblicas de abastecimen

to de água para ligação domiciliar ou sistema de bicas pfibli 

cas, pode-se utilizar, como meio de suprimento, o poço comu-
. . 

nitário, que, quando bem construido e protegido sanitariamen 

-te, garante um adequado suprimento de agua. 

"O destino sanitário-dos dejetos é a primei 

linha de defesa contra as doenças i~testi

nais transmissíveis. A proteção do local de 

abastecimento é uma segunda defesa. Ambas 
são necessárias péira evitar essas doenças."(g) 

A contaminação pode penetrar num poço escavado 

de quatro maneiras: 

-- por escoamento de aguas sup~rficiais para o interi-

or do poço; 

- por infiltração di água contaminada através das pa-

redes laterais do poço; 

- por infiltração no poço de um lençol d'água subter-

rineo que. esteja contaminado; 

- pela entrada direta da contaminação através de aber 

tura no alto do poço, por meio de objetos atirados 

dentro dele, ou por baldes e cordas sujos, etc. 

Assim, ao cons~ruirem poços, tanto individuais 

como comunitários~ Os favelados devem·. ser instruidos para f~ 

z;-lo em locais de boa drenagem,· ~ uns 15 metros de distin-
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cia. pelo menos de ~ualquer fossa que se destine a dejetos, 

construir um revestimento impermeivel de concreto ou alvena

ria do alto do poço at~ um~ pro~undidade dé tr~s metros, ev! 

tando-se espaços entre o revestimento e as paredes do poço. 

Em cima deve ser construida uma plataforma, com tampa ou co

bertura de concreto que fecharia abertura e evitari·a entra 

da de qualquer outra igua de superfície. g necessirio tamb~m 

uma bomba para proteger o poço de .agentes poluidores.Como ex 

tensão da plataforma ao redor do poço deve ser construida 

uma calçada de proteção de cerca de meio metro. É bom lembrar 

que ~gua de poço com menos de cinco metros de profundidade ~ 

quase toda oriunda de infiltrações de superficie. Aisim jtis

tificam-se todas essas precauções, dado que esta água nao 

passou por uma camada d~ solo suficiente para ser purificada 

pelos proces~os naturais de .filtração. 

As autoridades sanitárias recomendam, quando· 

nao existir rede de esgoto · (tamb~m de difÍcil implantação nas 

favelas; mesmo o M.S.P. como um todo~ apenas parcialmente 

atendido pela rede pÚblica de esgotamento sanitário), o uso 

de privadas higi~nicas de fossa seca ou s~ptica. Em zonas r~ 

chosas ou ricas em calcáreo, as águas contendo dejetos esco! 

rem pelas frestas do solo, sem sofrer filtração natural. A 
- . 

fossa, então, deve ser·construida em local mais baixo que o 

poço, al~m da distincia mÍnima de 15m entre um e outro que 

deve ser respeitada. A densidade de ocupaçao nas favelas nao 

raro faz ·que a fossa de uma família contam'ine o poço de ou

tra. Por isso privilegia-se como solução o poço comunitário~ 

cpja conservação ~ mais controlada. 
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Em relação ao lixo, os próprios favelados cos

tumam carregi-lo em ~acos, para as vias carrosiveis do as-

sentamento, onde passa um ~amirihão de coleta. Quando 
\ 

està 

não existir, recomenda-se o enterramento do lixo domicili~r, 

desde que recoberto com uma camada de terra de pelo menos 

meio metro de espessura, para controle de ratos e moscas. 

O Estudo do CEPAM(lO) discute longamente as no! 

mas de edificação e urbanísticas que se devem adotar como 

~padr6es mínimos aceitiveis''. Colocam valores bastante redu~ 

zidos, tratando ·de evitar que a concessão de títulos de pos

se ou propriedade e as melhorias introduzidas por projetos 

de urbanizaçã9 de favelas se façam a custa de remoção de um 

nfimero muito grande de casas. Admitem como mínimo aceitivel 

um "habitat". que: 

a) nao exponha os indivíduos a um perigo de morte por 

inundações e deslizamentos de terra; 

b) -constitua-se em abrigo contra chuva, calor e frio 

excessivo; 

c) ofereça um mínimo de privacidade (entendida como a 

possibilidade que os casais disponham de quarto s! 
-

parado, pelo·menos i noite, e que qualquer habita~ 

te possa cuidar de sua higiene pessoal em comparti 

menta "ad hoc") 

d) permita o acesso dós habitantes ao trabalho, aos 

serviços bisicos de educ~ção, ~afide e recreaçao e 

·aos equipamentos essenç:iais de infra-estr.utura (ener 
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-gia,· agua e drenagem). 

Por outro la~o, consideram ~ue as norrna5 legais . 

deveriam restringir-se aos elementos absolutamente essenciais, 

orientar-se para as questões de interesse comum e para o fu

turo, ji que seriam aplicados i medida que a situação da :ter 

ra for ·sendo regulariz~da e as ~dificações precirias 

sendo substituidas por · construções durive{s. 

forem 

Embora apoiando os programas oficiais de lotes 

urbanizados, casas embrião, urbanização de favelas e as bu

tras tentativas oficiais de melhorar as condições de vida da 

p~pulação favelada, hi que lembrar que cis favelados não mo-

rarn apenas nu~a habitação preciria, más t~rn condições de 

exist~ncia de extrema rnis~ria. Atuar somente no problema da 

habiiação . € agir nas consequ~n~ias e não nas causas. 

A verdadeira luta pela habitação so vai se dar 

q~ando essas camadas trabalhadoras forem introduzidas no pr~ 

cesso de luta de classes que se di no espaço urbano e na so-

ciedade, pela classe operiria e seus partidos. Assim, a de

manda p~la ~oradia coloca não s6 urna contradição ~specif~ca 

da problem~tica urbana, mas a ultrapassa, para incidir na 

partilha dos beneficios sociais produzidos por uma sociedade, 

o que, em ~ltima instin~ia, afeta o~ prciprietirios dos meios 

de produção. 
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OCUPAÇOES NÃO MANUAIS DE ROTINA E ASSEMELHADAS 

- Administrador de Fazenda· (_até 10. empregados) 

- Advogado provisionado 

- Agricultor - sem informação sobre a propriedade da terra 

- Almoxarife 

- Artista (sem especificar) 

- Auxiliar de escritório 

- Bancário (sem especificar) 

- Caixa de firma comercial 

- Chefe de estação de estrada de ferro - Despachante de frete 

de estrada de ferro 

- Comerciário. (sem especificar e sem empregado) 

- Conferente (exceto conferente de alfândega) 

- Contador prático 

- Corretor de açoes, apólices e seguros 

- Corretor de imóveis com menos de 2 empregados 

Datilógrafo 

- Decorador 

- Despachante de companhia de aviação 

- Despachante sem empregado ou com um empregado 

- Dono de estabelecimen o comercial sem empregado ou com 1 

empregado 

- Enfermeiro 

- Escriturário 

- E~crivão de Polícia - Comissário de Polícia - ln~estigador 

de Polícia 

- Ferroviário (~em especificar) 

- Fiscal de prefeitura - Administrador de mercado 
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- Funcionirio p~blico (sem especificar) ou coletor de dados 

estatísticos 

- Gerente de casa co~ercial de ~amanho m~dio - 2 a 10 subor 

dinados 

- Industrial com 1 ou nenhum empregado 

- Insp~tor de venda~ 

- Locutor 

- M~sico 

- Professor de caligrafia, datilografia e taquigrafia 

- Professor de m~sica 

- Professor primirio - Diretor de escola primiria 

- Propagandista (empregado) 

- Prot~tico (sem empregado) 

- Publicitirio (sem especifica~) 

- Radialista. 

- Radiotelegrafista - Rid1o Operador (Vôo) 

- Recepcionista 

- Repórter 

- Representante .comercial com 1 ou nenhum empregado (contapr~ 

pria) 

- Revisor 

- Sargento 

- Si ti ante (sem informação s.ob.re a n~mero de empregados) 

- T6cnico de laboratório e farmac~utico pritico 

- Tlegrafis.ta 

- Treinador de esportes e cavalos 

- Vendedor de firma - cobrador de firma - ~omprador de firma 
" 

- Vendedor de produtos farmac~uticos 

-.Viajante comercial 

- Visitadora sanitiria 
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SUPERVISÃO DE TRABALHO MANUAL E OCUPAÇOES ASSEMELHADAS 

- Agricultor ou sitiante (por conta própria) com 1 ou nenhum 

empregado 

- Apontador de o9ras 

- Arredatirio rural com 1 ou nehum empregado 

- Artífice com 2 ou 4 empregados 

- Chefe de armazém, estoque 

- Chefe de estiva 

- Chefe de obras 

- Chefe de oficina 

- Chefe de trem 

- Chefe de turma 

- Chefe de seçao (fibrica) 

- Construtor autônomo (com 1. ou nenhum empregado) 

- Contra mestre 

- Corretor autônomo 

Cozinheiro (restaurante de la. classe) 

- Empreiteiro de modo geral, Boiadeiro 

- Feitor ou capataz 

- Fiscal de transporte coletivo 

- Guarda aduaneiro 

- Inspetor de. obras .(pão e.ngenheiro) 

- Inspetor-de policia 

- Inspetor de serviço (9ficina mecãnica, automóveis, e indfis 

tria) 

- Maquinista 

- Mestre (jndfistria) 

- Mestre de embarcações 

- Mestre de obras 

- Mototista proprietirio de carro - com 1 empregado 



OCUPAÇOES MANUAIS ESPECIALIZADAS E ASSEMELHADAS 

- Açougueiro 

Agricultor - meeiro ou pacei.ro C*) 

- Alfaiate 

- Artesão sem empregado ou com 1 empregado 

- Barbeiro (proprietirio) 

- Borracheiro 

- Cabelereiro 

Carpinteiro 

- Chacareiro 

- Capeleiro 

- Cinegrafista 

- Dono de banca de jornais e revistas 

- Dono de lenhadora 

- Dono de pensao 

- Dono de olaria 

- Dono de quitanda 

- El~tricista - eletrot~cnico 

- Encanador 

- Feirante (dono) 

- Ferreiro 
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- Fiscal de feira - ~iscaç de caça e pesca - Guarda sanitaris 

ta 

- Fotógrafo 

- Funileiro 

C*) O Arrenda ti rio rural deve ser classificado pelo número de empregados, 
sendo os limites os mesmos estabelecidos para o administrador. 



- Garçom 

,_ Gráfico 

- Guarda civil 

- Inspetor dé alunos 

- Marceneiro 

- Mecinico e torneiro mecinico 

- Militar (sem especificar) 

- Motorista 

- Músico de banda 

~ Opera~or de cinema 

- Ourives 

- Padeiro 

- Pedreiro 

- Pintor 

- Relojoeiro 

- Sacristão 

- Sapateiro 

- Soleiro 

- Serralheiro 

- Tapeceiro 

- T~cnicos de tecidos 

- T~cnicos de TV 

- Tratorista 

- Veterinário prático 

- Vidraceiro 

- Zelador de ediffcio 
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OCUPAÇOES MANUAIS NÃO ESPACIALIZADAS 

- Ajudante de mecinica 

- Barqueiro 

- Carcereiro 

- Carregador 

- Carroceiro 

- Carteiro 

- Cobrador de ônibus 

- Coletor de lixo 

Cozinheiro - confeteiro - copeiro · 

- Dono de charrete 

- Empregado ~oméstico 

Entregador - carteiro 

- Foguista 

- Guarda noturno - guarda de trem 

- Jardineiro 

Lavrador (sem empregados) 

- Ltistrador 

- Marinheiro - Marítimo (sem especificar) 

- Motorneiro - Manobrador 

- Operirio sem especificar - servente 

- Pedreiro - ajudante 

- Pescador 

- Poceiro 

- Porteiro 

- s.eparador de cartas. 

- Soldado 

- Tecelão (estivador) 

A - 6 



- Tintureiro (s.em empregado) 

~ Trabalhador rural 

- - Vendedor ambulante 
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