Espaço e População nas Favelas de São Paulo∗
Suzana Pasternak
USP/FAU

1. Introdução
A segmentação espacial na cidade não é um fato novo. Historicamente, tanto as
cidades do mundo antigo clássico quanto as cidade medievais e as do mercantilismo
foram segregadas espacialmente. Engels descreveu com apuro as condições de vida e o
meio ambiente da burguesia e da classe operária na Manchester industrial. Quais seriam
as mudanças nas chamadas cidades globais? Como se comportaria a fragmentação
espacial numa metrópole periférica mundializada?
Pelo o IPEA (1999), a metrópole paulista, topo do sistema urbano brasileiro,
vem se consolidando nas duas últimas décadas, como centro urbano de importância
internacional. Segundo os autores, São Paulo, com profundas transformações
estruturais, permanece densamente industrial, convivendo com grandes transformações
tecnológicas e gerenciais no seu aparato técnico-produtivo. Vale a pena notar que a
terciarização da economia metropolitana não tem se dado às expensas da base industrial
da região: se, nos anos 90, a proporção da produção industrial da metrópole se reduziu
de cerca de 58% da produção total do estado para 52% em 1995, ela permanece
altamente concentrada nos setores de bens de consuma duráveis e de bens de capital. O
valor de transformação industrial da região metropolitana se manteve; o que mudou
grandemente foi a estrutura do pessoal ocupado. Em 1985, 29,8% do pessoal ocupado
na RMSP empregava-se na indústria; no ano 2000, este percentual desce para 17,8%. A
hipótese da global city ( Sassen, 1991; Mollenkoff e Castells, 1991, entre outros) indica
que as transformações do papel das cidades no mundo atual, onde se muda a atividade
econômica de industrial para serviços ( como é o caso de São Paulo em relação a
estrutura de empregos), levariam a uma estrutura social bimodal, caracterizada por uma
mistura de empregos com remuneração alta e bem qualificados, ao lado de empregos
muito mal remunerados e de baixa qualificação. A estas mudanças corresponderia uma
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nova ordem espacial, também dual. No contexto deste debate, Marcuse ( 1996), baseado
nos seus estudos sobre Nova York, propõe o conceito de “ cidade fragmentada”,
destacando distintas áreas residenciais: a de casas de luxo, a cidade gentrificada, a
cidade suburbana, a cidade dos cortiços e do aluguel, e a cidade abandonada, local dos
excluídos e da pobreza mais aguda. Segundo este autor, algumas características que
marcam as cidades pós-fordistas seriam, além do crescimento de um processo de
“gentrification”, a perda do significado dos espaços públicos, a perda da unidade da
cidade, numa fragmentação do tecido urbano, e o aumento da cidade abandonada.
Assim, a cidade pós-industrial apresentaria uma relação específica entre população e
meio ambiente, devido à forma peculiar da sua estrutura produtiva. No caso de São
Paulo, pode-se afirmar que realmente nota-se aumento substancial da cidade
abandonada, expressa por uma das suas parcelas mais aparente: as favelas

2. Objetivo
Pretende-se mensurar e caracterizar esta parcela populacional favelada em uma
metrópole periférica mundial: quantos são, quem são, onde se localizam, como moram
os favelados da metrópole de São Paulo? Qual é o seu impacto no meio ambiente
urbano? Qual tem sido sua dinâmica, sobretudo na última década? Os excluídos tem
forma específica de apropriação do espaço? Que conseqüências ambientais teriam suas
formas de ocupação espacial?
A reflexão intelectual sobre favelas e favelados tem sido permeada por algumas
afirmações:
•

Sua população teria especificidade demográfica;

•

O urbanismo favelado teria também peculiaridades, tanto em relação ao desenho
urbano, como em relação à arquitetura das casas e às técnicas construtivas; por
conseqüência, o meio ambiente favelado seria também específico;

•

O espaço favelado seria, por excelência, o espaço da pobreza;

•

As favelas seriam espaço homogêneo, tanto entre favelas como dentro da favela.
O presente trabalho esboça algumas respostas às perguntas acima, e tenta

verificar as afirmações colocadas.
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3. Material e métodos
Foram utilizadas informações de pesquisas diversas sobre favelas, tanto da
Prefeitura Municipal de São Paulo como de pesquisas acadêmicas; tabulações especiais
dos Censos de 1991 e da Contagem de População de 1996; resultados publicados sobre
favelas na Sinopse Preliminar do Censo de 1980; mapa da análise fatorial das áreas
homogêneas das favelas da Grande São Paulo, construído a partir de setores censitários
com algum domicílio favelado em 1991, através da utilização de base digitalizada georeferenciada dos setores censitários de 1991.
A utilização da análise fatorial por correspondência binária e análise de
classificação hierárquica para a construção de “clusters” permitiu a construção de mapas
que conseguem apreender a heterogeneidade dos espaços favelados quanto à categoria
sócio–ocupacional de seus habitantes. Para definir as áreas homogêneas, foi construída
uma variável que fornecesse um sistema de hierarquização social das ocupações, como
proxy da estrutura social. Esta variável, construída a partir da combinação das variáveis
de renda, ocupação, posição na ocupação, setor de atividade e grau de instrução, foi
denominada categoria sócioocupacional ( Queiroz Ribeiro, 2000; Chenu e Tabard,
1993).
A análise fatorial por correspondência binária, feita para as 128 áreas com algum
domicílio favelado, segundo o Censo de 1991, resultou em 5 eixos, que explicam
66,10% da variância. A partir destes eixos principais, a análise de classificação
hierárquica levou à elaboração de 4 conglomerados de áreas homogêneas:

Cluster
I
II
III
IV

No. de áreas Descrição e nome do conglomerado
48
Área com predominância de proletariado secundário ( moderno,
tradicional e de serviços auxiliares)
Área favelada proletária
2
Área com predominância de empregados de nível superior e pequena
burguesia
Área favelada “superior”
74
Área com predominância de empregados domésticos e empregados
de serviços não especializados
Área favelada popular
4
Área com predominância de trabalhadores agrícolas
Área favelada verde
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4. Favelas da Grande São Paulo
Os dados de favelas coletados por algumas prefeituras municipais e pelo IBGE
diferem bastante: em 1991, para o município de São Paulo, em mais de 50%. Trata-se
de problemas ligados tanto ao conceito operacional utilizado pelo IBGE, como ao
método de coleta ( ver trabalho apresentado na ANPOCS 2000, Favelas em São Paulo:
censos, consensos e contra-sensos). Para o município de São Paulo, há informações
detalhadas nas últimas décadas, além das informações censitárias; para a região
metropolitana, entretanto, a fonte de dados mais abrangente continua sendo o Censo
Demográfico.
Na região metropolitana, 17 municípios apresentaram favelas nos Censos de
1980 e 1991. A maioria das casas faveladas concentra-se na capital: 71,03% das casas
faveladas metropolitanas em 1980 e 61,28% em 1991. O total de domicílios favelados
em 1980 na Grande São Paulo, pelo Censo, foi de 100.326, enquanto que em 1991 esta
cifra sobe para 233.023 unidades. A taxa de crescimento das moradias faveladas foi de
7,96% anuais, enquanto que para o parque domiciliar completo ela foi de 1,37% ao ano.
Cerca de 4,55% das casas da metrópole constituíam conjuntos governamentais de
moradia em 91, enquanto que 6,57% do parque domiciliar metropolitano era favelado
no mesmo ano. O impacto disso no meio ambiente construído é considerável, numa
metrópole onde conjuntos públicos tem população residente menor que nas invasões.

5. Favelas do município de São Paulo
Em São Paulo julga-se que as primeiras favelas apareceram na década de 1940,
onde pesquisas feitas pela Divisão de Estatística e Documentação da Prefeitura de São
Paulo enumeram informações sobre as favelas e favelados na Mooca (favela do
Oratório), Lapa (na rua Guaicurus), Ibirapuera, Barra Funda ( favela Ordem e
Progresso) e Vila Prudente (na zona leste, existente até hoje). “Em 1957 apurava-se na
capital de São Paulo um total de 141 núcleos, com 8.488 barracos e cerca de 50 mil
favelados”. ( FINEP/ GAP, 1985:66). Godinho ( 1964:2) apresenta uma quantificação
distinta, citando informações do MUD ( Movimento Universitário de Desfavelamento),
que "“os leva a crer que este número já tenha se elevado para 150.000 pessoas morando
em favelas”. Embora presente, o fenômeno favela em São Paulo só vai se desenvolver
em larga escala nos anos 70. A montagem de um Cadastro de Favelas na Secretaria do
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Bem Estar Social, em 1973, permitiu uma mensuração bastante exata do número de
favelas e domicílios: em 1973/74 a população favelada paulistana não alcançava 72 mil
pessoas, cerca de 1,1% da população municipal.
Comparando o número de favelas em 1957 (141) com o de 1973 (525) e o
número declarado de unidades habitacionais ( 8.488 em 1957 e 14.500 em 1973),
percebe-se que o número de favelas mais que triplicou, enquanto que o de unidades
habitacionais dobrou. Estes dados indicam que o tamanho médio das favelas na cidade
diminui de cerca de 60 para menos de 30 barracos, caracterizando uma tipologia de
pequenas favelas, espalhadas pela mancha urbana, bastante diversa da tipologia carioca,
onde a topografia e o mapa de propriedade fundiária concentraram grandes
assentamentos nos morros.
Atualização do Cadastro de 1973/74, feita em 1975 por vôo da helicóptero,
mostrou que a população favelada crescera para 117.237 pessoas, representando 1,6%
da população do município. Em 1980, registros da Eletropaulo e dados de pesquisa de
campo do ITP (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) mostraram que a população
favelada municipal já alcançara 439.721 pessoas, 5,2% da população municipal. Em
1980, também, pela primeira vez dados do Censo Demográfico computam os favelados
como categoria específica. O número publicado na Sinopse Preliminar não confere com
o da Eletropaulo: a região metropolitana teria 426.221 favelados, dos quais 335.344 no
município. Lembrando que cerca de 22% da população favelada vivia em aglomerados
com menos de 51 unidades, não computados pelo IBGE, a população favelada corrigida
IBGE alcançaria 409.120 pessoas, bastante próxima da estimativa Eletropaulo de 439
mil.
Novo Censo de Favelas, realizado pela Prefeitura Municipal em 1987, com
metodologia semelhante ao de 1973/74, encontrou o total de 812.764 moradores em
favela no município, 8,9% da população municipal, em mais de 150 mil domicílios. Em
1991, dados do Censo Demográfico fornecem 585 favelas, com 146.892 domicílios e
711.032 pessoas. Pela Prefeitura Municipal, em 1992, a cidade teria mais de 1 milhão de
favelados, em 1805 assentamentos, 11.3% da população municipal. Entre 1987 e 1992
teriam se formado 236 novos aglomerados e 36 foram removidos. Em 1993, nova
pesquisa abrangente é feita pela FIPE ( Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).
Como resultado computaram-se 1,9 milhões de favelados, 19,8% da população
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municipal em 378.683 domicílios A pesquisa FIPE teve metodologia distinta das
pesquisas de 1973 e 87: como ponto de partida, utilizou a listagem do Censo de Favelas
de 1987; a partir dela, fez uma amostra em 3.704 domicílios, distribuídos em 163
favelas, com 18.599 pessoas. Ao basear-se na relação de favelas de 1987, a pesquisa
FIPE mediu apenas o adensamento, deixando de fora as novas favelas. O erro total não
deve ser grande, dado que as novas favelas costumam ser pequenas – estimou-se seu
tamanho médio em 15 domicílios, com 76 pessoas. Entretanto, é justamente nas novas
favelas onde se encontram as situações de maior precariedade e maior risco ambiental.
A diferença entre os resultados da FIPE e da Contagem da População de 1996 é
enorme: pela Contagem, o município teria 574 favelas, em 176.905 domicílios, com
747.322 pessoas, representando 7,60% da população municipal. Retroprojetando a
população favelada FIPE para 1991 e corrigindo a do IBGE para integrar também os
aglomerados com menos de 51 domicílios, a diferença alcança 40%, muitíssimo
superior à de 7% em 1980.
Mesmo tentando desvendar os meandros e os bastidores das pesquisas
envolvidas, fica difícil entender a diferença. O transeunte que anda por São Paulo nota,
a olho nu, o aumento dos favelados, as calçadas invadidas por barracos e sem-teto, os
terrenos invadidos se adensando e mesmo se verticalizando. O quanto essa forma de
moradia representaria na quadro domiciliar realmente? Qualquer percentual usado: 20%
da FIPE, 7,60% da Contagem de 1996, não deveria existir na capital econômica da
América Latina. As distinta fontes atestam o aumento da população favelada: pelo
IBGE, a taxa de crescimento dos favelados entre 1980 e 1991 foi de 7,07% anuais, bem
maior que a taxa de crescimento da população total no período, de 1,16% ao ano. Parece
ser consenso entre os estudiosos do tema que foi nas 3 últimas décadas do século,
sobretudo na década de 90, que as favelas se espalharam no tecido urbano e se
adensaram.

6. Favela e meio ambiente em São Paulo
6.1 perfil da cidade com um todo
O crescimento do município de São Paulo, na década de 90, continuava
periférico; o que mudou foi o tipo de padrão: se antes este crescimento se dava pela
tríade lote irregular – casa própria – autoconstrução, nos anos 90 há fortes indicações
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que o crescimento se deu sobretudo por favelização. Entre 1991 e 1996 , do diferencial
de 343 mil domicílios a mais em São Paulo, 176 mil foram casas em favelas ( 52%).
Mesmo as favelas cresceram sobretudo na periferia.
O município apresenta camadas de renda com espacialização nítida: a riqueza se
concentra no chamada anel interior, entre os dois rios, Pinheiros e Tietê, segmento
municipal que se segue imediatamente ao anel central, ou centro histórico (Taschner e
Bógus, 2000). Neste anel interior residiam 67% dos chefes paulistanos com mais de 20
salários mínimos mensais, em 1991, e a renda modal é mais de 20 salários, com média
de 12,71 salários mínimos. No anel periférico, a média cai para 6,38 salários mínimos, a
mais baixa entre os anéis, com moda entre 2 e 5 salários mínimos. Dados da pesquisa
Origem – Destino de 1997 confirmam esta distribuição anelar do ingresso: no distrito de
José Bonifácio, na periferia leste, a renda familiar foi de 4,64 salários mínimos mensais
( equivalente a US 504,82); já em Moema, distrito do vetor sudoeste, no anel interior,
ela chegou a 41 salários mínimos mensais ( equivalente a US$ 4434,34 ). Assim, o local
da pobreza é na periferia, onde a proporção de chefes com até 1 salário mínimo de renda
mensal é de quase 6%, e a de chefes com até 2 salários mínimos alcançava 24%; no anel
periférico residiam 41% dos chefes que ganhavam até 1 salário mínimo. Agregando-se
às informações de renda a classificação dos chefes de domicílio por categorias
socioocupacionais (Taschner e Bógus, 2000), observa-se que os trabalhadores de
sobrevivência (domésticos, ambulantes, biscateiros, enfim , o sub-proletariado), que
representam apenas 5,37% do total dos chefes residentes no município, concentram-se
nos anéis exterior e periférico. As categorias socioocupacionais melhor classificadas
(elites dirigente e intelectual, pequena burguesia) residiam sobretudo no anel interior,
onde se encontram 32,56% dos chefes das elites. A escolaridade, expressa em anos de
estudo, confirma o padrão de segregação: na periferia há a maior concentração de chefes
sem nenhuma escolaridade. A diferença de anos de estudo formal entre os dois anéis
mais centrais do tecido urbano e o periférico é enorme.
O sky-line urbano mostra verticalização central e crescimento horizontal
periférico, indicando também piores condições domiciliares na periferia: a proporção de
casas com espaço insuficiente era grande nos 2 extremos: nos anéis central e periférico,
com 26% e 31% dos imóveis com 3 cômodos e menos, respectivamente. Associa-se ao
comportamento desta variável domicílios cortiçados no anel central e a precariedade e a
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pobreza que caracterizam o anel periférico. O índice de confinamento, mensurado pelo
número de pessoas por dormitório, mostra que 39% das moradias paulistanas estavam
congestionadas em 1991 (índice superior a 2). No anel periférico a situação era crítica,
com mais de 50% dos domicílios com super lotação.
Em relação à infra-estrutura, a situação da capital é boa no que diz respeito ao
abastecimento de água ( 97,4% com abastecimento adequado) e energia elétrica (99,9%
dos domicílios com energia). Mesmo assim, na periferia vão existir 20 mil casas com
abastecimento por poço, sendo 17 mil no anel periférico. As condições de saneamento
do município central são melhores que as da região metropolitana como um todo, mas
quase 7% dos domicílios da capital tem instalações sanitárias coletivas ( 6,31%) ou não
as tem ( 0,57%). A situação dos domicílios no anel periférico é mais precária, com 7,7%
das suas casas com instalação sanitária coletiva. Em relação aos destino dos dejetos, as
condições sanitárias pioram visivelmente do centro para a periferia. No anel periférico
8% das casas utilizam fossa negra e 7,5% jogam os dejetos diretamente em valas e vias
hídricas. Em relação à telefonia fixa, a situação de 1991 era calamitosa, com apenas
25% das casas com telefone fixo; na periferia, esta proporção decrescia para 14,86%.
São Paulo apresenta-se assim com uma estrutura urbana fragmentada: vão existir
espaços fortemente segregados, onde a presença, seja da população de alta renda e alta
qualificação profissional, seja da população de baixa renda e precária qualificação
profissional, é pouco permeada por elementos de outras camadas sociais. Na periferia
domina a pobreza e a falta de infra-estrutura, com algumas áreas onde já penetra uma
classe média. E é nesta periferia onde se localizam preferencialmente as favelas.
6.2 espacialização das favelas
As taxas de crescimento da população favelada entre 1991-96 (dados censitários)
atestam seu crescimento periférico, tal como o crescimento populacional municipal;
para o município como um todo, as taxas foram negativas para os anéis central, interior,
intermediário e exterior. A única taxa positiva foi a do anel periférico, de 2,48% ao ano.
Para a população favelada, o fenômeno foi o mesmo: todas as taxas foram negativas,
com exceção da do anel periférico, de 3,06% anuais. A taxa total favelada foi maior que
a total municipal ( 0,40% e 1,00%, respectivamente). As favelas concentram-se nas
zonas sul e norte do município, nas áreas de proteção ambiental: junto às represas, na
zona sul, e nas encostas da serra da Cantareira, no norte. O quadrantes sul e norte
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agregam 72,2% das moradias faveladas municipais (Taschner, 2000). O dano ambiental
é considerável, com poluição dos mananciais, deterioração da cobertura vegetal,
aumento da erosão, etc. Levantamento de 1990 mostra que 50,7% das favelas, com
71,9% dos domicílios favelados situam-se à margem de córregos; destas, 6,8% das
favelas, com 17,9% dos domicílios favelados da capital, são sujeitos a inundações
periódicas. Esta dado mostra o risco específico para a população favelada; o risco para a
comunidade como um todo, de perda da capa vegetal, de contaminação dos mananciais,
de impermeabilização do solo, é ainda maior.
6.3 aspectos de infra-estrutura nas favelas
Para análise deste item, contava-se com informações do Censo Demográfico de
1991 e da pesquisa FIPE-SEHAB de 1993. Embora as estimativas para o total
populacional diferem bastante, por razões relativas ao conceito e a forma de
mensuração, os resultados dos quesitos de moradia e infra-estrutura se aproximam, não
chegando a mudar a análise e conclusões.
Um grande percentual de casas faveladas possui energia elétrica: segundo os
dados de 1991, 99,6% das moradias. O que diferencia a casa favelada da não favelada
seria o alto percentual de domicílios sem medidor ( 46,2%). Um subsídio explícito está
sendo dado para cerca de 150 mil domicílios nas favelas. No anel periférico, apenas
15,6% das casas não tinham medidor.
A água encanada também chegou às favelas: se, em 1980, apenas 15% das casas
possuíam água encanada, os resultados do Censo de 1991 mostram que esta
porcentagem subiu para 89,6%. E esta água encanada era fornecida pelo serviço público
de água potável: 22,6% em 1980, 85,2% em 1991 (dados do Censo), e 64,2% em 1993
segundo os dados da FIPE. A diferença entre a pesquisa de 1993 e o Censo de 1991
deve ser conseqüência do IBGE computar apenas resultados de favelas com mais de 51
unidades, portanto mais estruturadas em com maior chance de possuir infra-estrutura.
Surpreendentemente, a proporção de moradias ligadas á rede pública de água potável
era maior nas favelas que no anel periférico como um todo, onde 75% das casas
estavam ligadas à SABESP. A melhora domiciliar dos serviços de água e luz nas favelas
não foi acompanhada por uma melhora equivalente da infra-estrutura sanitária. Embora
o percentual de domicílios ligados à rede pública de esgotos tenha crescido de menos de
1% em 1973 para 26% em 1991, a enorme massa de unidades habitacionais faveladas
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que lança o esgoto doméstico diretamente no solo ou em córregos era assustadora: pelos
dados do Censo, são metade dos domicílios nas favelas; pela FIPE, ¾ das moradias. Nas
favelas, apenas 26% das casas são ligadas à rede pública de esgotos; este percentual
atinge 75% das unidades domiciliares do anel periférico.
O fato das favelas se incorporarem à paisagem urbana vai exigir o
desenvolvimento de tecnologias, métodos e normas técnicas para projetos e obras que
respondam a suas peculiaridades físicas e sociais. Afinal, trata-se de uma realidade a
enfrentar e transformar, não

mais uma realidade provisória. A colocação de

esgotamento sanitário num ambiente construído com em favelas não é simples, envolve
inovações técnicas, organizacionais e normativas.
Quanto ao lixo, a população favelada, em princípio, não foi excluída da melhoria
da coleta: se, em 1973, apenas 15,1% das casas faveladas tinham coleta pública regular,
esta proporção subiu para 63,8% em 1991( 88,4% pela FIPE, em 1993). O problema do
lixo é um dos mais sérios em favelas. A grande densidade demográfica – não raro em
torno de 400 habitantes por hectare – e o traçado irregular das vielas, dificultam os
serviços tradicionais de coleta. Quando se visita uma favela, é freqüente a observação
de containers cheios, com lixo extravasando. Em São Paulo, a coleta regular costuma se
dar 3 vezes por semana. Na favela, seria necessário periodicidade menor. Na favela
Ladeira dos Funcionários, no Rio de Janeiro, há coleta diária, em dois horários. Foi a
única forma de garantir a limpeza de uma área extremamente densa. Em São Paulo, não
raro lixo e entulho marcam a paisagem da favela.
O que se percebe é que as favelas e domicílios favelados alocam-se em locais do
tecido urbano onde a falta de saneamento básico torna-se ainda mais grave, como em
margem de recursos hídricos e reservas ecológicas.
6.4 aspectos urbanísticos nas favelas
Ao longe, a paisagem da favela confunde-se com a do anel periférico: o mesmo
cinza do bloco e da laje, a mesma aparência de eterna construção com o vermelho dos
tijolos de vedação galgando mais um andar. Um olhar de perto, entretanto, capta sua
especificidade: casas menores, densidade domiciliar maior, saneamento precário, lixo e
entulho amontoados, caminhos tortuosos e estreitos, ausência de áreas coletivas,
situação em áreas de fundo de vale ou de grande declividade. A densidade demográfica
das favelas paulistanas foi calculada, em 1987, em 446,2 habitantes por hectare, bem
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mais alta que a do município como um todo, que era de 70,8 em 1987 e 115,9 em 1996.
A relação entre densidade e qualidade urbanística não é clara; tecidos de baixíssima
densidade podem ser muito ruins, de outro lado, malhas urbanas de densidade
semelhante podem apresentar condições urbanísticas totalmente distintas, como por
exemplo Perdizes, local de moradia de classe média e média alta, com 178 hab /ha e
Freguesia do Ó, distrito popular, com 145 hab/ha. Mas o que parece ser unânime é que
densidades tão altas como na maioria das favelas, em tecido horizontal e ainda por cima
sem infra-estrutura adequada, resultam num urbanismo de má qualidade.
Além da densidade, a favela exibe um sistema viário tortuoso, com vielas e
escadas, estranhos ângulos nos caminhos de pedestres, becos sem saída, enfim, um
sistema onde o automóvel não tem lugar. A paisagem das favelas cariocas é o morro;
nas favelas paulistas, assemelha-se a loteamentos precários de periferia, em locais ainda
piores: sob pontes e viadutos, margens de córregos, ao longo de auto–pistas e estradas
de ferro. Tal como na periferia, são casas de alvenaria, sem revestimento, em constante
construção e ampliação. Em favelas mais estruturadas e antigas, o mimetismo entre elas
e as casas das ruas próximas impressiona. Mas é inegável, mesmo sem fazer a apologia
do habitat expontâneo, que a arquitetura das favelas é superior ao espaço pobre e
monótono dos conjuntos estatais, sem nenhuma identidade. Tem certa riqueza formal, é
resultante de um processo de trabalho importante da população que edifica seus
domicílios, reflete, de alguma forma, identidade e cultura de seus moradores. Mas falha
quando se considera sua insalubridade. Mesmo uma favela urbanizada dificilmente
consegue assegurar ventilação e iluminação adequadas. O problema não se esgota com a
colocação de infra-estrutura sanitária. Pode se esgotar para a coletividade , que vê a
poluição do solo e da água diminuir, mas os favelados não raro necessitam espaço
urbano público muito bem projetado para compensá-los da exiguidade do espaço
privado.
6.5 a casa favelada
Em são Paulo, há menos de 2 décadas, a favela transformou-se de frágeis
barracos de madeira com piso em terra socada, em conjunto de unidades de alvenaria,
com cobertura de laje, muitas vezes verticalizadas; segundo o Censo de 1991, 66,5%
das casas tinham paredes externas de alvenaria (74,2% pela FIPE), 87,5% cobertura de
telhado ou laje (97,1% pela FIPE). As condições sanitárias domiciliares também já não
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são tão ruins com há 2 décadas: em 1973, 65,8% das casas faveladas não tinham
sanitário ou utilizavam sanitário coletivo. Esta percentagem diminui para 12,6% em
1991 e para 7,5% em 1993. Nota-se que a unidade do anel periférico não favelada
apresentava sanitário coletivo ou ausência dele em 8,5% dos casos, aproximando-se da
precariedade da casa favelada. Mesmo os indicadores de confinamento: pessoas por
cômodo e pessoas por domicílio, aproximam-se: em 1991 foram de 1,43 pessoas por
cômodo e 4,84 pessoas por domicílio. Mas, se o número médio de cômodos por
domicílio vai caindo do anel interior em direção à periferia para os domicílios não
favela, para os favelados conserva-se semelhante em qualquer local da trama urbana. Na
favela, a média de cômodos por domicílio foi de 3,38 em 1991, enquanto que para o
município como um todo ela foi de 5,46 e para as casas do anel periférico, de 4,70.

7. Demografia dos favelados
Uma das perguntas deste paper era verificar alguns aspectos da demografia dos
favelados. No debate da sua especificidade, algumas variáveis morfológicas são
freqüentemente evocadas: a composição “racial” dos moradores em favela, que seria
predominantemente de cor preta ou parda, e sua origem geográfica, que identificaria os
favelados com migrantes de regiões pobres do Brasil. Neste trabalho, comparou-se os
favelados aos moradores do anel periférico, os mais pobres do município, tentando
desvendar se os favelados teriam alguma peculiaridade. Percebeu-se que os favelados
são mais jovens que a população municipal como um todo e que a população da
periferia: 40% dos favelados eram

menores de 15 anos em 1991, quando este

percentual para o município como um todo era de 37% em 1996, 41% em 1991 e no
anel periférico era de 30% em 1996 e 33,6% em 1991. Em relação à cor, o imaginário
coincidiu com a realidade: a proporção de pretos e pardos nas favelas alcança 53%,
quando para o município como um todo era de 29,8% em 1991, e para o anel periférico
era de 41,4%. Entre os chefes de família favelados em 1991, mais de 80 % não são
naturais do município. Esta proporção é superior à do município como um todo (
59,8%) e à do anel periférico ( 65,7%). E estes migrantes são, tal como diz o
imaginário, oriundos principalmente do Nordeste: entre a população favelada, em 1991,
73,7% dos migrantes eram procedentes do Nordeste; em 1996, a proporção alcançou
69,4%. Para a população total, a migração nordestina também é dominante, mas não na
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mesma proporção: 51,5% em 1991, 53,4% em 1996. Vai existir um gradiente de
nordestinos na população municipal, aumentando em direção ao anel periférico ( 59,8%
em 1991 e 62,2% em 1996), e à favela. O que não coincidiu com o imaginário pensado
para a população favelada foi o tempo de migração. Faz parte dos “dogmas” sobre
favelados a idéia que são migração recente. Verificou-se que, entre os 771.031
favelados paulistanos computados pelo Censo, quase 50% de migrantes. Desses
migrantes, 27% estão no município há mais de 5 anos, ou seja, desde setembro de 1986
– cerca de 81 mil favelados. Em 1996, o fluxo migratório foi ainda menos
representativo: apenas 8,6% dos favelados não residia no município de setembro de
1991. Assim, os favelados são primordialmente migrantes, embora não sejam migrantes
recentes, e a proporção de migrantes nas favelas está diminuindo. O tempo de
permanência nas favelas aumenta, o que contribui para uma mudança no perfil
populacional: hoje não é raro se encontrar duas e mesmo três gerações morando numa
favela. Convém esclarecer que a proporção de migrantes diminui, na década de 90, para
o município como um todo: em 1991, 26,6% da população estava em são Paulo há
menos de 5 anos; já em 1996, apenas 5,1%.

8. A favela como local da pobreza
A favela, vista pelo olhos das instituições e da classe média, seria por excelência
o local da desordem, território urbano dos pobres, tradução espacial da exclusão social.
A nível de representação social, o favelado pertence não apenas ao mundo dos pobres,
mas também ao mundo dos problemas sociais. O raciocínio assemelha-se ao que Wilson
( 1987) colocou para o gueto americano: a imagem da favela com enclave pobre e
problemático, reafirmando a noção de que pobreza só gera mais pobreza e problemas.
Neste paper, procurou-se ver a distância social entre a favela e a população de
segmentos específicos, com a do anel periférico, e dessas duas em relação à população
total, em termos de renda, escolaridade e categoria socioocupacional.
Em relação à renda, observa-se que a renda da população decresce comparandose os 3 sub-conjuntos: total municipal, anel periférico e favela. A renda média da
população acima dos 10 anos era 4,49 salários mínimos para a população municipal em
1991, enquanto que a da população residente no anel periférico foi de 3,34 s.m. e a da
população favelada não alcançava 2 salários mínimos (1,96). Representando a
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população no extremo inferior da hierarquia dos rendimentos, na favela havia 36,8% da
população com menos de 2 salários mínimos. No anel periférico, esta proporção era de
26,9%, um pouco superior à da população municipal. A população favelada paulistana
caracteriza-se, dessa forma, por ser a mais pobre em termos de rendimento monetário. A
distribuição espacial dos rendimentos para o total populacional, onde existe um
gradiente que diminui em direção ao anel periférico, não aconteceu entre os favelados.
Qualquer que seja a localização da favela na trama urbana, os favelados são igualmente
pobres.
Em relação à escolaridade, os dados evidenciam uma profunda diferença de
perfil entre os residentes na favela, no anel periférico e no município como um todo. A
proporção de analfabetos na favela é elevada: 26% em 1991, quando no anel periférico
foi de 13,5% e na população municipal, de 10,5%. Também em relação ao perfil
socioocupacional dos chefes, observa-se uma profunda diferença entre os 3 universos de
análise: a proporção dos chamados sub-proletários (domésticos, ambulantes, biscateiros)
é nitidamente maior entre chefes favelados (13% entre os chefes ocupados, quando no
anel periférico era de 6,9% e no município como um todo, de 5,4%). De outro lado,
surpreende a cifra que 63,3% da população ocupada favelada possui carteira de trabalho
assinada, percentual maior que no município como um todo ( 62%) e semelhante ao do
anel periférico ( 64%). Concluindo, a favelado integra a camada com rendimentos mais
pobres, menor escolaridade, e maior proporção de sub-proletários no município. Mas
sua população tem emprego formal em proporção equivalente à população municipal.
Os favelados não são um enclave separado. Incorporam-se ao mundo econômico. São
consumidores de produtos industriais – novos e usados – e consumidores de serviços. O
contraste entre a pobreza do aspecto exterior e a relativa abundância de objetos interna é
espantosa: além do fogão, o refrigerador aparece em 76% dos domicílios favelados, a
televisão colorida em 32%, a TV preto e branca em 56%. Mesmo máquina de lavar
roupa, microondas, máquina de lavar pratos e computador já aparecem nas casas das
favelas. A antiga paisagem de quarto de despejo mudou.

9. Heterogeneidade na favela
A favela vem sendo considerada como unidade, seja a nível da análise científica,
seja ao nível da intervenção política. Como coloca Valladares ( 2000:9) “é no singular
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que se pensa favelada, quer seja no discurso, na ficção ou sobretudo na ação”. Os
estudos tem reconhecido distinções entre favelas grandes e pequenas, estruturadas e não
estruturadas, consolidadas ou precárias, situadas em vales ou em morros, no centro ou
na periferia, em zonas de risco e em zonas de proteção ambiental. Mas a esta variação
geográfica e/ou temporal não costuma ser agregada uma variação demográfica e/ou
sociológica. Oculta-se a diversidade de perfis, tanto entre favelas como dentro da favela.
Os habitantes da favela são sempre “os favelados”. Isso tem conduzido as intervenções
a serem projetadas de forma padronizada, num espaço homogêneo, correspondente a um
único tipo de realidade social.
As favelas concentram-se de forma heterogênea no espaço metropolitana,
concentrando-se na capital( 61%), no ABCDM [Santo André, São Bernardo, São
Caetano, Diadema e Mauá, (22,4%)] ,em Osasco (6,1%) e em Guarulhos ( 4,9%). A
concentração de favelas em municípios industriais conduz a alguma associações.
Mesmo dentro da capital, não se distribuem de forma uniforma: concentram-se na
periferia. Foram constituídas em geral por ocupações espontâneas, mas também existem
a partir de ocupação coletiva organizada. Divergem quanto aos aspectos de infraestrutura e dos domicílios. Divergem fortemente quanto à tipologia espacial, como já foi
demonstrado pela análise fatorial: vão existir 4 tipos de favelas, as com predominância
de ocupações agrícolas (na periferia metropolitana), as chamadas “superiores”, com
presença de classe média e empregados de nível superior ( apenas 2 áreas, em São
Paulo, no Butantã), as favelas proletárias (com predominância de proletariado
secundário, sobretudo no ABCD, Mauá, Osasco e Guarulhos) e as “populares”( com
predominância de sub-proletariado, muito presentes na capital). Entre favelados de São
Paulo e dos municípios do ABCDM, renda e escolaridade assemelham-se. Mas vai
existir forte diversidade quanto ao tipo de ocupação: entre os chefes ocupados da
capital, 13% pertenciam ao subproletariado e 39% ao proletariado secundário; no
ABCDM, são 5,6% do subproletariado e 56% do proletariado secundário. O espaço da
favela tem uma relação de integração com o espaço do entorno, não constituem um
mundo social a parte.
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10. Retomando alguns pontos
A existência de favelas parece ser a expressão espacial das notórias
desigualdades que marcam a sociedade brasileira: nela estão os mais jovens, os não
brancos, os de menor escolaridade. Entretanto, seu aumento não pode ser atribuído a um
aumento equivalente de pobreza e de migração. Segundo Rocha (1998), a proporção de
pobres na metrópole em 1990 era de 22%, e a de indigentes, 4,7% em 1990,
semelhantes às proporções encontradas em 1981. Se as favelas não estão crescendo por
migração; se a pobreza, embora grande, também não está crescendo na mesma
proporção, como, porque e de que forma crescem as favelas? Há indícios fortes
apontando para a mobilidade residencial dentro da própria área metropolitana. Como se
viu, a favela é hoje local menos precário que há 2 décadas: é habitada por trabalhadores
empregados,

não

por

lumpen;

tem

certa

infra-estrutura,

suas

casas

são

predominantemente de alvenaria, enfim, integram-se ao espaço urbano, seus moradores
são trabalhadores pobres que produzem e consomem e que não encontram na metrópole
local acessível de moradia no mercado formal. Sobra, para eles, a ocupação de terras
públicas ou privadas.
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