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RESUMO 

A cidade de São Paulo sofreu diversas transformações devido às novas 

dinâmicas impostas pela desconcentração industrial e pela globalização econômica. 

Essas mudanças modificaram a base produtiva da cidade e o modo como o espaço 

urbano é produzido. Os polos industriais, anteriormente localizados nos centros 

urbanos, foram progressivamente deslocadas para regiões que pudessem obter 

melhores vantagens competitivas e, consequentemente, esse movimento contribuiu 

para a conformação de vazios urbanos nas áreas que abrigavam a atividade industrial 

da cidade. Tal processo pode ser visto na Zona Leste de São Paulo, principalmente 

entre os bairros contíguos à região central, como a Mooca e o Brás, pois eles possuem 

diversas edificações da época industrial – como galpões, depósitos, fábricas e 

terrenos em condição de subutilização. Esses espaços são frequentemente alvo de 

novos usos, dado a sua importância e posição de centralidade na cidade. Dessa 

forma, esse território apresenta-se como um importante campo de pesquisa, pois nele 

materializam-se conflitos acerca da reconversão dos vazios industriais. Em um 

território marcado pela migração industrial, atores sociais que detinham centralidade 

na estruturação do espaço encontram-se em declínio, enquanto outros surgem em 

seu lugar. Na escala da vida cotidiana, as consequências desse processo não se 

limitam às disputas em torno da reativação desses espaços, são também disputas 

pelas concepções de cidade que surgem durante os movimentos de transformação 

urbana. 
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ABSTRACT 

The city of São Paulo has undergone several transformations due to the new dynamics 

imposed by industrial deconcentration and economic globalization. These changes 

have influence the city's productive base and the way in which urban space is 

produced. The industrial centers, previously located in urban centers, were 

progressively moved to regions that could obtain better competitive advantages and, 

consequently, this movement contributed to the formation of urban voids in the areas 

that housed the city's industrial activity. Such process can be seen in the East Zone of 

São Paulo, especially between the neighborhoods contiguous to the central region, 

like Mooca and Brás, once they have several buildings from the industrial era – such 

as warehouses, factories and land in condition of underutilization. These spaces are 

often the target of new uses, as they are of great importance due to their central 

position. In this way, this territory presents itself as an important field of research, as it 

materializes conflicts over the reconversion of industrial voids. In a territory marked by 

industrial migration, social actors that were central to the structuring of space are in 

decline, while others appear in their place. On the scale of everyday life, the 

consequences of this process are not limited to disputes over the reactivation of these 

spaces, they are also disputes over the conceptions of the city that arise during 

movements of urban transformation. 

Keywords: industrial deconcentration; urban voids; social conflict 
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INTRODUÇÃO 

A globalização econômica e a reestruturação produtiva interferiram na 

organização espacial das grandes cidades ao redor do mundo. Se a atividade 

industrial teve um papel importante na configuração das metrópoles, a partir da 

década de 1970, essa realidade vai pouco a pouco se transformando. Os avanços 

tecnológicos – tal como o desenvolvimento em massa das telecomunicações, da 

informática e da microeletrônica – possibilitaram a dispersão de plantas industriais das 

grandes empresas para cidades de menor custo produtivo, enquanto as metrópoles 

concentraram os empregos do setor terciário. 

Tomando por referência a transformação no perfil das cidades, Sassen (1998) 

cunhou a noção de “cidades globais”, termo que procura descrever o novo papel 

designado para as metrópoles de comando global. Nos grandes centros urbanos, 

empresas de prestação de serviços, muitas vezes associadas aos setores financeiros, 

informacionais e transnacionais, estabeleceram-se, possibilitando a criação de pontos 

estratégicos, pois as cidades passaram a atuar como mediadoras entre o mercado 

nacional e a economia globalizada. 

A cidade de São Paulo vivenciou o mesmo processo de desconcentração 

industrial ocorrido nas demais cidades ao redor do mundo. Processo que pode ser 

apreendido quando se observa a nova centralidade desenhada para cidade por meio 

do redirecionamento de investimentos públicos e urbanísticos para as regiões centro-

oeste e sudeste da cidade, área que centralizou os atributos relativos às cidades 

globais. Esse eixo, que vai da Av. Paulista, em direção a Av. Brigadeiro Faria Lima e 

Berrini, concentra os serviços especializados e a tecnologia de ponta do país. Nesses 

espaços, é possível encontrar a sede das maiores empresas transnacionais, bem 

como os serviços de tecnologia especializada (Fix, 2007).  

Entretanto, quando observamos a região ao leste da cidade, o lugar por 

excelência da atividade industrial, poucos foram os investimentos para atrair o capital 

da economia globalizada. Se o eixo centro-oeste e sudeste recebeu os investimentos 

da nova economia de serviços, não podemos dizer o mesmo da Zona Leste.



                                                                                           Introdução 

 

16 

 

 Na realidade, essa região presenciou um abrupto processo de 

desinvestimento, pois a atividade que durante muitos anos estruturou as relações 

sociais e econômicas foi deslocada para outras regiões. A consequência desse 

processo é a conformação de vazios urbanos industriais em um território marcada 

pelo seu passado industrial. 

São nos bairros da Zona Leste, particularmente aqueles contíguos à região 

central da cidade, que o processo de desconcentração industrial tem deixado uma 

ampla quantidade de vazios urbanos – fábricas e galpões industriais subutilizados e 

degradados. No entanto, estes espaços possuem grande importância devido à 

posição de centralidade que ocupam e ao potencial de valor fundiário neles invertido. 

Geralmente, estão localizados em antigas áreas industriais, portuárias e ferroviárias 

que se tornaram obsoletas por meio dos processos de reorganização produtiva (Alvim; 

Cavalcanti, 2019). 

Entretanto, esses espaços são frequentemente objeto de disputas acerca de 

sua reativação, pois estão localizados em áreas que a infraestrutura urbana e os 

equipamentos públicos estão presentes. A apropriação desses espaços pode ser feita 

pelo poder público (por meio do patrimônio público), por entidades privadas 

(especialmente e quase que só o capital urbano) ou organizações civis (mais 

especificamente associações de moradores ou movimentos sociais). Os resultados 

dessas estratégias expressam o tipo de cidade que se almeja construir. 

Além disso, esse processo de transformação do espaço envolve uma ampla 

gama de atores sociais que, em posições assimétricas de poder, buscam, por meio 

de estratégias diversas, materializar seus interesses no espaço urbano. Na escala da 

vida cotidiana, pode-se observar como os interesses do capital imobiliário diverge em 

relação aos interesses de um pequeno proprietário ou de um morador de ocupação 

social.  

Nesse sentido, essas antigas áreas industriais revelam-se como uma espécie 

de arena em que os diferentes segmentos da sociedade disputam a reconversão de 

uso dos próprios imobiliários. Além disso, durante esses processos de transformação 
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urbana, é possível identificar que atores que detinham centralidade na estruturação 

do espaço encontram-se em declínio, enquanto outros surgem em seu lugar. Neste 

trabalho, a noção de conflito não se resume à produção do espaço e aos novos usos 

desejados de produção, mas também evidencia as concepções de cidade que surgem 

durante os processos de transformação urbana.  

Marcada pela segregação urbana e desigualdade social, São Paulo se 

desenvolveu por meio de estratégias espaciais excludentes, que favoreceram as 

péssimas condições de infraestrutura dos bairros periféricos. Além disso, essa 

dinâmica concedeu espaço para a privatização e expulsão das classes despossuídas 

do direito à cidade. Diante deste contexto, faz-se necessário repensar quais os tipos 

de usos desejados para essas antigas áreas. Devido ao fato de estarem localizadas 

em regiões completas de infraestrutura urbana, esses vazios urbanos, se apropriados 

pelo poder público, contribuiriam para a solução dos problemas habitacionais em São 

Paulo, uma vez que daria possibilidade de realizar sua devida função social. Porém, 

por meio desta pesquisa, foi possível observar que a reativação dessas áreas tem 

sido promovida de forma intensa pelo mercado imobiliário. A habitação via mercado 

não contribuí para os dilemas urbanos e, além disso, tal processo esconde as mazelas 

da gentrificação e da segregação urbana. 

De forma introdutória, o primeiro capítulo busca demonstrar as consequências 

da desconcentração industrial na metrópole de São Paulo. A contextualização se faz 

necessária, pois a formação dos vazios urbanos está associada às mudanças 

estruturais, como a reestruturação produtiva e a globalização econômica. Esse 

processo contribuiu para a formação de vazios urbanos na região da Zona Leste, uma 

vez que esse território é fortemente marcado pelo seu passado industrial. Com o 

auxílio da bibliografia especializada e usando os dados relativos à ocupação do solo, 

foi possível delimitar a região em que a pesquisa de campo foi desenvolvida 

posteriormente. Também seria nessa região que os conflitos sociais acerca da 

reativação desses espaços seriam evidenciados com maior ênfase. Além disso, 

apresentamos uma breve análise de como a desconcentração industrial transformou 

a base produtiva da cidade. 
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O segundo capítulo delimita o espaço em que a pesquisa de campo foi 

conduzida. Devido à dimensão territorial da Zona Leste, foi necessário delimitar uma 

área em que se pudesse observar as consequências da desconcentração industrial e 

os atores sociais envolvidos nesse processo. A área foi escolhida com base nos 

números relativos à ocupação do solo, mediante à bibliografia disponível e por meio 

de reportagens da internet. A região que se configurou como área-objeto de estudo 

está localizada entre os distritos do Brás e da Mooca. Os atores sociais foram 

separados em quatro grupos, são eles: comerciantes, representantes imobiliários, 

moradores e a população que ocupa a antiga Fábrica de Tecidos Labor S/A, localizada 

na rua da Mooca. Além disso, o Estado foi contemplado como um quinto ator por meio 

da análise do Plano Regional das Subprefeituras. Assim, tentamos contemplar todos 

aqueles que possuem algum tipo de vínculo estável com o espaço estudado. O 

quadrante de atuação demarcado pelo pesquisador faz parte da região denominada 

de Mooca Baixa pelo plano regional. 

Como a pesquisa de campo foi conduzida em uma área limítrofe às regiões do 

Brás e da Mooca, o segundo capítulo buscou caracterizá-los. Primeiramente, um 

breve resgate histórico dos dois distritos será apresentado. Em seguida, será 

abordada uma breve discussão em relação aos níveis populacionais e à condição 

espacial, os níveis de emprego, assim como uma análise acerca da atuação do 

mercado imobiliário, uma vez que esse ator se apresentou como um dos principais 

agentes na reconversão dos vazios urbanos em condomínios residenciais. Por fim, 

serão apresentadas as características do Plano Diretor da Subprefeitura da Mooca, 

bem como os objetivos e as diretrizes do poder municipal para a região. 

No terceiro e último capítulo, optamos por um deslocamento de escala, ou seja, 

a escala da vida cotidiana. A partir dessa perspectiva, pode-se analisar de maneira 

eficaz a situação de conflito proveniente da mudança de identidade visual da cidade. 

Durante os processos de transformação urbana, é possível identificar como os 

diferentes atores sociais disputam a produção do espaço urbano e as suas 

representações. Nesta concepção, o conflito não se resume à reativação dos vazios 

urbanos, são também conflitos em torno das concepções de cidade que surgem 

durante os processos de transformação urbana.
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CAPÍTULO I – A ZONA LESTE E O SEU PASSADO INDUSTRIAL: A 

CONFORMAÇÃO DOS VAZIOS URBANOS 

1.1 OS ASPECTOS DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E DA 

GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA NA REORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

INDUSTRIAL. 

A globalização da economia causou diversas transformações na organização 

espacial da cidade, e uma delas deu-se por consequência dos processos de 

desconcentração industrial.  Este imprimiu nos espaços da cidade terrenos em 

condição de subutilização, como depósitos, galpões e fábricas abandonadas, o que 

contribuiu para formação de vazios urbanos em áreas que historicamente abrigaram 

a atividade industrial da cidade de São Paulo. Influenciados pela reorganização 

territorial do capital e da produção, esses espaços subutilizados estão conectados às 

mudanças sociais e econômicas iniciadas a partir da década de 1970, dentre elas 

estão a reestruturação produtiva e a globalização econômica. Nesse sentido, o estudo 

em torno dos vazios urbanos pode ser feito através da observação de fenômenos mais 

estruturas e de longa duração, como o processo de desconcentração industrial por 

exemplo. Ao mesmo tempo, também é possível estudá-la por meio daqueles que 

reproduzem sua vida cotidiana em um território que foi fortemente marcado pela 

migração industrial, em outras palavras, por aqueles que vivem e trabalham na Zona 

Leste de São Paulo. 

Segundo Alvim e Cavalcanti (2019), são nesses vazios urbanos que novas 

formas de uso e apropriação do solo surgem em áreas que antigamente abrigaram as 

indústrias do país. Por mais que o trabalho desses autores tenha a cidade de Fortaleza 

como objeto de estudo, esse mesmo processo pode ser observado na cidade de São 

Paulo, especialmente quando o olhar analítico é direcionado à região da Zona Leste. 

Essas áreas normalmente estão situadas em antigos espaços industriais, ferroviários 

e portuários que se tornaram obsoletos devido às novas formas de organização 

territorial da cidade.
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São nas antigas regiões industriais que esses espaços podem ter seu potencial 

utilitário reativado por meio de intervenções urbanas, sejam elas promovidas por 

agentes públicos ou privados. Em muitos casos, espera-se que a reativação dessas 

áreas estejam associadas a “um cenário mais abrangente, no qual também sejam 

assegurados espaços públicos de qualidade, habitação de interesse social, respeito à 

paisagem e ao meio ambiente urbano, preservação/conservação do patrimônio 

cultural” (Alvim; Cavalcanti, 2019, p. 309). 

Sendo assim, como a formação desses vazios urbanos - ou espaços em 

condição de subutilização - está associada a um processo mais abrangente de 

transformação da economia internacional, cabe resgatar as principais características 

desse período para melhor compreender os impactos dessas dinâmicas na 

conformação desses espaços. 

O período que se inicia com a globalização da economia está diretamente 

articulado aos acelerados avanços no desenvolvimento tecnológico e informacional. 

Esse processo se manifestou, primeiramente, nos países centrais do capitalismo e, 

posteriormente e de forma perversa, entre aqueles que ainda não haviam sido 

“ajustados às características essenciais deste período histórico” (Souza, 1995, p. 33). 

Embora a globalização possa ser caracterizada de formas diversas, nos atentaremos 

para as suas consequências na reorganização do espaço urbano. Segundo Souza 

(1995), é na metrópole que diversos territórios passam a ter seu uso ressignificado 

devido às novas exigências da produção e do consumo em escala local e global.  

Nesse sentido, a agenda de pesquisa dos estudos urbanos concentrou-se, nos 

últimos anos, em identificar “as relações entre a cidade e os fluxos globalizados do 

capital, produção do espaço e financeirização da economia, reconfigurações espaciais 

e segregação urbana, economia urbana e a nova geografia da pobreza, 

reestruturação econômica e vulnerabilidade social” (Telles; Cabanes, 2006, p. 12). 

Todas as pesquisas possuem um objeto em comum, isto é, procuram compreender 

como os usos e a apropriação da cidade são transformados pelas novas dinâmicas 

do capital globalizado.  
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Essas novas dinâmicas estão associadas ao fim de um regime social, 

econômico e político, estruturado em práticas institucionais fortemente reguladoras, 

nos âmbitos da reprodução e dos contratos de trabalho, na aplicação de tecnologia, 

nos hábitos de consumo e na administração política e econômica da vida social. Esse 

período foi denominado, por David Harvey, de fordista-keynesiano, e estende-se do 

final da II Guerra Mundial até 1973. O declínio desse sistema foi acompanhado por 

profundas modificações nas práticas organizacionais do capitalismo e ficou conhecido 

como regime de acumulação flexível (Harvey, 2008). O ponto central de divergência 

entre o regime anterior está na abrupta desregulamentação e flexibilização dos 

mercados e processos de trabalho, no enfraquecimento dos sindicatos, no 

desmantelamento do Estado de bem-estar social, na diversificação dos padrões de 

consumo, no forte investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e 

também na readequação e diversificação geográfica dos polos industriais (Harvey, 

2008). 

Essa reestruturação do modelo de desenvolvimento e acumulação, de acordo 

com Lipietz (1998), envolve um corpo de leis macroeconômicas, consolidadas durante 

um longo período, com o objetivo de regular a produtividade e o trabalho, bem como 

as condições de uso social da produção, sejam elas no âmbito familiar, nas despesas 

do governo, na organização da atividade industrial, no comércio exterior ou nos 

investimentos financeiros. Essas leis estavam fortemente ancoradas na rigidez da 

estrutura do Estado, formando, portanto, um modo de vida total de uma sociedade em 

determinado período histórico, ou seja, um modelo fordista-keynesiano, como bem 

demonstrado por Harvey.  

A transição desse modelo para o regime de acumulação flexível foi 

acompanhada por intensos ajustes e reformas no âmbito político, econômico e social 

dos Estados nacionais. Por um lado, esse processo foi acompanhado pela 

globalização da economia, ou seja, os Estados nacionais passaram a adotar medidas 

de desregulamentação e abertura comercial com o intuito de promover maior 

rentabilidade ao capital especulativo e financeiro (Santos, 2015). Já no lado do setor 

produtivo, as transformações estavam alinhadas com o pacote tecnológico da Terceira 

Revolução Industrial, isto é, com a difusão da microeletrônica e da informática. O setor 
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produtivo implementou métodos de trabalho poupadores de mão de obra que 

acabaram por extinguir diversos postos de trabalho. Nesse mesmo sentido, novas 

oportunidades geográficas e tecnológicas impulsionaram a formação de novos 

espaços industriais com o objetivo de aumentar a produtividade. 

Era necessário adequar as economias nacionais para a nova fase capitalista, 
ao passo que os produtores utilizaram esse período para reorganizar seus 
métodos de trabalho e também aproveitaram as novas oportunidades 
geográficas (constituição de novos espaços industriais) e tecnológicas que 
lhes foram oferecidas para recuperar ganhos de produtividade (Santos, 2015, 
p. 216). 

No Brasil, o setor automobilístico do Estado de São Paulo foi um dos primeiros 

a passar pelo processo de reestruturação, seguido de outros setores estratégicos no 

país, entre eles, grandes empresas de petroquímica e siderúrgica, como a 

Volkswagen, Johnson & Johnson, Embraer e General Electric. Outro importante 

aspecto da organização flexível, é a disseminação de micro e pequenas empresas 

que trabalham como intermediadores/fornecedores do processo produtivo de uma 

empresa maior. Elas participam do processo de produção fornecendo partes do 

produto, deixando que a empresa maior, em muitos casos, apenas monte e imprima 

sua marca ao produto. 

Essa organização flexível está se disseminando geralmente em locais onde 
a especialização produtiva é o grande motor do desenvolvimento industrial. 
No estado de São Paulo temos vários exemplos disso, como em Catanduva 
(produção de ventiladores de teto), Birigui e Franca (calçados), Região 
Metropolitana (indústria automobilística), entre outros locais que têm ou não 
o reconhecimento oficial da formação de APL (Arranjos Produtivo Locais) 
(Santos, 2015, p. 218). 

Essas transformações na base produtiva industrial causaram diversas 

modificações nos espaços da cidade de São Paulo, especialmente naqueles territórios 

que historicamente abrigaram as indústrias tradicionais do país. Entretanto, antes de 

iniciar a discussão em torno da cidade, é necessário situar o leitor em relação ao 

debate econômico que se desenvolveu em consonância com o processo de 

reestruturação produtiva brasileiro. Esse debate levou economistas de diferentes 

correntes de pensamento a assinalar um possível processo de desindustrialização da 

economia. Como trataremos de espaços que abrigavam atividade industrial da cidade, 

será importante esclarecer o que os economistas entendem pelo termo 
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desindustrialização, em outras palavras, quais são os aspectos necessários desse 

termo para o debate econômico. 

O conceito desindustrialização está relacionado à redução persistente do 

emprego industrial em determinada região ou país. Com o passar do tempo, esse 

conceito foi redefinido e passou a englobar, não só a redução do emprego industrial 

em relação ao emprego total de uma economia, mas também uma redução do valor 

adicionado da indústria em relação ao PIB. Dessa forma, a desindustrialização não 

seria resultado de uma queda ou estagnação da produção industrial, em termos 

materiais, de um determinado país ou região, mas sim da incapacidade que o setor 

industrial possui de gerar empregos e valor adicionado em comparação às outras 

atividades econômicas (Feijó; Oreiro, 2010). 

Como demonstrado por Oreiro e Feijó (2010), a partir da análise de Rowthorn 

e Ramaswany (1999), a desindustrialização é resultado de diferentes fatores de 

natureza interna e externa de uma determinada economia. Os fatores internos 

estariam relacionados a “uma mudança na relação entre a elasticidade de renda da 

demanda por produtos manufaturados e serviços e o crescimento mais rápido da 

produtividade na indústria do que no setor de serviços” (Feijó; Oreiro, 2010, p. 222). 

Assim, o estágio de desenvolvimento econômico de um país o levaria naturalmente a 

um processo de desindustrialização ao atingir determinado nível de renda per capita, 

conforme demonstrado por Oreiro e Feijó (2010, p. 222): 

Nesse contexto, o processo de desenvolvimento econômico levaria 
“naturalmente” todas as economias a se desindustrializar a partir de um certo 
nível de renda per capita. Isso porque a elasticidade de renda da demanda 
de serviços tende a crescer com o desenvolvimento econômico, tornando-se 
maior do que a elasticidade de renda da demanda por manufaturados. Dessa 
forma, a continuidade do desenvolvimento econômico levará a um aumento 
da participação dos serviços no PIB e, a partir de um certo nível de renda per 
capita, a uma queda da participação da indústria no PIB. Além disso, como a 
produtividade do trabalho cresce mais rapidamente na indústria do que nos 
serviços, a participação do emprego industrial deverá iniciar seu processo de 
declínio antes da queda da participação da indústria no valor adicionado. 

No que diz respeito aos fatores externos, estes estariam relacionados ao grau 

de integração comercial e produtiva das economias, isto é, o estágio que essas 

economias se encontram frente ao processo de globalização. Dessa forma, os países 
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podem se especializar tanto na produção de manufaturados quanto na produção de 

serviços. 

Nesse contexto, os diferentes países podem se especializar na produção de 
manufaturados (o caso da China e da Alemanha) ou na produção de serviços 
(Estados Unidos e Reino Unido). Além disso, alguns países podem se 
especializar na produção de manufaturados intensivos em trabalho 
qualificado, ao passo que outros podem se especializar na produção de 
manufaturados intensivos em trabalho não qualificado. Esse padrão de 
desenvolvimento gera uma redução do emprego industrial (em termos 
relativos) no primeiro grupo e um aumento do emprego industrial no segundo 
grupo (Feijó; Oreiro, 2010, p. 223). 

Esse processo teria, portanto, atingido os países do “primeiro mundo”, a partir 

da década de 1970, ao passo que chegaria na América Latina em 1990, coincidindo 

com o período de abertura comercial e adesão às políticas de cunho neoliberal 

propagadas pelo Consenso de Washington. No caso do Brasil, não existe consenso 

em relação ao processo de desindustrialização, pois as conclusões a respeito desse 

processo divergem entre as mais variadas hipóteses. Seguindo o referencial teórico 

proposto por Monteiro e Lima (2017), o debate econômico sugere algumas 

conjecturas em relação ao tema. A análise de Marconi e Rocha (2012) demonstra que 

existe uma correlação entre a apreciação da taxa de câmbio e a redução da 

participação industrial no VA (Valor Adicionado).  Nesse mesmo sentido, Sonáglio et 

al. (2010) segue a mesma abordagem, assinalando que durante o período de 1996 e 

2008, o Brasil presenciou um aumento na taxa de juros da economia, e a apreciação 

do câmbio contribuiu para uma reprimarização da pauta exportadora que prejudicou o 

setor industrial. 

Uma outra abordagem, ainda seguindo o referencial teórico proposto por 

Monteiro e Lima (2017), sugere que as reformas liberalizantes da década de 1990 

expôs a indústria brasileira a uma competição excessiva no cenário internacional sem 

que o setor industrial estivesse robusto o suficiente para estabelecer vantagens 

competitivas no mercado. Por outro lado, Feijó et al. (2005) e Nassif (2008) 

argumentam que o valor da indústria no PIB do país já demonstrava sinais de redução 

antes da abertura econômica, gerados pelas crises inflacionárias da década de 1980, 

estendendo-se até 1990, tendo uma leve recuperação no crescimento a partir de 1999 

por meio das políticas de liberalização cambial e sua posterior desvalorização nos 
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anos seguintes. Essa suposição é contestada por Wasques e Tristin (2012), uma vez 

que os autores afirmam que durante o período de 1990-1999 não houve um processo 

de desindustrialização, mas sim uma “reestruturação do setor industrial, levando a 

indústria nacional a um patamar mais produtivo, eficiente e mundializado” (Lima; 

Monteiro, 2017, p. 251). 

Não cabe a esta dissertação fazer extensas observações a respeito da 

existência ou não do processo de desindustrialização no Brasil, uma vez que esse não 

é objetivo central dela. Neste viés, como esta tratará somente acerca dos espaços da 

cidade que historicamente abrigaram a atividade industrial, é importante demonstrar 

as características desse conceito, pois a migração da indústria de São Paulo indica 

um possível processo de desindustrialização da cidade. Entretanto, para os efeitos 

deste texto, o termo “desindustrialização” foi substituído por “desconcentração 

industrial” a fim de permitir que a discussão promovida saia do campo econômico e 

caminhe em consonância ao objetivo de identificar as dinâmicas e os atores oriundos 

dos espaços esvaziados, os quais historicamente abrigaram a atividade industrial. No 

caso de São Paulo, esse processo pode ser observado na região da Zona Leste 11, 

uma vez que esse território foi marcado pelo processo de industrialização do século 

XX. 

Os impactos da desconcentração industrial alteraram amplamente a forma 

como as cidades são organizadas, transformando tanto a estrutura de emprego da 

cidade quanto a produção e organização do espaço urbano. Nesse sentido, ao passo 

que a atividade industrial esteve por abandonar os espaços da cidade, São Paulo 

passou a se constituir como um importante centro comercial e financeiro, 

consolidando toda uma cadeia produtiva responsável por dar suporte às atividades 

industriais, que agora estão dispersas pela região metropolitana e por outras regiões 

do território nacional. Além disso, a cidade aglutinou os serviços especializados e 

tornou-se um importante centro financeiro, tecnológico e informacional. Foi diante 

 
1 A divisão da Zona Leste em três grupos foi elaborada por Koga (2015), especialmente por se tratar 
de um território muito diverso entre si, com uma população distribuída em sua região de forma desigual. 
Por mais que o trabalho mencione a classificação de Koga (2015), o enfoque deste capítulo será dado 
na região da Zona Leste 1, pois foi nessa região que a indústria foi estruturada com maior ênfase. A 
Zona Leste 1 compreende os distritos do Belém, Mooca, Tatuapé, Água Rasa, Vila Prudente, Penha, 
Carrão, Vila Formosa e Vila Matilde.  
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desse cenário que o conceito “Cidades Globais” foi pensado. Esse conceito designou 

um novo perfil para as cidades de comando global, isto é, um perfil que centralizava 

as atividades de serviços nas grandes metrópoles, em detrimento da atividade 

industrial. A intenção de mobilizar uma sessão para a discussão desse conceito deu-

se pela necessidade de evidenciar como esses processos estruturais - mais 

abrangentes e de longa duração - são responsáveis por reorganizar os espaços da 

cidade, ou seja, como as transformações da organização produtiva da cidade também 

estão em sintonia com a formação dos vazios urbanos industriais. 

Esse processo é marcado por transformações em ritmos diacrônicos, escalas 

variadas e por uma multiplicidade de instituições e atores sociais que convivem em 

tempos e espaços distintos2. Esses conflitos e contradições penetram as diversas 

faces das cidades e a maneira pela qual elas se constituem e se desenham. A sessão 

seguinte busca contextualizar o debate em torno desse conceito. Essa nova economia 

desenvolvida nas cidades traz à tona um importante aspecto a ser discutido, que é a 

forma como a acumulação do capital é projetada nos espaços das grandes 

metrópoles. 

1.2 AS CIDADES GLOBAIS: BREVES APONTAMENTOS SOBRE UM 

CONCEITO. 

A partir da década de 1990, um corpo teórico consolidou-se com o objetivo de 

compreender o papel das cidades na economia globalizada. O termo “Cidades 

Globais” foi cunhado pela primeira vez por Sassen em 1998. Tal conceito está 

conectado aos efeitos da globalização nas principais cidades dos países de primeiro 

mundo, especialmente aquelas citadas em sua obra, entre elas: Nova York, Los 

Angeles, Tóquio, Frankfurt e outras. 

A tese fundamental, base da organização deste livro, é que as 
transformações ocorridas durante as duas últimas décadas na composição 

 
2 O trabalho de Telles e Cabanes (2006) elucida o ponto de inflexão da agenda de estudos urbanos a 
partir da década de 1990. Os autores situam o leitor no debate, com o objetivo de demonstrar a 
necessidade de introduzir novas referências metodológicas para compreender as realidades urbanas 
em mutação. A abordagem introduzida por eles demonstra que os paradigmas até então estabelecidos 
foram desestabilizados pelas transformações radicais dos últimos anos e, portanto, tornou-se 
necessário compreendê-las por meio de um material analítico renovado e ainda em processo de 
consolidação. 
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da economia mundial, acompanhando a mudança de direção na direção de 
prestação de serviços e das finanças, suscita a renovada importância das 
grandes cidades como locais destinados a certos tipos de atividades e 
funções (Sassen, 1998, p. 16). 

A socióloga elucida como a organização social das cidades foi reconfigurada 

com a globalização. Nesse sentido, seu estudo identifica um novo papel para as 

cidades e explicita que os aglomerados urbanos são os berços nos quais a 

globalização é gestada, graças à reorganização da economia mundial. 

O desenvolvimento das telecomunicações e das tecnologias informacionais 

permitiu que novos arranjos organizacionais fossem produzidos nas cidades. Desse 

modo, com o propósito de aperfeiçoar a produção, indústrias e corporações 

deslocaram-se dos grandes centros urbanos e passaram a ocupar áreas atraentes 

aos seus processos produtivos - regiões de alta isenção fiscal e maior eficiência 

logística e produtiva. Paralelamente a isto, as cidades tornaram-se pontos 

estratégicos, pois passaram a centralizar a infraestrutura material e as atividades 

necessárias para a gestão da globalização (Sassen, 1998). 

As transformações na economia mundial teriam conduzido a uma crise da 
centralidade econômica daquelas metrópoles que perderam o controle sobre 
as atividades industriais, porque as empresas por elas responsáveis, 
favorecidas pelo desenvolvimento das novas tecnologias de comunicação e 
informação, passaram a dispor de maior flexibilidade para escolher os lugares 
de menor custo para suas sedes (Carvalho, 2000, p. 71). 

Delineava-se, portanto, um outro tipo de atividade para as metrópoles. 

Rigorosamente falando, seu papel havia sido ressignificado, uma vez que as 

atividades industriais estavam sendo preponderantemente substituídas por empresas 

de prestação de serviços que, na maior parte dos casos, estavam conectadas aos 

setores financeiros e informacionais transnacionais (Carvalho, 2000). Esse debate 

constituiu-se em torno do que ficou conhecido como a primeira geração de estudos 

sobre as cidades globais, os quais consistiam na ideia de que as metrópoles centrais 

aglutinaram uma quantidade desproporcional de sedes de empresas multinacionais 

de serviços especializados, “graças não apenas ao aumento destas atividades, mas 

também ao decréscimo de atividades e empregos industriais” (Marques; Torres, 1997, 

p. 143). 
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Esses serviços estariam conectados a uma vasta gama de atividades 

complementares e auxiliares aos setores de “serviços produtivos”, incluindo 

“empresas de finanças, companhias de seguros, a indústria imobiliária, empresas de 

advocacia, marketing e informática” (Marques; Torres, 1997, p. 143). O 

desenvolvimento das telecomunicações e da informática possibilitou que as empresas 

espalhassem suas cadeias produtivas por diversas áreas de territórios nacionais e 

internacionais, controlando-as por meio de uma estrutura gerencial estabelecida nas 

metrópoles de comando global. As consequências dessas transformações causaram 

impacto direto em diversos domínios da vida cotidiana, especialmente na maneira 

como as cidades configuraram-se.  

Desse modo, é possível afirmar que os modelos de urbanização 

acompanharam diferentes fases do desenvolvimento capitalista, e consideráveis 

transformações nos tecidos urbanos ocorreram desde então. As transições podem ser 

observadas a partir do início das fases industriais até o momento da consolidação das 

chamadas cidades globais. De acordo com seus interesses, a reconfiguração das 

cidades retrata as múltiplas formas pelas quais o capitalismo configura o seu território 

(Maricato, 2015).  

Dessa forma, foi definido como típico-ideal3 aquelas cidades que haviam 

passado pelo processo de globalização e internacionalização econômica de forma 

intensa, e que, também, estavam localizadas na rede central do capitalismo 

internacional, conforme demonstra Carvalho no fragmento a seguir: 

Seria portanto, “global” a “cidade” que se configurasse como “nó” ou “ponto 
nodal” entre a economia nacional e o mercado mundial, congregando em seu 
território um grande número das principais empresas transnacionais; cujas 
atividades econômicas se concentrassem no setor de serviços 

 
3 Segundo Carvalho (2000), existe um debate em torno do emprego do conceito “cidade global”. A 
discussão permeia uma análise que distingue os usos do termo. Uma abordagem denominada de 
“forma diagnóstico”, estaria voltada para compreensão das transformações e contradições de 
determinadas metrópoles, seus impactos na estrutura produtiva e no mercado de trabalho, assim como 
na produção do espaço urbano desencadeados pelos processos de globalização. Há uma outra 
abordagem, denominada de “típico-ideal”, que estaria mais preocupada em identificar os atributos que 
aproximam as cidades do “estatuto” de global, abstraindo, por sua vez, algumas das especificidades 
históricas de cada metrópole. Uma última abordagem, “forma paradigma”, desconsidera totalmente as 
especificidades históricas das metrópoles, uma vez que toda sua dinâmica passa a ser considerada 
por fatores externos como a globalização.  
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especializados e de alta tecnologia, em detrimento das atividades industriais 
(Carvalho, 2000, p. 72). 

Entretanto, no final da década de 1990, uma segunda agenda de estudos 

procurou introduzir as metrópoles de segunda ordem nessa abordagem, leia-se 

segunda ordem as cidades que ingressaram tardiamente no circuito das economias 

globalizadas, ou seja, São Paulo, Buenos Aires, Cidade do México etc. (Marques; 

Torres, 1997). O objetivo era identificar até que ponto os atributos constituintes das 

cidades globais estariam também presentes nas cidades desse novo grupo. Os 

atributos envolviam “desindustrialização, localização de sedes de empresas 

multinacionais, aumento de serviços produtivos e mercados financeiros, concentração 

de atividades de comando de negócios etc.” (Marques; Torres, 1997, p. 145). 

A problemática que se apresentava era a dificuldade de identificar tais atributos 

nas metrópoles de segunda ordem, uma vez que estas não detinham o mesmo grau 

de desenvolvimento das metrópoles centrais. De acordo com Marques e Torres 

(1997), a intensidade desses fluxos era reduzida caso fosse comparada às metrópoles 

de primeira ordem, tornando-as mais próximas de “intermediadores” na rede mundial 

de cidades. Essa abordagem relacional entre as cidades de primeira e segunda ordem 

concentrou-se na investigação dos fluxos de pessoas, capital e intercâmbio que, por 

sua vez, se dava por meio das redes de comunicação. 

Há uma certa relação entre a globalização e as “cidades globais” que precisa 

ser esclarecida. Existe um determinado consenso de que as transformações 

tecnológicas e a revolução informacional, advindas das últimas três décadas, tenham 

contribuído para a conformação de cidades globais ao redor do mundo, isto é, de que 

as grandes metrópoles estariam passando pelo mesmo processo de desconcentração 

industrial e ingressando na economia do terciário global. Entretanto, em recente 

estudo, Ferreira (2003) demonstrou o caráter acrítico dos teóricos das “cidades 

globais” no que diz respeito aos processos de globalização4. De acordo com o autor, 

teóricos como Sassen e Castells – os dois maiores representantes do campo – 

estariam presos ao mainstream teórico neoliberal, e que as cidades estariam 

 
4 Para mais informações sobre esse debate consultar Ferreira, João Sette Whitaker, São Paulo: O Mito 
da Cidade Global, 2003, Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo. 
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adaptando-se a ele, e, também, inquestionavelmente, aos requisitos impostos pela 

globalização, negligenciando, portanto, a trajetória histórica de cada cidade. 

Outro importante aspecto é o atual estágio de acumulação desenvolvido nas 

grandes metrópoles, o qual sinaliza uma transformação no modo como o capital 

financeiro se realiza inserido aos espaços urbanos. Para Carlos (2015), os espaços 

da cidade adquirem, hoje, um novo valor “com a passagem da aplicação do dinheiro 

acumulado do setor produtivo industrial ao setor imobiliário” (2015, p. 112). No caso 

de São Paulo, o espaço obtém um status de produto imobiliário, marcado não apenas 

pela desconcentração do setor produtivo e pela centralização do capital na metrópole, 

mas também por meio do setor de serviços, fazendo com que um novo caminho seja 

percorrido na transformação do dinheiro em capital. 

No caso da metrópole paulistana, o processo de reprodução do espaço marca 
não somente a desconcentração do setor produtivo e a acentuação da 
centralização do capital, mas também dá um novo conteúdo para o setor de 
serviços (basicamente os que se desenvolvem são o financeiro e o de 
serviços sofisticados e com eles uma série de outras atividades de apoio 
como a de informática e a de serviços de telecomunicações), fazendo com 
que o movimento de transformação do dinheiro em capital percorra agora, 
preferencialmente, outros caminhos (Carlos, 2015, p. 112). 

Um dos exemplos mobilizados por Carlos (2015) é a criação dos fundos de 

investimentos imobiliários. A autora enfatiza que em um período de crise do setor 

industrial, o capital desloca-se para novos setores da economia. Dessa forma, os 

empresários preferirão direcionar o capital para construção de um novo ambiente na 

metrópole, ou seja, espaços voltados para economia de serviços. Mas isso também 

pode acorrer tanto na produção de edifícios residenciais quanto em obras de 

infraestrutura na cidade. Esse processo transforma os espaços da cidade, 

especialmente aqueles localizados na região central e em seu entorno expandido, em 

mercadorias de alto valor fundiário - especialmente para a locação de imóveis - e pela 

cadeia econômica que se desenvolve ao seu redor. 

Diante desse cenário, os espaços da cidade são transformados em mercadoria 

e em fonte de lucro para os seus respectivos proprietários, impondo um processo de 

valorização/desvalorização áreas. Dessa forma, as parcelas do solo urbano fazem 

parte de um circuito econômico e manifestam um valor de troca influenciado por 
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processos de ordem mundial (como os espaços que abrigam escritórios de empresas 

transnacionais), e por conjecturas políticas e sociais de um determinado local. As 

dinâmicas de valorização/desvalorização impõem uma ordem perversa na produção 

do espaço urbano que contribui para gentrificação e segregação dos espaços da 

cidade. Em muitos casos, esse processo implica a expulsão daqueles que não 

possuem condições de arcar com o novo perfil que se desenvolve naquele território. 

Não cabe aqui fazer extensas discussões sobre o novo papel designado para 

as metrópoles de comando global, entretanto, o objetivo de absorver essa discussão 

para o trabalho foi demonstrar o debate que se estabeleceu em torno do conceito e 

quais seriam os atributos das ditas “cidades globais”. Ao absorver essa discussão, é 

possível demonstrar até que ponto São Paulo estaria passando pelo mesmo processo 

de desconcentração industrial das demais cidades. 

A próxima sessão se dedica a pensar a cidade de São Paulo tendo essa 

discussão por parâmetro. O objetivo é apresentar um corpo teórico e alguns dados 

sobre a ocupação e o uso do solo urbano que demonstrem os efeitos da 

desconcentração industrial na maior metrópole da América Latina. A questão de 

importância central para a dissertação e que emerge a partir desse processo é que a 

migração das indústrias da cidade de São Paulo para outros municípios liberou para 

outros usos diversos terrenos, galpões e fábricas desativadas em condição de 

subutilização. Esses terrenos de alto valor fundiário estão presentes na Zona Leste 

de São Paulo, pois foi nela que a atividade industrial foi consolidada desde o século 

XIX, período em que ocorreu a industrialização da cidade. 

1.3 A METRÓPOLE DE SÃO PAULO: AS CONSEQUÊNCIAS DA 

DESCONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL. 

A cidade de São Paulo é considerada umas das maiores metrópoles do mundo. 

Concentra os serviços especializados e a tecnologia de ponta do país, além de abrigar 

os maiores “centros de decisão empresarial, as sedes dos sistemas financeiros e da 

prestação de serviços especializados: publicidade, moda, design, saúde e educação 

superior” (Souza, 1995, p. 37). O capital transnacional circula no interior da metrópole, 
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tal fato torna-se notável a partir da observação da quantidade de mercadorias, 

serviços, marcas e estabelecimentos internacionais presentes em seu território.  

Há uma quantidade exponencial de estudos, desenvolvidos a partir de 1990, 

que buscaram compreender se a cidade de São Paulo estava aglutinando os atributos 

das “cidades globais” (Souza 1995, Marques e Torres, 1997, Rolnik, 2001, Ferreira, 

2003), enquanto outros, preocupavam-se em demonstrar os efeitos da reorganização 

da atividade industrial e da reestruturação produtiva advindos da globalização (Barjas, 

1996, Lencioni, 1998, Verás, 2001, Sposito, 2007, Lencioni, 2011).  

Uma das características que permeavam os estudos relativos às cidades 

globais focalizava o processo de desconcentração industrial pelo qual essas 

metrópoles estariam passando, conforme elucidado na sessão anterior. O fenômeno 

não estaria estritamente relacionado apenas à reorganização espacial da indústria, 

mas haveria um deslocamento dos empregos industriais e sua incorporação às 

atividades destinadas ao terciário globalizado. As consequências desse movimento 

apresentam-se ao observar a transformação na estrutura ocupacional da metrópole 

de São Paulo. O movimento que se delineava era o de redução dos empregos 

industriais, enquanto, por outro lado, aumentavam-se os empregos nos setores de 

comércio e serviços.  

Se o emprego industrial diminuiu, aumentaram o comércio e os serviços: em 
1989 a população empregada na indústria era de 33%; em 1999 a proporção 
caiu para 19% e essa queda foi mais acentuada no setor metal-mecânico, 
que passa de 14% a 7% nesse período. Os serviços representam cerca de 
53% dos empregos em 1999, contra 41% em 1989. O aumento se concentra 
nos serviços especializados. Em 2000, para o Município de São Paulo, os 
serviços representavam cerca de 60% dos empregos, particularmente nas 
zonas sudoeste, sudeste e norte, e sempre referindo-se aos serviços mais 
especializados. Na capital, a indústria representa 18,2% dos empregos e o 
comércio soma 16,7% (Verás, 2001, p. 5).  

A redução do emprego industrial estava associada ao processo de 

reestruturação produtiva, ou seja, a indústria continua a existir, porém empregando 

uma quantidade menor de trabalhadores, em setores dinamizados, de alta 

qualificação, contribuindo com atividades auxiliares à “produção industrial, como 

serviços técnicos, financeiros, de telecomunicações e transporte (Verás, 2001, p. 5).  
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No que tange o aumento dos empregos no setor terciário, alguns autores como 

Veras (2001), Rolnik (2001), Ferreira (2003) demonstram que a criação de postos de 

trabalho no setor de serviços não está conectada, em sua maioria, às atividades do 

terciário global. As autoras constatam que o aumento de empregos no setor é 

acompanhado por um processo de precarização do trabalho, visto que os empregos 

gerados estão concentrados em atividades que exigem baixa qualificação, pouca 

complexidade e altos níveis de informalidade.  

Essa tendência também pode ser observada quando analisamos a produção 

industrial na região metropolitana e seu movimento para as cidades localizadas no 

interior do Estado de São Paulo. A partir de 1970, a região metropolitana passa a 

demonstrar declínio na produção da atividade industrial, enquanto, inversamente, a 

participação industrial no interior do Estado é acentuada. De acordo com Lencioni e 

Pacheco (2011, p. 137): 

A indústria de transformação do Estado de São Paulo representava, em 1970, 
58,1% do valor da transformação industrial do Brasil, e, a da região 
metropolitana, 43,4%. Em 1980 esses valores passam a 54,4% e a 34,2% e, 
em 1995, a 49,9% e a 26,6% respectivamente. O interior do Estado de São 
Paulo, ao contrário, viu seus índices serem positivos. De 1995 até 2010 os 
indicadores disponíveis indicam essa mesma tendência, de perda relativa da 
atividade industrial tanto na região metropolitana de São Paulo como no 
núcleo metropolitano: a cidade de São Paulo. 

Mesmo havendo uma redução na atividade industrial da região metropolitana, 

é preciso ressaltar que ela ainda é líder na produção industrial, se comparada às 

demais áreas do país, como Minas Gerais e Rio de Janeiro (Lencioni, 2011).  

A tendência de desconcentração industrial pode ser observada no município de 

São Paulo se tomarmos como referência os números relativos à ocupação e uso do 

solo urbano destinada à indústria. A partir dos dados obtidos por meio de ferramentas 

de geoprocessamento e sistematizados pela prefeitura de São Paulo, é possível 

constatar a predominância das tipologias de uso na ocupação do solo urbano da 

cidade. Os dados abaixo elucidam a tendência de desconcentração da atividade 

industrial na cidade.  
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Tabela 1. Uso industrial área construída - Município de São Paulo (m2) - 

1995-2019 

 
Fonte:  Secretaria Municipal da Fazenda - Cadastro de Contribuinte Imobiliário/IPTUEG (elaboração 
própria). 

O diagnóstico apresentado acima revela a tendência de descontração da 

indústria pela qual a metrópole de São Paulo está passando, considerando os 96 

distritos da cidade. Ao se comparar os anos de 1995 e 2019, a área construída voltada 

para o uso industrial teve uma queda de 24%. Isso demonstra que em 1995 a área 

construída para uso industrial era de 23.503.581 m2, em 2019 esse número caiu para 

17.921.502 m2. A redução da área construída para uso industrial indica um processo 

de mudança na apropriação do solo, seja ela por meio da destruição da antiga área 

de uso industrial e pela construção de algo novo em seu lugar, ou pela preservação 

da área construída e sua apropriação por outro tipo de atividade.  

Ao observar a redução do uso industrial na ocupação do solo da cidade, é 

possível demonstrar que São Paulo enfrenta, até hoje, um constante processo de 

reorganização da atividade industrial, devido à realocação dessas atividades para 

outras regiões. De acordo com Rolnik (2001), essa dinâmica causou um impacto, não 

apenas na estrutura de empregos, isto é, na incapacidade do setor de serviços em 

absorver os empregos industriais, mas também na organização espacial da cidade. 

Portanto, por mais que a atividade industrial ainda exista, ela foi transformada 

radicalmente e isto produziu modificações profundas no tecido urbano. Indústrias de 

médio e grande porte estão progressivamente deixando as partes centrais da cidade 

em busca de uma nova territorialização, conforme elucida a autora: 

Algumas grandes e médias indústrias estão deixando a localização junto aos 
grandes eixos ferroviários e rodoviários (antiga ferrovia Santos-Jundiaí e 
rodovias Anchieta e Presidente Dutra), e milhares de pequenas fábricas se 
misturam com outros usos no tecido urbano, ocupando até mesmo áreas de 
extrema periferia (Rolnik, 2001, p. 60) 

Ano: 1995 2000 2010 2019 

Área Construída Uso 
Industrial (m²)  23.503.581 22.707.041 19.626.325 17.921.502 
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Sua análise opera na chave da descaracterização das indústrias tradicionais, 

ou seja, existe um processo de desconcentração industrial em curso, mas os novos 

investimentos industriais são de outra natureza e estão posicionados na região 

extrema de São Paulo e em cidades vizinhas, os quais fazem o uso de mão de obra 

barata e apropriam-se das zonas de maiores isenções fiscais. Os impactos da 

reorganização dessa atividade são fundamentais para compreender as dinâmicas 

desenvolvidas na estruturação do espaço urbano na Zona Leste de São Paulo e serão 

tratadas na sessão seguinte.  

1.4 ZONA LESTE: O DESLOCAMENTO DA INDÚSTRIA COMO SINTOMA 

DAS TRANSFORMAÇÕES URBANAS 

A cidade de São Paulo desenvolveu-se projetando diacronias territoriais. 

Constituiu-se reforçando a lógica de inclusão/exclusão, uma vez que priorizou os 

investimentos públicos, privados, urbanísticos e de infraestrutura nas regiões mais 

“qualificadas”, localizadas no Sudeste e Centro-Oeste, cujos critérios estabelecidos 

para a configuração da cidade global estão presentes, em detrimento da região leste 

da cidade. De um lado, encontram-se os grandes edifícios corporativos que atendem 

o setor de serviços da cidade, assim como os escritórios de empresas transnacionais, 

de telecomunicação, tecnologia e informação, de outro, especificamente na porção 

leste da cidade, poucos foram os investimentos para atrair o capital terciário da 

economia globalizada (Rolnik, 2001). 

A estruturação territorial da Zona Leste de São Paulo é marcada por um 

processo de longa duração. De acordo com Frúgoli e Rolnik, essa região se 

consolidou “a partir de uma constelação de núcleos que se espalhavam ao longo do 

antigo caminho que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro, através do Vale do Paraíba” 

(Frugóli; Rolnik, 2001, p. 44). A consolidação desse eixo foi fundamental para a 

estruturação das dinâmicas territoriais que se consolidaram na Zona Leste de São 

Paulo, conforme demonstram os autores: 

Esse eixo foi reforçado com a implantação da antiga ferrovia Central do Brasil 
(São Paulo – Rio de Janeiro) no final do século XIX. Essa estruturação revela 
a posição dos que vivem fora da cidade, do “lado de lá” da várzea do Carmo 
e da ferrovia Santos-Jundiaí, ao longo da qual se implantou um cinturão de 
indústrias, definindo uma forte barreira entre a cidade das elites e a ocupação 
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periférica, ao longo do século XX, por moradias de trabalhadores em 
loteamentos irregulares ou clandestinos, casas auto-construídas e conjuntos 
habitacionais pelo poder público (Frugóli; Rolnik, 2001, p.44). 

As décadas de 1960 a 1970 foram marcadas, respectivamente, pela construção 

da Radial Leste e da Linha Leste do metrô. A convergência dos diferentes modais de 

circulação – trilhos, rodas e ferrovia – implantou definitivamente o eixo estruturador na 

direção Leste-Oeste, conectando o centro à periferia e delineando os processos de 

exclusão espacial evidentes na paisagem urbana da cidade de São Paulo (Frugóli; 

Rolnik, 2001). 

A atividade industrial da cidade acompanhou, consequentemente, esse mesmo 

percurso e instalou-se, a partir do final do século XIX, nas várzeas do Tamanduateí, 

“configurando os bairros que se tornariam operários por excelência, tanto aqueles 

mais próximos do centro histórico, como Brás, Pari e Belém, quanto a sua expansão 

posterior, seguindo a extensão da linha do trem em direção a leste do Estado” 

(Carvalho et al., 2018, p. 87). 

No entanto, as transformações advindas da economia globalizada, isto é, a 

dispersão da atividade industrial para fora da cidade, vêm alterando a forma como o 

espaço urbano desses bairros é estruturado. Muitos edifícios que anteriormente se 

destinavam ao uso industrial hospedam hoje atividades voltadas ao lazer, residência 

e serviços. Outra característica desse processo está nas profundas modificações na 

estrutura de empregos dessa região, que se organizou durante muitos anos através 

dos empregos industriais. Se no passado, os empregos industriais eram responsáveis 

por empregar a população operária da Zona Leste, durante os últimos anos, com o 

processo de desconcentração industrial, essa atividade perde gradativamente a 

capacidade de gerar empregos. 

Em recente trabalho, Carvalho et al (2018) atualiza as informações relativas ao 

processo de desindustrialização da cidade, circunscrevendo seus impactos na porção 

ao leste do território. As autoras enfatizam três aspectos desse processo: a 

incapacidade que o setor industrial apresenta de gerar empregos, a substituição 

destes por atividades conectadas ao setor de serviços e as consequências para o 

morador da Zona Leste, “sobretudo aquele mais vulnerável, dependente 
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exclusivamente dos empregos gerados pela economia urbana local” (Carvalho et al., 

2018, p.88). 

A relevância do artigo para o trabalho em questão repousa na demonstração 

de números que comprovem a redução da ocupação em atividades conectadas ao 

setor industrial. Pode se dizer que, ao demonstrar a redução dessa atividade em uma 

porção específica do território, é possível indagar quais dinâmicas surgem nos 

espaços que anteriormente eram responsáveis por empregar os trabalhadores 

industriais, uma vez que estes não estão mais presentes no território da Zona Leste. 

O diagnóstico é apresentado por meio de uma abordagem que avança do nível 

geral ao nível específico até atingir a porção ao Leste da cidade. Seguindo o caminho 

proposto pelas autoras, os números demonstram que a região Sudeste do país é 

aquela que enfrenta o processo de desindustrialização com maior ênfase. 

A região Sudeste é aquela que tem sofrido fortemente o processo de 
desindustrialização. No primeiro período analisado, compreendido entre os 
anos de 1985 e 1994, o VA da região Sudeste apresentou perda de 10,38 
pontos percentuais, caindo a sua participação no PIB nacional de 40,62%, 
para 30,24%. O mesmo processo de perda é identificado no período 
posterior, entre 1995 e 2010, com a queda da participação de 22,38% do VA 
para 19,13%, uma variação negativa de 3,25 p.p, comprovando-se, apesar 
da descontinuidade da série histórica, a tendência de desindustrialização na 
região Sudeste (Carvalho et al., 2018, p. 92). 

Essa mesma tendência pode ser observada ao analisar a participação dos 

empregos gerados pela indústria de transformação. Por meio do relatório publicado 

pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), as autoras 

demonstram que “a participação dos empregos gerados pela indústria de 

transformação no país inteiro caiu 11,6 pontos percentuais entre 1986 e 2016, 

passando de 27,1% dos empregos formais do período analisado, para 15,5%” (FIESP, 

2017, p. 9 apud Carvalho et al., 2018, p. 93). 

Ao examinar os números relativos ao Estado de São Paulo e à RMSP a 

tendência também se confirma: 

Segundo informações da RAIS-MTE, durante o período de 1986 a 2016, o 
número de pessoas empregadas na indústria de transformação paulista 
registrou, em 2016, a menor participação da série analisada. Em 1986, a 
indústria de transformação do Estado de São Paulo detinha 39,0% dos 
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empregos formais da economia paulista. Em 2016, esse valor foi reduzido para 
17,9% dos empregos formais. E embora nenhuma região administrativa do 
Estado tenha apresentado aumento na participação da indústria de 
transformação no total de empregos, houve as que apresentaram uma queda 
superior à média, como é o caso da Região Metropolitana de São Paulo, que, 
em 1986, contava com 38,6% dos empregados formais totais na indústria de 
transformação, caindo para 13% em 2016, uma redução de 25,6 pontos 
percentuais (p.p) (FIESP, 2017, p. 30-31 apud Carvalho et al., p. 93, 2018). 

Essa tendência pode ser comprovada a partir da observação das autoras ao 

centralizar a análise na região ao leste da cidade. A análise proposta aqui segue a 

mesma metodologia elaborada por Koga (2015), ou seja, a divisão dos distritos da 

Zona Leste em três grupos, conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 2. Identificação de distritos da Zona Leste em três grupos 

Leste 1 Leste 2 Leste 3 

Belém São Lucas São Rafael 
Mooca Cangaíba Iguatemi 
Tatuapé Aricanduva Jardim Helena 
Água Rasa Sapopemba Vila Curuçá 

Vila Prudente Ermelino Matarazzo Lajeado 

Penha Ponte Rasa Guaianases 
Carrão Artur Alvim Itaim Paulista 

Vila Formosa Cidade Líder Cidade Tiradentes 

Vila Matilde São Mateus   
  Vila Jacuí   
  Itaquera   
  Parque do Carmo   
  São Miguel   
  José Bonifácio   

9 distritos  14 distritos  8 distritos 
            Fonte: Koga (2015, p. 77).  

A divisão desse território em três grupos deu-se pela diversidade dos distritos 

em questão, uma vez que a população da Zona Leste, segundo o censo demográfico 

de 2010, era de aproximadamente “4 milhões de habitantes (3.952.673 hab.), 

distribuída de forma desigual pelos seus 298,8 km2 de área territorial” (Carvalho et al., 

p. 95, 2018). 

A análise proposta por esta dissertação é uma tentativa de que se aproximasse 

a tendência de redução da atividade industrial, observada pelas autoras em relação à 
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participação dos empregos formais na Indústria de Transformação nos grupos da 

Zona Leste, aos números relativos à área construída em m² do uso industrial no solo 

urbano da cidade. Pois além de possibilitar a identificação de uma redução dos 

empregos industriais na Zona Leste 1, também é possível compreender que há uma 

tendência de redução da área construída para o uso industrial. Isso significa que a 

redução da área construída automaticamente libera os espaços para novos usos 

terrenos, os quais anteriormente abrigaram atividades conectadas à indústria. 

Antes de demonstrar os resultados, cabe ressaltar que o trabalho das autoras 

tem como objetivo demonstrar o processo de reconversão econômica na porção ao 

leste da cidade, isto é, a capacidade, que o setor de serviços possui, de absorver os 

empregos deixados pela atividade industrial. A intenção não é apresentar todos os 

resultados encontrados no artigo em questão, entretanto eles devem ser mencionados 

parcialmente para efeitos de comparação. 

Quando as pesquisadoras comparam as tendências observadas para a Zona 

Leste em relação à totalidade dos empregos formais do munícipio de São Paulo, o 

resultado é de uma redução na participação dos empregos formais na indústria de 

transformação e aumento na atividade de serviços. A partir da comparação do 

resultado entre os grupos da Zona Leste, chegam à conclusão de que o aumento de 

empregos formais no setor de serviços é proporcionalmente maior na Leste 1 do que 

na Leste 2 e 3, conforme abaixo: 

Fonte: Carvalho et al., (2018, p. 98) 

O aumento na atividade de serviços é proporcionalmente maior na Leste 1. 
Enquanto no período analisado houve um aumento de 1,84 p.p. na 
participação da atividade de serviços na Leste 1, na Leste 2, o aumento foi 
de 0.97 p.p e na Leste 3 de apenas 0,49 p.p. O mesmo é possível dizer em 
relação à redução da participação dos empregos formais na indústria de 
transformação. A queda na Leste 1, no mesmo período analisado, foi de 1,55 

Tabela 3. Participação nos empregos formais - "Três Lestes"/MSP Indústria de 

Transformação e Serviços 
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p.p enquanto na Leste 2 houve uma queda 0,48 p.p. e na Leste 3, a queda 
foi de apenas 0,30 p.p (Carvalho et al., 2018, p. 98) 

É evidenciado, pelas autoras, um processo de substituição gradativa dos 

empregos formais na indústria para os empregos formais de serviços que vão do 

centro em direção à periferia. A hipótese levantada por elas é de que os distritos da 

Leste 1 historicamente abrigaram os galpões industriais do período da 

industrialização. Concomitantemente, são estes mesmos distritos que foram 

formalmente alcançados pelo mercado imobiliário. O avanço do capital imobiliário na 

Zona Leste 1 reflete o processo de verticalização da região, isto é, a construção de 

edifícios de médio/alto padrão, bem como pelo desenvolvimento de serviços que 

acompanham o processo de gentrificação daquele território.  

A mesma tendência de redução da participação dos empregos formais na 

indústria de transformação na Leste 1 pode ser observada quando se considera a 

totalidade dos empregos para região da Zona Leste, excluindo os resultados relativos 

ao munícipio de São Paulo. Se a tendência de redução se confirma no setor 

correspondente à Leste 1, essa mesma conclusão não pôde ser observada nos 

grupos 2 e 3, conforme a tabela elaborada pelas autoras: 

Fonte: Carvalho et al., (2018, p. 99) 

Considerando agora a totalidade dos empregos para a Zona Leste, separada 
pelos setores de atividade, observa-se a mesma tendência de queda da 
participação dos empregos formais na indústria de transformação na Leste 1, 
com perda de 10,57 p.p em 16 anos. No entanto, se observarmos os anéis 
mais periféricos e de maior exclusão social, a tendência se inverte e o que 
temos é o aumento dos empregos formais na indústria: na Leste 2, o aumento 
foi de 8,33 p.p. no mesmo período analisado. Na Leste 3, o aumento foi um 
pouco menor, mas também invertendo a tendência da Leste 1: em 16 anos, 
o aumento foi de 2,24 p.p. (Carvalho et al., 2018, p. 99). 

Tabela 4. Participação dos empregos formais - "Três Lestes"/Zona Leste Indústria de 

Transformações e Serviços 
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A inversão demonstrada acima pode ser explicada pelo “deslocamento da 

cadeia produtiva da indústria têxtil para as periferias da cidade” (Koga, 2015, p. 86 

apud Carvalho et al., 2018 p. 100). Essa hipótese se confirma ao observar os números 

relativos ao setor que apresenta maior participação na indústria de transformação por 

meio do relatório desenvolvido pela FIESP em 2016 (Carvalho et al., 2018). 

Levando em consideração, exclusivamente, a totalidade de empregos na região 

para as atividades do setor de serviços, foi identificada uma certa estabilidade no 

período de 16 anos na Leste 1 e 2, sendo que, no mesmo período, foi observado uma 

majoração de 3.23 p.p. na Leste 3, para os empregos formais no mesmo setor. Esse 

resultado indica uma possível reconversão em vias de consolidação, especialmente 

quando os números relativos à Leste 1 são destacados. Isso indica que essa atividade 

está avançando gradativamente à periferia da Zona Leste, “dando sequência, 

portanto, ao processo de expansão da reconversão econômica” (Carvalho et al., 2018, 

p. 100). 

Algumas observações feitas pelas autoras devem ser enfatizadas antes da 

apresentação dos números relativos à área construída para uso industrial da Zona 

Leste de São Paulo. A primeira observação consiste na relação entre reconversão 

econômica e inclusão social. Neste viés, o aumento do setor de serviços não significa 

dizer que a população que tradicionalmente habitou a Leste 1, ou seja, a população 

operária, tenha sido alcançada pela inclusão social. O mais provável “é que tenha 

havido uma mudança no perfil demográfico com o avanço sobre o território da Zona 

Leste da população que tem condições de arcar com o custo da cidade formal de que 

a Leste 1 hoje faz parte” (Carvalho et al., 2018, p. 99). Concluindo-se então que existe 

uma relação entre gentrificação e reconversão econômica. 

A segunda observação repousa sobre o fato de que o processo de 

desindustrialização não significa o fim da atividade industrial na cidade, mas sim sobre 

a reflexão da incapacidade desse setor em gerar empregos de alta qualificação. 

Todavia, o aumento de empregos, principalmente na Leste 1 e 2, nas atividades de 

serviços estão em sua maioria voltados à reprodução da vida cotidiana do novo perfil 

de moradores que se espalha pela primeira parte da Zona Leste e, portanto, sustenta-
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se a partir da exigência de pouca qualificação da mão de obra e aufere baixo 

rendimento aos trabalhadores.  

No caso da Leste 3, mesmo havendo um aumento nos rendimentos da 

atividade de serviços, a hipótese é de que os empregos da região são aqueles ligados 

às atividades de apoio à circulação do capital, os quais desconcentraram-se em 

direção aos munícipios vizinhos. Trata-se de um processo que reduz as possibilidades 

da população trabalhadora da Zona Leste “aos empregos de mais baixo rendimento, 

acompanhados agora de uma exigência de menor qualificação, como são os serviços 

de apoio, seja à vida cotidiana, seja à logística industrial” (Carvalho et al., 2018 p. 

107). Essa é uma hipótese levantada pelas autoras, mas que ainda exige 

esclarecimentos.  

Não cabe aqui aprofundar as questões relativas à estrutura de empregos e 

rendimento na Zona Leste, uma vez que as autoras já demonstraram as dinâmicas 

desse processo no artigo em questão. Entretanto, gostaria de chamar atenção para 

os números relativos à área construída destinada ao uso industrial na região, 

especialmente para o caso da Leste 1. Esse grupo de distritos demonstrou redução 

na área construída para uso industrial, portanto a análise a respeito da 

desconcentração será concentrada nesse primeiro grupo. 

A tabela a seguir foi pensada seguindo a mesma proposta elaborada por Koga 

(2015), isto é, a separação da Zona Leste em três grupos. Entretanto, os distritos Brás 

e Pari foram incluídos na Leste 1, pois fazem parte da subprefeitura da Mooca5 e 

apresentaram redução significativa na área construída para o uso industrial da região 

no período analisado abaixo: 

 

 
5 A subprefeitura da Mooca compreende os distritos: Pari, Brás, Belém, Mooca, Tatuapé e Água Rasa. 
Disponível em 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/mooca/mapas/index.php?p=439> 
Último acesso: 30/10/2019. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/mooca/mapas/index.php?p=439
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Tabela 5. Área Construída Uso Industrial (m2) – “Três Lestes” /Zona 

Leste 1995 x 2019 

Zona Leste Área Construída  
Uso Industrial (m2) por distrito 

Ano Relação 

Distritos 1995 2000 2010 2019 1995 x 2019 

Leste 1 

Brás 536.386 435.062 342.845 314.612 -41%

Belém 1.078.329 949.639 800.361 741.408 -31%

Mooca 1.171.317 988.385 765.434 619.695 -47%

Pari 241.023 211.198 145.260 113.674 -53%

Tatuapé 757.805 588.057 319.239 260.530 -66%

Água Rasa 479.888 460.286 406.391 351.167 -27%

Vila Prudente 522.482 509.366 415.369 408.409 -22%

Penha 241.813 248.725 227.050 226.303 -6%

Carrão 441.893 457.754 367.902 307.898 -30%

Vila Formosa 125.034 124.310 135.020 124.876 0% 

Vila Matilde 131.505 65.414 123.687 113.283 -14%

Leste 2 

São Lucas 293.696 321.379 322.730 328.188 12% 

Cangaíba 115.108 123.245 129.796 59.366 -48%

Aricanduva 243.210 460.286 288.665 285.830 18% 

Sapopemba 66.562 88.943 103.546 109.495 65% 

Ermelino Matarazzo 150.173 168.504 202.821 258.235 72% 

Ponte Rasa 43.502 61.053 67.519 66.444 53% 

Artur Alvim 18.443 22.911 21.949 22.667 23% 

Cidade Líder 55.308 72.563 78.221 80.638 46% 

São Mateus 137.865 211.558 287.018 312.765 127% 

Vila Jacuí 54.288 64.685 35.569 39.027 -28%

Itaquera 47.253 72.088 85.204 71.288 51% 

Parque do Carmo 102.494 130.032 85.204 181.801 77% 

São Miguel 226.269 235.245 233.992 172.683 -24%

José Bonifácio 89.747 95.504 179.101 304.191 239% 

Leste 3 

São Rafael 4.995 7.176 8.594 9.687 94% 

Iguatemi 33.482 42.591 45.380 28.788 -14%

Jardim Helena 44.566 42.288 17.994 16.022 -64%

Vila Curuça 16.722 22.377 25.188 24.568 47% 

Lajeado 17.175 20.861 21.656 20.668 20% 

Guaianases 23.146 25.829 11.638 12.567 -46%

Itaim Paulista 68.297 73.137 65.468 71.754 5% 

Cidade Tiradentes 100 350 350 11.301 11201% 

Fonte:  Secretaria Municipal da Fazenda - Cadastro de Contribuinte Imobiliário/IPTUEG (elaboração 

própria). 
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Levando em consideração os dados referentes ao período de 1995 a 2019, 

todos os distritos pertencentes à Leste 1 apresentaram redução na área construída 

para o uso industrial, com exceção da Vila Formosa que não apresentou alteração. 

Seguindo a ordem decrescente, quando comparamos a área construída dos anos 

2000 em relação a 2019, para cada um dos distritos da Leste 1, tem-se as seguintes 

perdas: Tatuapé - 66%; Pari - 53%; Mooca - 47%; Brás - 41%; Belém - 31%; Carrão - 

30%; Água Rasa - 27%; Vila Prudente - 22%; Vila Matilde -14%; Penha - 6%. Em 

termos absolutos, o distrito da Mooca, em 1995, concentrava a maior área construída 

para uso industrial. Em tal distrito foi apresentada a maior redução durante o período 

observado, isto é, uma redução de 551.622 (m2), em outras palavras, uma queda de 

47% dessa tipologia. 

A primeira aproximação que é possível realizar com a abordagem apresentada 

pelas autoras em relação à desindustrialização da Zona Leste não repousa apenas 

sobre a incapacidade de gerar empregos que a indústria apresenta, mas é possível 

identificar uma queda gradativa da área construída em m² para o uso industrial na 

Leste 1. Essa redução reflete o processo de adensamento dos serviços e da sua 

entrada no mercado imobiliário formal devido ao processo de gentrificação, pelo qual 

o território tem passado durante os últimos anos, isto é, a substituição de espaços 

industriais para novos tipos de atividade. A transformação de edificações industriais 

também aparece com mais vigor nesse distrito, seja por meio da destruição, 

renovação ou reapropriação desses espaços. 

No caso da Leste 2 e 3, não é possível chegar à mesma conclusão, pois os 

números apresentados demonstram um comportamento muito heterogêneo em 

relação à área construída para esse uso. Por se tratar de números muito diversos 

entre si, não é possível concluir que a mesma tendência de desconcentração industrial 

observada anteriormente possa ser verificada na Leste 2 e 3. Dessa forma, se a 

desconcentração industrial avança aos poucos do centro em direção à periferia, serão 

necessários alguns anos para que esse processo seja observado nos anéis 2 e 3 da 

Zona Leste de São Paulo. 
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A tabela abaixo evidencia uma outra característica da Zona Leste que nos 

interessa. Por mais que o processo de desconcentração industrial apareça com mais 

vigor na Leste 1, a ocupação do solo por edificações de uso industrial, mesmo em 

2019, ainda é maior se comparado com os números apresentados na Leste 2 e 3, 

conforme demonstrado na tabela abaixo: 

Tabela 6. Área Construída Uso Industrial (m2) – “Três Lestes” Zona 

Leste - Ano: 2019 

Leste 1 3.581.855 

Leste 2 2.292.618 

Leste 3 195.355 
 

Fonte:  Secretaria Municipal da Fazenda - Cadastro de Contribuinte Imobiliário/IPTUEG 

(elaboração própria). 

A tabela apresenta duas importantes características. A primeira recaí sobre a 

tendência de redução da área construída para uso industrial nos distritos da Leste, 1 

apresentada anteriormente. Por mais que seja possível constatar uma queda contínua 

da área construída para todos os distritos que integram a Leste 1 nos últimos 19 anos, 

com exceção da Vila Formosa6, ainda em 2019, a área construída para uso industrial 

nos distritos da Leste 1 demonstra-se superior se comparada as demais lestes. Isso 

significa que se a tendência de queda continuar para os distritos que compõe a 

primeira parte desse território, é possível afirmar que ainda existiriam muitos espaços 

em potencial para que novas atividades sejam desenvolvidas nos lugares que 

abrigavam atividades industriais. 

A segunda observação demonstra como o papel da indústria marcou a 

estruturação do espaço urbano da Zona Leste de São Paulo, especialmente entre 

aqueles bairros que caracterizam a Leste 1. As indústrias foram responsáveis pelo 

desenvolvimento urbano de São Paulo durante o período de industrialização da 

metrópole. Conforme a indústria vai deixando a cidade, novas formas de apropriação 

 
6  No caso da Vila Formosa não houve aumento, nem redução significativa em relação à área construída 
para uso industrial. Em 1995, o número era de 125.034 (m2), enquanto em 2019, a área construída se 
manteve estável em 124.876 (m2). Fonte: Secretária Municipal da Fazenda – Cadastro de Contribuinte 
Imobiliário/IPTUEG. 
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do espaço surgem em seu lugar, isto é, bairros caracterizados historicamente pela 

atividade industrial são progressivamente alvos de novos usos voltados para moradia, 

comércio ou lazer (Frugóli; Rolnik, 2001). Esse processo aparece com mais frequência 

na “Zona Leste da cidade de São Paulo, cuja vida cotidiana, incluindo a produção do 

espaço urbano, se organizou, durante décadas, em torno dos empregos industriais” 

(Carvalho et al., 2018, p. 89).  

Esse processo envolve o aparecimento de novos atores sociais, assim como a 

decadência de antigos grupos que foram responsáveis pela estruturação da metrópole 

durante um período em que a atividade industrial detinha centralidade na estruturação 

do espaço urbano. Os espaços deixados por esse processo são apropriados por 

novos atores sociais, que buscam por meio de estratégias espaciais diversas, 

reproduzir suas condições de vida na metrópole.  

Em suma, a Zona Leste de São Paulo se depara com iniciativas de 

modernização, mas não supera sua história industrial. É possível identificar índices de 

desindustrialização por um lado, e modernização por outro, mas não é possível alegar 

que a Zona Leste superou todo o seu passado industrial. A amplitude de terras, 

armazéns, galpões e indústrias sem utilização constroem um cenário de disputas na 

região. Identificar esse processo é importante para compreender as futuras dinâmicas 

e atores que estão se apropriando dessas áreas. Compreender as dinâmicas que 

surgem desses espaços é fundamental para acompanhar o desenvolvimento da Zona 

Leste da cidade de São Paulo com o intuito de projetar uma cidade mais justa e 

inclusiva para seus habitantes.  
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CAPÍTULO II – BRÁS E MOOCA: CARACTERIZANDO A ÁREA-OBJETO DE 

ESTUDO 

2.1 OS CRITÉRIOS PARA DEMARCAÇÃO DO ESPAÇO 

Esse capítulo foi desenvolvido com o intuito de apresentar os critérios utilizados 

para demarcação do espaço em que a pesquisa de campo foi desenvolvida. Além 

disso, buscou-se apresentar uma caracterização da região do Brás e da Mooca, uma 

vez que a pesquisa de campo foi conduzida em uma área limítrofe aos dois distritos, 

isto é, a região da Mooca Baixa. Dessa forma, além de evidenciar esses critérios, as 

sessões seguintes desse capítulo também resgatam um breve histórico dos dois 

bairros, bem como seu perfil demográfico e habitacional, os níveis de emprego, a 

atuação do capital imobiliário e as diretrizes do Plano Regional da subprefeitura da 

Mooca. Essa caracterização nos ajuda a compreender as recentes transformações 

pelas quais os dois distritos têm passado e nos ajudam a evidenciar os espaços em 

condição de subutilização, marcados pelo processo de desconcentração industrial. 

A necessidade de limitar o objeto de pesquisa a uma porção específica da Zona 

Leste deu-se devido a sua dimensão territorial. Nesse sentido, o espaço no qual a 

pesquisa de campo foi desenvolvida seguiu alguns critérios até a sua demarcação 

final.  

O primeiro critério se estabeleceu através do levantamento bibliográfico. 

Autores como Rolnik e Frúgoli (2001), Pereira (2007), Vasques (2006), Carvalho e 

Gagliardi (2015), Reina e Comarú (2015), Carvalho, Bógus, Pasternak e Gagliardi 

(2018) e Peixoto (2011) já haviam demonstrado o surgimento de novas dinâmicas 

espaciais e econômicas desenvolvidas na Zona Leste de São Paulo, por meio do 

progressivo esvaziamento das áreas destinadas à atividade industrial. 
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As dinâmicas apresentadas por esses autores estão todas, em sua medida, 

conectadas com o debate estabelecido em torno do novo papel designado aos 

grandes centros urbanos no século XXI. Não cabe resgatar essa discussão aqui, 

entretanto, esses trabalhos contribuíram para demarcação da área na qual a pesquisa 

de campo foi desenvolvida, pois todos os autores têm a Zona Leste como objeto de 

estudo e todos possuem uma temática em comum, isto é, os efeitos do processo da 

desconcentração industrial naquela porção da cidade.  

Os efeitos apresentados por eles são diversos, entre eles, os principais seriam: 

a redução da participação da atividade industrial na economia da metrópole, a 

reconversão econômica7, a memória industrial de São Paulo, os processos de 

formação e refuncionalização de brownfields8, o surgimento de intensas dinâmicas 

imobiliárias e as consequências para o mercado de trabalho industrial. Estes fatores 

simbolizam as mudanças no território e estão diretamente relacionadas à forma pela 

qual o espaço urbano é produzido. 

O segundo critério estabeleceu-se por meio da coleta de dados disponibilizada 

pela prefeitura de São Paulo no site Infocidade. A prefeitura possui um histórico das 

atividades desenvolvidas no uso do solo urbano. O histórico está disponível para 

consulta e resgata o período de 1995 a 2019, separado por Tipologias de Uso do Solo 

Urbano9. Assim, é possível acompanhar as transformações no solo da cidade, 

identificando quais tipologias de uso estão crescendo, diminuindo ou aquelas que não 

demonstram mudanças significativas. Os resultados são disponibilizados de três 

formas: o número de lotes, a metragem dos terrenos e a metragem da área construída 

para cada tipologia.  

 
7 Caracteriza-se pela substituição da atividade industrial pela atividade de serviços nas metrópoles. 
Para mais informações consultar Carvalho et al., 2018.  
8 Refuncionalização de Brownfields é o termo utilizado para áreas consideradas abandonadas, ociosas 
ou subutilizadas, devido às transformações sociais e econômicas de determinado território. Para mais 
informações ver Vasques, 2006. 
9A prefeitura de São Paulo separa as atividades desenvolvidas no solo urbano por tipologias de uso, 
são elas: Uso Escola; Uso Coletivo; Uso Industrial; Uso Comércio e Serviço e outros. Disponível em: 
<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/dados_estatisticos/info_cidade/uso_d
o_solo_urbano/> Acesso em 15/10/2019. 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/dados_estatisticos/info_cidade/uso_do_solo_urbano/
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/dados_estatisticos/info_cidade/uso_do_solo_urbano/
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Mediante a sistematização dos dados, foi possível constatar que os distritos 

que compõe a Zona Leste 1 apresentaram uma tendência de redução da área 

construída para uso industrial, conforme a tabela demonstrada no capítulo I e 

sumarizada no gráfico a seguir: 

Gráfico 1. Área Construída de Uso Industrial (m2)  

Zona Leste 1 - 1995 x 2019 

 

Fonte:  Secretaria Municipal da Fazenda - Cadastro de Contribuinte Imobiliário/IPTUEG 

(elaboração própria). 

A tabela anterior contribuiu para demarcação do perímetro no qual a pesquisa 

de campo foi conduzida, pois todos os distritos que compõe a Zona Leste 1, com 

exceção da Vila Formosa, que não apresentou mudanças significativas, tiveram uma 

tendência de redução da área construída para uso industrial. Portanto, são nesses 

distritos que as transformações no espaço urbano advindas do processo de 

desconcentração industrial estão presentes com maior ênfase. A redução dessa 

tipologia também indica que novas formas de apropriação do espaço podem surgir em 

seu lugar, sejam eles voltados para o comércio, lazer ou moradia.  

Entre todos os distritos, a Mooca detinha a maior área destinada para uso 

industrial em 1995 e, durante todo o período analisado, foi o território que mais 

apresentou redução dessa tipologia de uso. No ano de 1995, a área destinada para 
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Uso Industrial era de 1.171.317 (m2), entretanto, em 2019, essa área foi reduzida para 

619.695 (m2), ou seja, houve uma redução de 47%. Assim, foi possível delimitar uma 

área de atuação, circunscrevendo o espaço em que a pesquisa de campo 

posteriormente foi desenvolvida10. 

O terceiro critério foi estabelecido por meio da coleta de dados na internet. 

Durante o período no qual esta pesquisa se desenvolveu, acompanhei as notícias que 

estavam relacionadas ao Uso Industrial na Zona Leste de São Paulo. A Folha de São 

Paulo publicou uma reportagem informando que uma antiga fábrica localizada na rua 

da Mooca nº 699 havia sido ocupada por cerca de 300 famílias. Esse terreno de 16 

mil metros quadrados abrigou, no início do século, as atividades da Fábrica Tecidos 

Labor S/A. Nos anos 2000, o espaço foi transformado em uma casa noturna, chamada 

Fabbrica 5, do apresentador Gugu Liberato e do ator Miguel Falabella11. De acordo 

com a reportagem, “no galpão principal do casarão onde, em 1913, funcionários 

faziam tecidos de lã e algodão em máquinas a vapor, estão agora varais com roupas 

penduradas, barracos de madeira, lonas plásticas e até construções em alvenaria” 

(Granconato, 2018). Ainda, segundo a reportagem, estaria em curso um processo de 

reintegração de posse do imóvel, tombado pelos órgãos de patrimônio do estado e do 

município, Condephaat e Conpresp, respectivamente, devido a suas características 

arquitetônicas. 

Os três critérios apresentados acima foram decisivos para delimitar a área na 

qual a pesquisa de campo foi conduzida. O intuito de demarcar uma área específica 

de atuação deu-se devido ao tamanho territorial dos distritos em que houve redução 

expressiva do Uso Industrial, assim como à quantidade de eventos nos bairros da 

Zona Leste I que envolviam essa tipologia de uso. A imagem a seguir ilustra o recorte 

do território percorrido pelo pesquisador durante o período no qual a observação de 

campo e a gravação das entrevistas foram realizadas.  

 
10 Esses números foram coletados por meio do Cadastro de Contribuinte Imobiliário/IPTUEG. Dentre 
todos os distritos da Zona Leste 1, a Mooca havia apresentado maior redução da área construída para 
uso industrial durante o período observado. Esse foi um dos três motivos responsáveis pela delimitação 
da área-objeto de estudo. Uma outra razão para demarcação da área-objeto de estudo será mais bem 
evidenciada no capítulo III. 
11 GRANCONATO, Elaine. Imóvel de antiga fábrica e balada na Mooca vira invasão sem-teto. Folha de 
São Paulo, 2018. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/09/imovel-de-antiga-
fabrica-e-balada-na-mooca-vira-invasao-sem-teto.shtml>. Acesso em: 14/10/2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/09/imovel-de-antiga-fabrica-e-balada-na-mooca-vira-invasao-sem-teto.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/09/imovel-de-antiga-fabrica-e-balada-na-mooca-vira-invasao-sem-teto.shtml
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Figura 1. Delimitação área-objeto de estudo – Fonte: Google Maps (Elaboração 

própria) 

O trajeto iniciou-se pela rua Coronel Mursa, do metrô Brás em direção à rua 

Piratininga. O eixo de atuação do pesquisador deu-se no território demarcado na 

imagem 1, o qual possui a rua Piratininga e a rua da Mooca como áreas centrais da 

pesquisa de campo. Por mais que o trabalho de campo, as observações e as 

entrevistas tenham sido conduzidas em toda a área demarcada na imagem, é possível 

dizer que a Rua da Mooca e a Rua Piratininga detêm certa centralidade nas dinâmicas 

urbanas do espaço analisado. Essa centralidade está conectada ao número de 

pessoas que ali transitam, pela numerosa circulação de transportes públicos, pela 

quantidade de estabelecimentos ali presentes e por serem vias centrais de acesso ao 

metrô Brás e Mooca. 

Para além da descrição anterior, é necessário posicionar esse território em 

relação à cidade de São Paulo. Em outras palavras, pode-se dizer que a pesquisa foi 

conduzida em uma área limítrofe aos distritos do Brás e da Mooca. Limítrofe não 

apenas em relação aos dois distritos, mas também em relação ao centro da cidade. 

Outra característica do espaço aqui apresentado, particularmente em relação à área 
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estudada, foi a sua denominação de “Mooca Baixa”, concedida pelos entrevistados. 

Esse título, para os entrevistados, está relacionado à aproximação do bairro à parte 

central da cidade e por oposição à “Mooca Alta”12. Denominação também reconhecida 

pelo Plano Regional da Subprefeitura da Mooca, que será tratado na última sessão 

desse capítulo. 

Os entrevistados foram separados em quatro grupos/atores, pois estão 

localizados neste território e atuam de forma distinta no espaço. O Estado foi 

contemplado como um quinto ator, por meio da análise do Plano Regional da 

Subprefeitura da Mooca que definiu os objetivos e diretrizes de requalificação urbana 

do espaço estudado. Nesse mesmo sentido, os roteiros das entrevistas foram 

elaborados considerando os diferentes papéis de cada um dos entrevistados. O 

número de entrevistas e a classificação dos atores foi elaborada da seguinte maneira: 

• Moradores: Total de 4 entrevistas com pessoas que moram na região. 

• Comerciantes: Total de 4 entrevistas com pessoas que possuem comércio na 

região. 

• Ocupação: Total de 4 entrevistas com pessoas que ocupam a Antiga Fábrica 

Tecidos Labor S/A, tombada pelo órgão Condephaat – Conselho de defesa do 

patrimônio histórico, arqueológico, artístico e turístico do estado de São Paulo. 

Número do Processo 59448/0913. 

• Representantes Imobiliários: Total de 4 entrevistas com representantes das 

incorporadoras imobiliárias presentes no território, entre elas: EVEN, GAFISA, 

EZTEC, CYRELA. 

• Estado: Por meio da análise do Plano Regional da Subprefeitura da Mooca e 

dos objetivos e diretrizes de requalificação urbana. 

 

 

 

 

 
12 A diferença entre “Mooca Alta” e “Mooca Baixa” será evidenciada no capítulo III. 
13 Informações sobre o tombamento do imóvel disponível em: 
<http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/antiga-fabrica-de-tecidos-labor-2/> Acesso em: 
21/03/2020. 

http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/antiga-fabrica-de-tecidos-labor-2/
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Tabela 7. Dados Morfológicos - Grupo de Moradores 

Entrevista Sexo Idade Profissão Escolaridade 

1 Masculino 32 Estoquista Ensino Médio Incompleto 

2 Feminino 62 Cabelereira Ensino Médio Completo 

3 Feminino 47 Comerciária Ensino Médio Completo 

4 Masculino 78 Aposentado Primário Completo 

Tabela 8. Dados Morfológicos -Grupo de Comerciantes 

 

Tabela 9. Dados Morfológicos - Grupo de Ocupantes 

 

Tabela 10. Dados Morfológicos - Representantes Imobiliários 

 

Entrevista Sexo Idade Profissão Escolaridade 

1 Masculino 56 Vendedor Segundo Grau Completo 

2 Masculino 55 Fabricante de Máquinas  Superior Completo 

3 Masculino N/A Armazenagem Segundo Grau Incompleto 

4 Masculino 44 Empresário N/A 

Entrevista Sexo Idade Profissão Escolaridade 

1 Masculino 39 Desempregado Segundo Grau Incompleto 

2 Feminino 43 Desempregado Ensino Médio Completo 

3 Feminino 47 Empregada Doméstica Fundamental Completo 

4 Feminino 41 Desempregado N/A 

Entrevista Sexo Idade Profissão Escolaridade Construtora 

1 Feminino 37 Corretora Ensino Médio Completo Gafisa 

2 Masculino 51 Corretor Ensino Médio Completo Cyrela 

3 Feminino 57 Corretora Administração Eztec 

4 Masculino 30 Gerente Comercial Superior Completo Even 
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As imagens abaixo buscam ilustrar os lugares em que pesquisa de campo foi 

conduzida e o território percorrido pelo pesquisador. Por meio das imagens, é possível 

evidenciar as características do espaço, bem como os tipos de uso que se misturam 

no território.  É possível identificar antigos galpões industriais abandonados, fábricas 

desativadas, estabelecimentos voltados para o comércio de máquinas e 

equipamentos industriais, empreendimentos imobiliários e habitações precárias, 

demonstrando, portanto, uma certa heterogeneidade nos tipos de uso, bem como as 

diferentes idades que compõem e marcam a arquitetura desse território. 

Figura 2. Fábrica desativada – Metro Brás 
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Figura 3. Galpão subutilizado e edifício residencial 

Figura 4. Edifício residencial, terrenos vazios e moradias precárias 
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Figura 5. Fabricante de máquinas – Rua Piratininga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 6. Galpões abandonados e empreendimentos imobiliários 
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Figura 7. Fábrica de Tecidos Labor S/A – Rua da Mooca 

 

Imagem 8. Imóvel subutilizado – Rua da Mooca 



                  Capítulo II – Brás e Mooca: caracterizando a área-objeto de estudo 

 

60 

 

Figura 9. Fundos da Fábrica de Tecidos Labor S/A. 

Figura 10. Moradias irregulares e movimento social. 



                  Capítulo II – Brás e Mooca: caracterizando a área-objeto de estudo 

 

61 

 

Figura 11. Interior da Fábrica de Tecidos Labor S/A (Fonte: Folha de São 

Paulo) 

Figura 12. Lançamento imobiliário – Rua da Mooca 
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Figura 13. Loja de Máquinas – Rua Piratininga 

Figura 14. Estabelecimentos ociosos – Rua Piratininga 
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Figura 15. Lançamento imobiliário – Rua Piratininga. 

Uma vez que a área-objeto de estudo está localizada em uma área limítrofe 

aos distritos do Brás e a Mooca, as sessões seguintes desse capítulo buscam 

caracterizá-los com o intuito de demonstrar as transformações pelas quais esses dois 

distritos têm passado nos últimos anos.  

2.2 BRÁS E MOOCA: BREVE RESGATE HISTÓRICO 

Como já foi demonstrado anteriormente, os primeiros bairros da Zona Leste de 

São Paulo, especialmente aqueles que foram abordados anteriormente, como o Brás 

e a Mooca, foram marcados pela industrialização paulistana. Os dois distritos estão 

localizados a leste do antigo centro histórico de São Paulo. Como demonstrado por 

Andrade (1991), estes bairros foram se consolidando desde o século XIX, nessa 

região que envolvia o incipiente núcleo urbano da cidade. Essa área, abrigava antigas 

chácaras, era cortada pelo rio Tamanduateí, separando-a do antigo centro da cidade 

colonial.  
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A incorporação das terras localizadas além do rio, se iniciou por meio de 

grandes transformações pelas quais a sociedade brasileira seria exposta a partir de 

1870. Tais transformações estavam associadas ao surgimento de grandes 

proprietários, ao processo de associação da base agrário exportadora ao componente 

urbano-industrial, bem como pelo processo de imigração italiana que marcou 

fortemente os dois distritos. No que tange as mudanças nos espaços da cidade, estes 

foram marcados por sua própria expansão física, pelo aumento do número de 

habitantes e por uma série de inovações tecnológicas, entre elas a ferrovia, a 

iluminação a gás, a rede de esgoto, os bondes, entre outros (Andrade, 1991).  

A instalação da primeira ferrovia na cidade paulista - a antiga São Paulo 

Railway -, em 1867, interferiu no desenvolvimento dos bairros localizados além do rio 

Tamanduateí de duas formas. Se, por um lado, marcou o avanço da urbanização para 

região ao leste da cidade, com a inauguração da estação do Brás, por outro lado, a 

ferrovia também se apresentou como um obstáculo entre a “cidade” e os bairros que 

se tornariam industriais e imigrantes por excelência (Andrade,1991).  

Diante desse cenário, os espaços da cidade consolidaram-se por meio de uma 

estratégia de segregação espacial acirrada no final do século XIX, reflexo de uma 

política de imigração que visou à promoção da entrada de estrangeiros, a fim de que 

contribuíssem com os trabalhos na lavoura. Assim, se os espaços da elite foram 

marcados cada vez mais pelo embelezamento e desenvolvimento urbano, os espaços 

localizados para além do rio Tamanduateí foram marcados pela multiplicação de 

cortiços, esgotos, falta de água, assim como pelo posterior desenvolvimento dos 

espaços industriais e vilas operárias que seriam instaladas à margem da ferrovia 

durante o final do século XIX e início do século XX, definindo, portanto, a característica 

operária dos dois bairros. (Andrade, 1991). Esse processo de diferenciação visava 

afastar a elite dos imigrantes estrangeiros que desembarcavam na cidade durante 

esse período. Por abrigar a Hospedaria dos Imigrantes e as indústrias da cidade, esta 

região foi escolhida como moradia por muitos desses imigrantes (Amadio, 2005). 

Esse conjunto de bairros que envolvia a região central, como é o caso do Brás 

e da Mooca, tiveram a indústria como um importante componente na estruturação das 

relações sociais e econômicas durante o período de industrialização da cidade. As 
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indústrias estavam concentradas na produção de bens de consumo e produtos 

alimentícios, como a produção de tecidos, materiais de vidro, móveis, calçados, 

chapéus, bebidas, metalurgia e uma incipiente indústria mecânica. As fábricas eram 

concentradas em grandes pátios, mas também se espalhavam pela região na forma 

de pequenas oficinas de diferentes ramos de atividade. A paisagem dos bairros foi 

marcada aos poucos pelo surgimento de grandes fábricas, oficinas, vilas operárias, 

galpões industriais e cortiços que marcam a arquitetura e a história desses bairros até 

os dias atuais. Por mais que a atividade industrial tenha exercido um papel relevante 

na estruturação desses bairros, outras atividades também foram se consolidando em 

ambos os distritos, como o desenvolvimento de um importante setor de comércio e 

serviços, assim como espaços de lazer, escolas, centros culturais e residência para 

diversos grupos sociais (Andrade, 1991). 

Entretanto, na virada do século XXI, esses distritos atualizaram sua posição de 

centralidade, pois são neles que novas formas de apropriação e uso do solo são 

produzidas, principalmente nos espaços que historicamente abrigaram a atividade 

industrial da cidade. A desconcentração da indústria imprimiu, nesses territórios, 

vazios urbanos que hoje possuem o seu valor ressignificado por meio de novas formas 

de apropriação do espaço urbano e pelo surgimento e/ou declínio de atores sociais 

que tiveram – e ainda têm – um papel importante na estruturação do território. Estas 

formas renovadas de apropriação e uso do solo traduzem-se no espaço por meio de 

processos de revitalização urbana, na construção de condomínios residenciais, 

hipermercados, farmácias, academias, assim como na preservação, tombamento e 

refuncionalização de antigas áreas industriais, interferindo na organização do 

emprego, moradia e no perfil demográfico da população residente dos dois distritos 

(Pereira, 2006). 

São nesses espaços que se consolidam comércios voltados ao atendimento da 

nova população residente, assim como a verticalização imobiliária que vem exercendo 

a função de principal ator no processo de gentrificação, como pode ser observado no 

caso da Mooca. Dessa mesma maneira, especialmente quando se olha 

especificamente para o Brás, as nacionalidades em seu território multiplicam-se, entre 

elas bolivianos, haitianos, venezuelanos, entre outros, habitam seus espaços e 
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redefinem as dinâmicas políticas, sociais e econômicas da região. Por mais que os 

dois distritos compartilhem um passado industrial comum, as transformações pelas 

quais têm passado nos últimos anos não são iguais, mesmo que paralelos possam 

ser traçados entre eles. 

As sessões seguintes buscam caracterizar os dois territórios. As análises 

apresentadas a seguir têm o propósito de evidenciar suas características por meio de 

uma análise que envolve o perfil social e econômico de seus habitantes e os espaços 

em que residem, os níveis de emprego, a atuação do mercado imobiliário e a 

estratégia do Estado para a região, denominada de “Mooca Baixa” pelo Plano 

Regional das Subprefeituras. 

2.3 BRÁS E MOOCA: PERFIL ESPACIAL E DEMOGRAFIA 

Por mais que os dois distritos estejam localizados a leste da cidade de São 

Paulo, muitas abordagens definem esses dois bairros como espaços centrais devido 

à sua proximidade com o lugar originário da urbanização paulistana, isto é, o centro 

histórico. A abordagem de Requena, Hoyler, Saraiva, (2015), desenvolvida para 

analisar os espaços centrais da cidade, nos ajuda a caracterizar os dois distritos. De 

acordo com as autoras, os espaços que englobam a região central e o território que 

se expande a partir dele apresentam diferentes conteúdos sociais. A configuração 

urbana desses distritos é resultado de decisões políticas, que variam desde o 

posicionamento de uma fábrica ou empresa na região até a locação de um imóvel no 

bairro para moradia. Essa configuração se concretizou em diferentes períodos 

históricos, os quais hoje revelam o perfil heterogêneo de seus habitantes e as variadas 

formas de ocupação e uso do solo. Assim, não é possível identificar a substituição de 

um padrão urbano por outro, mas antes “um mosaico que incorpora os sucessivos 

movimentos de concentração e dispersão da cidade” (Requena; Hoyler; Saraiva, 

2015, p. 259). 

Os distritos da Mooca e do Brás são marcados pela heterogeneidade de seus 

espaços. Os grupos se misturam, entre grupos de alta, média e baixa renda nos casos 

da Mooca. Em relação ao Brás, evidencia-se uma grande quantidade de habitações 

precárias como é o caso dos cortiços (Requena; Hoyler; Saraiva, 2015). A população 
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dos dois distritos tem crescido em termos demográficos depois de um declínio 

populacional. Essa tendência pode ser observada por meio da tabela abaixa. 

Tabela 11. Crescimento populacional no Brás e Mooca (1991, 2000, 2010) 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Requena, Hoyler, Saraiva (2015, p. 269). 

Essa tabela foi sumarizada com o intuito de contemplar os dois distritos 

analisados neste trabalho. Entretanto, a versão original abrange todos os distritos da 

região central14. Com base nos resultados do Censo, as autoras demonstram um 

incremento populacional no último período, 2000 – 2010, na região central, depois de 

ter enfrentado um longo processo de esvaziamento populacional. 

Segundo Villaça (1999), a partir da década de 1960, o centro de São Paulo 

passou por um abrupto processo de decadência e desvalorização, promovido tanto 

pela ausência do poder público, quanto pelo capital imobiliário. Durante esse período, 

as elites deixam a parte central da cidade em direção às novas centralidades 

localizadas no eixo sudoeste (Villaça, 1998). Devido à posição de centralidade, o 

esvaziamento populacional, desvalorização, degradação, abandono e decadência 

também atingiu esses distritos. Esse processo, em conjunto com a migração da 

atividade industrial, foi responsável por intensificar a decadência e degradação dos 

imóveis, contribuindo para a formação dos vazios urbanos. 

Entretanto, observou-se nas últimas décadas uma retomada do crescimento 

populacional nos distritos da região central. Esse aumento se deu devido à expansão 

do mercado imobiliário formal em áreas anteriormente pouco verticalizadas. O 

conteúdo social destes espaços também pode ser transformado, pois a expansão do 

 
14 A versão original da tabela contém os índices populacionais dos distritos: Água Rasa, Bela Vista, 
Belém, Bom Retiro, Brás, Cambuci, Consolação, Liberdade, Mooca, Pari, República, Santa Cecília, Sé 
e Tatuapé (Requena, Hayler, Saraiva, 2015). 

Distrito 
Residentes 

1991 
Residentes 

2000 
Residentes 

2010 
Variação Populacional 

2000 - 2010 (%) 

Brás 33.536 25.158 29.265 16,32 

Mooca 71.999 63.280 75.724 19,66 

Total 105.535 88.438 104.989 15,76 
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mercado imobiliário pode desencadear processos de gentrificação urbana. Essa 

investida do capital imobiliário será mais bem evidenciada nas sessões seguintes 

deste capítulo.  

Uma outra característica que demonstra a heterogeneidade desses espaços é 

o número de cortiços na região. Esse tipo de habitação se caracteriza pelo seu 

aspecto multifamiliar “subdividas ilegalmente em vários cômodos alugados, 

sublocados e/ ou com titularidade precária” (Requena; Hoyler; Saraiva, 2015, p. 272).  

Geralmente, as funções domiciliares são realizadas em um mesmo cômodo e as 

condições sanitárias costumam ser compartilhadas entre todos os residentes.  

Diante da defasagem das informações a respeito da quantidade e da 
qualidade dos imóveis encortiçados, a Secretaria de Habitação realizou um 
novo mapeamento, baseado em vistorias nos cortiços, elencando dados 
gerais do uso do imóvel, a adequação à Lei Moura e dados socioeconômicos 
da população. Em 2010, foram encontrados nas subprefeituras da Sé e da 
Mooca 1.091 cortiços em funcionamento, com média de 10,84 famílias por 
cortiço, totalizando 10.900 moradores (Requena; Hoyler; Saraiva, p. 273). 

Em todos os casos os imóveis se encontram em estágio de deterioração. 

Seguindo a abordagem das autoras, os distritos que se destacaram na região central 

no número de famílias encortiçadas são: Brás, Belém, Liberdade, Bela Vista e Santa 

Cecília. Entretanto, esse tipo de habitação também se faz presente no distrito da 

Mooca, conforme demonstra a tabela15 abaixo. 

Tabela 12. Número de imóveis e famílias encortiçadas 

 

 

 

Fonte: Requena, Hoyler, Saraiva (2015, p. 274). 

Esses números foram coletados pelas autoras por meio informações da 

Pesquisa para o Programa de Cortiços da PMSP (2005 – 2010). No que tange o perfil 

 
15 Na versão original, essa tabela engloba todos os distritos da subprefeitura da Sé e da Mooca 
(Requena; Hoyler; Saraiva, 2015). 

Distritos Imóveis % Famílias % 

Brás 158 72,5 1.858 83,5 

Mooca 60 27,5 365 16,5 

Total 218 100 2.223 100 
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socioeconômico das famílias encortiçadas, 88% da população ganha até três salários 

mínimos e 38% dos imóveis possuem de seis a dez cômodos” (Requena; Hoyler; 

Saraiva, 2015, p. 275).  Em comparação a Mooca, o distrito do Brás concentra o maior 

número de famílias encortiçadas. Essa população tem níveis baixos de escolaridade, 

é predominantemente masculina. Na composição familiar, geralmente costumam ter 

um filho. As características desse tipo de habitação são semelhantes as condições de 

habitação das famílias que ocupam a antiga Fábrica de Tecidos Labor S/A. Entretanto, 

os moradores da ocupação não pagam aluguel e ocupam um imóvel tombado pela 

prefeitura de São Paulo. Em relação as características do imóvel, este também se 

encontra em estágio avançado de deterioração. Sumarizando, podemos concluir que 

os dois distritos abrangem uma população diversa em termos de renda e ocupação. 

Além disso, a organização espacial varia de moradias formais até ocupações 

irregulares.  

A próxima sessão deste trabalha busca traçar um panorama geral no 

comportamento do emprego nos dois distritos. Serão analisados os empregos em 

torno do comércio e serviços e na indústria de transformação. As transformações na 

base produtiva da cidade influenciaram intensamente os níveis de emprego nos dois 

distritos. 

2.4 NÍVEIS DE EMPREGO NO BRÁS E MOOCA: SERVIÇOS, COMÉRCIO OU 

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO? 

A década de 1990 foi marcada por um intenso processo de reestruturação 

produtiva em São Paulo, que se caracteriza por mudanças nas regulações 

econômicas, pela abertura comercial e pela participação cada vez maior do Brasil no 

mercado internacional. Expostas à competição internacional, as empresas buscaram 

cada vez mais aprimorar seus processos produtivos por meio da incorporação de 

tecnologia, automação, terceirização e redução do número de funcionários. Esse 

processo foi acompanhado por uma redução do emprego industrial, que estava em 

queda devido à exposição do país frente à importação de manufaturados. Esse 

momento também é marcado pela privatização de diversas empresas estatais e pela 

entrada do capital estrangeiro em diversos setores da economia (Marques; Barbosa; 

Prates; 2015). 
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Entretanto, se, por um lado, observou-se um declínio do emprego industrial, por 

outro lado, foi possível identificar um aumento nos empregos das atividades de 

comércio e serviços, o que demonstrou uma clara alteração na estrutura econômica 

da cidade. As consequências desse fenômeno modificaram a organização do 

emprego e a forma como o espaço urbano foi reestruturado, especialmente quando 

localizamos aqueles distritos que historicamente tiveram a atividade industrial como 

fonte de renda e emprego. 

O gráfico a seguir foi elaborado com o intuito de demonstrar os números 

relativos ao emprego na indústria de transformação nos distritos do Brás e da Mooca. 

Os números compreendem apenas os empregos formais na indústria de 

transformação.  

 

 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 

(elaboração própria). 

Ao analisar o distrito da Mooca, é possível observar uma redução gradativa do 

emprego na indústria de transformação entre os anos de 2000, 2010 e 2017. Como 

demonstrado anteriormente, essa tendência também se confirma quando se analisa 

a área construída para esse mesmo tipo de atividade. A redução da atividade industrial 
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Gráfico 2. Número de empregados na Indústria de transformação 

nos anos 2000, 2010 e 2017 nos distritos Brás e Mooca 
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nesse distrito está associada a um processo mais amplo de desconcentração 

industrial visto que houve a migração dessas indústrias para outras regiões do Estado 

de São Paulo, além de ter ocorrido uma reorganização espacial dessa atividade na 

própria cidade, como apontado anteriormente. Essa tendência indica uma alteração 

em seu perfil ocupacional, uma vez que a atividade industrial apresenta um dinamismo 

cada vez menor em relação à geração de empregos.  

Quando observamos os números relativos ao distrito do Brás, é possível 

identificar um aumento dos empregos na indústria de transformação entre os anos de 

2000 e 2010, entretanto o número de empregados nesse setor em 2017 é o menor 

avaliado durante todo o período. Essa peculiaridade é fortemente influenciada por 

uma característica específica do bairro: a centralização, até os dias atuais, de um 

importante setor de confecção e produção de peças para vestuário. 

De acordo com Silva (2015), bairros como o Brás e o Bom Retiro 

desenvolveram “uma complexa rede de atores que criaram uma economia de 

aglomeração e proximidade, que possui centralidade, tanto para a produção quanto 

para o comércio” (Silva, 2015, p. 96). A especialização no circuito de confecção surgiu 

logo após o processo de decadência industrial (1930-1950), o qual essa região foi 

submetida. O autor divide a história do bairro em cinco períodos16, para a finalidade 

desta dissertação, será observado apenas os dois últimos, ou seja, os períodos (1950 

– 1980) em que há uma consolidação da especialização no circuito de confecções, 

desenvolvida por imigrantes libaneses, judeus e nordestinos, mas que também foi 

reforçada, posteriormente, por imigrantes coreanos. E o período (1980/1990 até os 

diais de hoje) em que elementos da globalização foram incorporados na produção por 

meio de processos de subcontratação que buscam atender as novas diretrizes do 

ramo de confecção, como é o caso das fast-fashion. Soma-se a isso a incorporação 

dos imigrantes bolivianos que aparecem atualmente como um importante grupo no 

 
16 Segundo Silva (2015), é possível dividir a história do bairro em cinco grandes períodos históricos. O primeiro 
período (1889 a 1930) é formado pela presença das chácaras antes do período de industrialização que envolviam 
o incipiente centro da cidade. O segundo é o período dos bairros operários que acompanharam o processo de 
industrialização da cidade (1889 – 1930). O terceiro período caracteriza-se pelo declínio da atividade industrial 
no bairro (1930 – 1950) e estende-se até os dias atuais. Os demais períodos dizem respeito ao processo de 
especialização no ramo de confecção de acessórios e vestuários. 
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processo produtivo desse setor e que, muitas vezes, são submetidos a condições de 

trabalho escravo.  

A manutenção desse setor está muito associada à produção e ao comércio 

para o mercado interno, uma vez que essas oficinas de confecção não disputam 

espaço com as grandes empresas do ramo têxtil. A vantagem de tal serviço está na 

proximidade com os outros agentes do processo produtivo, isto é, pela facilidade na 

aquisição da matéria prima, produção e comercialização dos produtos. Por mais que 

o Brás mantenha uma concentração da indústria têxtil em seu território, é possível 

observar um deslocamento dessa cadeia produtiva em direção às periferias da cidade. 

Esse deslocamento influenciou uma redução na taxa de emprego na indústria de 

transformação, especialmente quando se observa os números mais recentes. De 

acordo com Silva (2015), em 2010, a produção de confecção de roupas e acessórios 

ainda estava fortemente localizada no Brás, concentrando 22,47% da produção do 

munícipio, mesmo que já fosse possível observar o espraiamento dessa atividade 

para outros bairros da Zona Leste, como o Belém, Tatuapé, Penha, Vila Maria e 

outros. A observação feita pelo autor tende a se confirmar quando é feita a 

comparação dos números de empregos na indústria de transformação de 2010 em 

relação a 2017. É possível observar uma queda dessa atividade, resultada, portanto, 

de uma possível intensificação na disseminação dessa atividade para outras regiões 

da cidade. 

Em paralelo ao processo de declínio do emprego industrial nos dois distritos, 

foi possível constatar um aumento no número de empregos no setor de comércio e 

serviços, como demonstrado no gráfico a seguir: 
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Gráfico 3. Número de empregados no Comércio e Serviços nos anos 

2000, 2010 e 2017 nos distritos do Brás e Mooca 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 

(elaboração própria). 

Os números representam uma tendência ascendente no número de empregos 

tanto para o distrito do Brás quanto para o distrito da Mooca. Além disso, vale ressaltar 

que os empregos no comércio e serviços têm gerado – e absorvido – um número 

maior de trabalhadores em comparação à indústria de transformação. No entanto, a 

expansão dessa atividade não significa que os trabalhadores desse setor têm auferido 

maiores rendimentos, uma vez que uma grande parte dessas ocupações não exige 

altos níveis de qualificação, como demonstrado em Carvalho et al (2018). Ademais, 

as atividades desenvolvidas nesses dois bairros estão associadas às dinâmicas 

urbanas e econômicas de seus respectivos territórios, as quais pouco se relacionam 

com os empregos que acompanharam a nova centralidade da cidade (vetor sudoeste), 

isto é, aqueles empregos que estão mais próximas ao capital financeiro e à economia 

globalizada. 

No caso do Brás, – território fortemente marcado pelo comércio de varejo e por 

uma multiplicidade de serviços que complementam as atividades comerciais ali 

desenvolvidas – o aumento do emprego no comércio e serviços é resultado de um 

processo de longa duração. O distrito faz parte da macrorregião central da cidade de 
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São Paulo que é denominada de centro expandido, e que engloba importantes bairros 

como a Sé, República, Jardim Paulista, Pinheiros, Itaim Bibi, Barra Funda e outros, 

responsáveis por concentrar cerca de 60% dos empregos no setor de comércio e 

serviços do munícipio (Nakano, 2015). Outrossim, como será demonstrado nas 

sessões seguintes, nos últimos 10 anos foi possível constatar um processo que pode 

contribuir para uma futura intensificação do desenvolvimento de uma cadeia de 

serviços, e que busca atender aos novos moradores da região por meio de um 

aumento no número de lançamentos imobiliários de uso residencial no distrito do Brás, 

assim como ocorreu no distrito da Mooca.  

Da mesma forma que o Brás, a Mooca presenciou um declínio dos empregos 

na indústria de transformação e um aumento significativo dos empregos no comércio 

e serviços, ocasionado por um processo que está fortemente associado à 

desconcentração industrial que teve início na década de 1950. A desconcentração da 

indústria permitiu o desenvolvimento de novas funções utilitárias nos espaços que 

anteriormente abrigaram a atividade industrial, sendo possível observar uma redução 

gradativa da área construída para essa tipologia, quando comparada com anos de 

1995 e 2019, como demonstrado anteriormente. 

Durante o período destacado, o distrito presenciou um crescente processo de 

verticalização residencial por meio da promoção imobiliária. Dessa forma, o aumento 

do emprego no comércio e serviços associou-se amplamente ao processo, pois a 

expansão imobiliária influenciou diretamente no desenvolvimento de uma cadeia 

produtiva voltada a atender o novo morador da região, evidenciando um claro 

processo de gentrificação do território. O aumento do emprego no comércio e serviços 

acompanhou também um crescimento da área construída para essa mesma atividade, 

conforme demonstrado por Michelly e Francisco (2015): 

De 1991 a 2010 a área construída horizontal para o setor terciário, 
especialmente comércio e serviços, cresceu 19%; já a área vertical para o 
mesmo segmento cresceu mais de 50%. Evidencia-se, assim, que as 
transformações do uso e da paisagem da Mooca implicam mudanças no uso 
e ocupação do solo, diminuição expressiva da atividade industrial, aumento 
da área destinada às atividades comerciais e de serviços, especialmente com 
ocupações verticais, bem como aumento majoritário da moradia verticalizada, 
configurando-se atualmente como uma região predominantemente 
residencial (p. 435). 
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Essa cadeia produtiva de comércio e serviços que se manifesta no território por 

meio de academias, mercados, shoppings, farmácias, empreendimentos comerciais 

entre outras atividades, e desenvolveram-se, especialmente na Mooca, a fim de 

atender o novo perfil de moradores da região, resultado do processo de verticalização, 

elitização do comércio e dos serviços e gentrificação do espaço, dinâmica que só foi 

possível a partir do declínio da atividade industrial e da forte promoção imobiliária que 

se sucedeu.  

A próxima sessão se dedica a pensar a atividade do capital imobiliário nos 

distritos do Brás e da Mooca, uma vez que tal agente tem se apresentado como um 

importante ator no processo de aquisição e transformação dos espaços industriais em 

condomínios residenciais. 

2.5 A INVESTIDA IMOBILIÁRIA NA RECONVERSÃO DOS VAZIOS 

URBANOS INDUSTRIAIS 

A posição de centralidade e a disponibilidade de equipamentos públicos, que 

os dois distritos dispõem, atraem os agentes da promoção imobiliária para o 

desenvolvimento e expansão de seus empreendimentos. De modo que o declínio da 

atividade industrial imprimiu nessas regiões uma amplitude de terrenos vazios ou em 

condições de subutilização que são apropriados para novos tipos de atividade. 

Entretanto, esse processo de transformação/renovação é resultante da forma como o 

capital se reproduz por intermédio da produção do espaço urbano.  

Neste momento, a discussão deverá enfatizar os distritos do Brás e da Mooca. 

Antes, no entanto, é imprescindível que a abordagem de David Harvey (1989) acerca 

do processo urbano sob o capitalismo seja introduzida, pois ela contribui para a 

compreensão das mudanças pelas quais os dois distritos têm passado nos últimos 

anos.  

Harvey (1989) demonstra que o processo de urbanização implica a criação 

material de uma infraestrutura física com o objetivo de organizar as relações de 

produção, circulação, troca e consumo do capitalismo. O ambiente construído serve 
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como uma fonte de recursos para produção de valor e mais-valia, por meio de um 

processo cíclico e dialético de criação, destruição e recriação. 

No espaço, essa infraestrutura apresenta-se na forma de estradas, rodovias, 

fábricas, armazéns, hospitais, escolas, escritórios, edifícios, produzidos em diferentes 

condições e obedecendo lógicas diversas. Assim, o investimento no ambiente 

construído é resultado de um processo de acumulação e da busca desenfreada por 

mais-valia. A abordagem de Harvey, a qual dialoga com a teoria marxista, propõe que 

uma parte do excedente é direcionada para o sistema de produção, com o intuito de 

garantir a máxima de lucros. Esse processo, denominado, pelo teórico, de primeiro 

circuito do capital, atinge seu limite quando o próprio sistema de produção é incapaz 

de absorver mais investimentos, devido a um processo de sobreacumulação. 

Com o intuito de evitar o processo de sobreacumulação, parte desse excedente 

é direcionado ao, fazendo o uso da terminologia de Harvey, segundo circuito do 

capital. Nesse estágio, o excedente é direcionado ao investimento de capital fixo, 

materializando-se em um ambiente construído voltado ao consumo. Quando investido 

em capital fixo, o excedente revela-se na forma de bens consumíveis, como os 

eletrodomésticos, e na forma de uma estrutura física, ou seja, nos espaços de 

produção, consumo, lazer e moradia. Além disso, Harvey ressalta que o investimento 

no ambiente construído é imóvel, uma vez que o valor que ele possui não pode se 

mover ao menos que seja destruído ou transformado (Harvey, 1989). 

Em momentos de sobreacumulação e crises do sistema, a destruição desses 

investimentos abre margem para que uma nova onda de acumulação ocorra. A 

característica cíclica desse processo repousa sobre a condição de que a própria 

estrutura do processo de acumulação faça com que esses investimentos sejam 

destruídos, a fim de renovar o espaço, obedecendo não aos períodos de acumulação, 

mas também ao tempo de vida e às qualidades físicas e econômicas que caracterizam 

tal ambiente. Assim, Harvey chega à seguinte conclusão: 

Sob o capitalismo, existe, então, uma luta perpétua na qual o capital constrói 
um cenário físico conveniente a sua própria condição em um momento 
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particular no tempo, apenas para ter que destruí-lo, geralmente no curso de 
uma crise, em um momento subsequente (Harvey, 1989, p. 120)17 

Esse processo pode ser observado no caso do Brás e da Mooca, pois a 

desconcentração da indústria deixou naquele território um ambiente construído, que 

hoje é apropriado pelo capital imobiliário, sobretudo, por meio da construção de 

edifícios residenciais. 

No caso da Mooca, Michelly e Francisco (2015) demonstram que o processo 

de renovação dos espaços industriais foi capitaneado majoritariamente pelo mercado 

imobiliário, e que as mudanças econômicas globais acabaram por desconcentrar o 

parque industrial da cidade para outras regiões do país. Promovendo, assim, o 

surgimento do capital imobiliário como principal ator desse processo de 

transformação, construindo em seu lugar condomínios verticais para uso residencial. 

Antigos pátios industriais foram desativados, outros, destruídos e, em seus 
lugares, produzidos condomínios residenciais de médio e alto padrão – 
associados ao processo mais abrangente de desindustrialização (Michelly; 
Franco, 2015, p. 435). 

Os autores continuam a análise demonstrando o processo de verticalização do 

bairro: 

Segundo a Embraesp, a área construída referente a imóveis residenciais 
verticais aumentou cerca de 133% entre os anos de 1991 e 2010, na Mooca, 
enquanto a área construída referente a imóveis residenciais horizontais 
diminuiu 0,5% no mesmo período, configurando, assim, a expansão 
crescente do processo de verticalização no bairro (Michelly; Franco, 2015, p. 
435) 

É por meio das dinâmicas imobiliárias no distrito da Mooca que Michelly e 

Franco chegaram à conclusão de que ocorreu um processo de gentrificação no bairro. 

Segundo eles, o local foi, primeiramente, alvo de um processo de desinvestimento, – 

que ocorreu em um momento que a intervenção de ações do estado, no intuito de 

conter o processo de desinvestimento e degradação, era inexistente – seguido por 

uma atuação do mercado imobiliário na promoção da desvalorização fundiária. Em 

 

17 Under capitalism there is, then, a perpetual struggle in which capital builds a physical landscape 

appropriate to its own condition at a particular moment in time, only to have to destroy it, usually in the 
course of a crisis, at a subsequent point in time (Harvey, 1989, p. 120, tradução minha). 
 



                  Capítulo II – Brás e Mooca: caracterizando a área-objeto de estudo 

 

78 

 

decorrência de tal processo, a região acumulou diversos imóveis abandonados, 

reflexo da negligência de seus proprietários, que, consequentemente, contribuiu para 

o processo de desvalorização, que segue até que uma nova onda de reinvestimento, 

renovação e apropriação seja feita por parte dos promotores imobiliários, por meio de 

um processo semelhante à abordagem cíclica do processo urbano desenvolvida por 

Harvey. Por fim, se estabelece no território uma nova classe de moradores com renda 

elevada, bem como um aumento nos preços dos aluguéis e a elitização dos comércios 

e serviços da região (Michelly e Franco, 2015). 

O processo de verticalização pode ser observado no bairro da Mooca e, mais 

recentemente, no distrito do Brás, pois durante o período de 1992 – 1999 e 2000 – 

2010, a região recebeu apenas dois empreendimentos de uso residencial vertical em 

cada período, entretanto, no intervalo que compreende a última década, o número de 

lançamentos residenciais verticais é correspondente a 24, conforme é demonstrado 

no gráfico a seguir: 

 

Fonte: Embraesp (elaboração própria) 

O aumento no número de imóveis residenciais verticais lançados no distrito do 

Brás no último período (2011 – 2018) indica o deslocamento do investimento 

imobiliário para um território que praticamente não havia recebido esse tipo de 
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Gráfico 4. Número de lançamentos residenciais verticais no Brás e 
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construção durante os dois primeiros períodos analisados. O espraiamento do 

investimento imobiliário no Brás acompanha o mesmo processo evidenciado no bairro 

da Mooca, isto é, consiste na substituição de galpões e áreas industriais em condição 

subutilização por edifícios verticais para uso residencial. Esse processo expulsa os 

moradores tradicionais do bairro em decorrência da valorização do espaço e da 

elitização dos comércios e serviços, que buscam atender os novos moradores que 

sustentam condições de arcar com a compra ou aluguel desses empreendimentos. 

As imagens a seguir foram tiradas durante o trabalho de campo e buscam 

demonstrar a transformação da paisagem urbana promovida principalmente por meio 

do capital imobiliário no perímetro estudado. É possível observar que os novos 

empreendimentos estão ocupando espaços que antigamente abrigavam galpões 

industriais. 
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Figura 16. Visão parcial – R. Cel. Mursa, 2016 (Fonte: Google Maps) 

Figura 17. Visão parcial – R. Cel. Mursa, janeiro, 2020. 
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Figura 18. Visão parcial – R. Alegria, 2010 (Fonte: Google Maps) 

Figura 19. Visão parcial – R. Alegria, janeiro 2020. 
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Figura 20. Visão parcial – R. Paraná, 2011 (Fonte: Google Maps) 

Figura 21. Edifício residencial – R. Paraná, janeiro, 2020 
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Figura 22. Visão parcial – R. Paraná, 2011 (Fonte: Google Maps) 

Figura 23: Lançamento imobiliário – R. Paraná, janeiro, 2020 
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Figura 24. Visão parcial – R. Piratininga, 2014 (Fonte: Google Maps) 

Figura 25. Visão parcial – R. Piratininga, janeiro 2020.  
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Figura 26. Visão parcial – R. Visc. de Parnaíba, 2014 (Fonte: Google Maps) 

Figura 27. Visão parcial – R. Visc. De Parnaíba, janeiro 2020. 
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Figura 28. Visão parcial – R. Visc. de Parnaíba, 2011 (Fonte: Google Maps) 

Figura 29. Visão parcial – R. Visc. De Parnaíba, janeiro 2020. 
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Figura 30 e 31. Folhetos de lançamentos imobiliários 

Assim como o capital imobiliário, outros atores sociais são responsáveis por 

transformar a forma como a paisagem urbana é construída ao longo do tempo. As 

mudanças no território também estão associadas às diretrizes das políticas urbanas 

definidas pelo poder municipal que buscam, por meio de diversas intervenções no 

espaço, reduzir desigualdades, segregações e exclusões sociais.  

A sessão seguinte pretende demonstrar qual o papel do Plano Diretor, assim 

como as diretrizes e intervenções para o espaço de estudo. Esse território foi 

denominado de “Mooca Baixa” pelo Plano Regional da Subprefeitura da Mooca. 

2.6 O PAPEL DO ESTADO NA GESTÃO DO ESPAÇO URBANO 

A Constituição Federal de 1988 incorporou pela primeira vez um capítulo 

específico sobre política urbana (capítulo II, título VII), isto é, o estabelecimento da 

obrigatoriedade de um Plano Diretor, para os municípios com mais de 20 mil 

habitantes, que busque reduzir desigualdades, segregações e exclusões sociais nos 

espaços da cidade. Dessa forma, a instância federal do governo definiu as normas e 

diretrizes que permitiram o poder municipal legislar e intervir no espaço urbano. Nas 

palavras de Villaça, o plano diretor seria: 
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Um plano que, a partir de um diagnóstico científico da realidade física, social, 
econômica, política e administrativa da cidade, do município e de sua região, 
apresentaria um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento 
socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo urbano, das 
redes de infra-estrutura e de elementos fundamentais da estrutura urbana, 
para a cidade e para o município, propostas estas definidas para curto, médio 
e longo prazos, e aprovadas por lei municipal (Villaça, 1999, p. 238). 

Por mais que Villaça (1999) aponte diversos dilemas em relação aos aspectos 

políticos do plano diretor, essa definição nos ajuda a compreender os princípios bases 

do planejamento urbano brasileiro e o que veio ser em seguida, após um longo 

processo de tramitação no Congresso Nacional, o Estatuto da Cidade, sancionado 

pela Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que reforçou os dispositivos e 

institutos jurídicos e políticos de intervenção urbana no Brasil (Carvalho, 2001). 

O Estatuto da Cidade reforçou a centralidade do poder municipal ao legislar 

sobre matéria urbana, assim como a importância da gestão democrática e a ênfase 

na preservação do plano diretor como princípios norteadores do desenvolvimento 

urbano. Não cabe a esta dissertação fazer extensas explicações sobre as suas 

características, mas deve-se ressaltar que as intervenções urbanas neste território, 

estão associadas aos dispositivos e às normas definidas pelo plano diretor e, mais 

tarde, pelo Estatuto da Cidade. Em outras palavras, isto quer dizer que o Plano 

Regional desenvolvido pela subprefeitura da Mooca – leia-se poder municipal –, está 

em sintonia com as diretrizes e objetivos do Plano Diretor, concentrando, portanto, 

aos poderes municipais as atribuições de legislar em matéria urbana. Assim, compete 

aos poderes executivos e legislativos municipais a proposição de soluções para as 

questões urbanas, assim como a definição de planos regionais com o intuito de 

equacionar os problemas das cidades brasileiras (Carvalho, 2001). 

Essas normas e diretrizes traduzem-se em leis de zoneamento, parcelamento 

e apropriação do solo, operações urbanas consorciadas, em definições de processos 

de desapropriação, a instituição de IPTU progressivo, o estabelecimento da função 

social da propriedade e da cidade, entre outros dispositivos que visam equacionar as 

questões urbanas. Ainda, reafirma a ênfase democrática não só por meio de 

audiências públicas e debates com a sociedade civil, mas também pela publicação e 

divulgação das informações produzidas para todos os interessados (Carvalho, 2001). 
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Portanto, foi por meio do plano diretor que se definiu uma série de dispositivos 

que buscam promover o desenvolvimento urbano de forma igualitária, com o intuito 

de reduzir desigualdades e segregações espaciais, assim como estender a cidadania 

e o direito à cidade a todos os cidadãos. É também com base nas diretrizes do Plano 

Diretor que os munícipios desenvolvem seus respectivos planos regionais com o 

propósito de equacionar os problemas urbanos regionais. Ao analisar o Plano 

Regional é possível identificar as normas e diretrizes de intervenção urbana que o 

poder municipal tem proposto para a região. Como o Estado apresenta-se como um 

dos atores analisados neste trabalho, tornou-se importante identificar as ações desse 

ator para o território em questão. 

2.6.1 O PODER MUNICIPAL E OS PLANOS REGIONAIS DA 

SUBPREFEITURAS 

A cidade de São Paulo aprovou em julho de 2014 seu novo Plano Diretor 

Estratégico – PDE – Lei 16.050/14, que busca organizar o funcionamento e o 

crescimento da cidade para os próximos 16 anos. O marco regulatório definiu um 

amplo conjunto de normas, diretrizes e objetivos que implicou a formulação de novas 

regras que regulam a ação do poder público e da iniciativa privada de intervir nos 

espaços da cidade. Essas mudanças objetivam o desenvolvimento de uma cidade 

mais democrática, inclusiva, ecológica e, ao mesmo tempo, produtiva, garantindo a 

qualidade de vida para aqueles que trabalham e vivem nela (Prefeitura de São Paulo, 

2016). 

Como já foi demonstrado anteriormente, cabe ao poder municipal legislar sobre 

matéria urbana. Nesse sentido, cada subprefeitura da cidade de São Paulo 

desenvolveu um Plano Regional que serve como instrumento de planejamento e 

gestão da política urbana. Esses planos têm como objetivo detalhar as diretrizes 

definidas pelo PDE no âmbito territorial de cada subprefeitura. Os Planos Regionais 

atuam com base nas diretrizes definidas pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano – SMDU –, uma vez que esse órgão foi responsável por 

revisar a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo – LPUOS, normatizando as 

ações públicas e privadas sobre as formas de uso e apropriação dos espaços da 

cidade (Prefeitura de São Paulo, 2016). 
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Sendo assim, os Planos Regionais das Subprefeituras têm a intenção de 

estimular a formulação de propostas para transformar a realidade da cidade, a partir 

de um diagnóstico que visa aperfeiçoar a infraestrutura urbana e satisfazer as 

demandas por equipamentos públicos, reforçar a permanência nos espaços públicos 

e de lazer, assim como a qualificação de ruas, praças e parques. Não cabe aqui fazer 

uma discussão técnica a respeito das novas diretrizes do PDE, e sim definir um ponto 

de vista que busque identificar quais os objetivos e as diretrizes do Estado para o 

território em questão. Deste modo, as transformações dos espaços da cidade são 

reguladas não apenas pelos atores sociais que disputam seus espaços, mas também 

por um conjunto de diretrizes e normas definidas pelo poder público com o objetivo de 

regular a atuação dos entes públicos e privados, estes também responsáveis por 

direcionar o crescimento e a organização dos espaços da cidade. No caso da 

subprefeitura da Mooca, essas diretrizes foram delimitadas por dois instrumentos de 

apoio, são eles: o Caderno de Propostas dos Planos Regionais das Subprefeituras, 

Quadro Analítico e Perímetro de Ação; publicados em dezembro de 2016. Esses dois 

materiais serão utilizados como ferramentas de análise na próxima sessão deste 

capítulo. 

2.6.2 MOOCA BAIXA: DIRETRIZES E OBJETIVOS DO PLANO REGIONAL 

A subprefeitura da Mooca compreende os distritos do Brás, Pari, Belém, 

Mooca, Água Rasa e Tatuapé. Esses distritos estão situados a Leste da cidade de 

São Paulo e fazem parte da Zona Leste 1, isto é, a região mais próxima do antigo 

centro histórico da cidade, conforme demonstrado pela imagem a seguir: 
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Figura 32: Distritos da Subprefeitura da Mooca – Fonte: Prefeitura de São Paulo 

O Plano Regional da Subprefeitura da Mooca delimitou um perímetro de ação 

que abrange todos os distritos sob sua jurisdição. Essa delimitação foi elaborada 

respeitando as características físicas, sociais e econômicas de cada um dos 

perímetros de ação, pois busca equacionar os problemas urbanos em consonância 

com a trajetória histórica de cada uma das áreas que são compreendidas pela 

subprefeitura da Mooca. Os perímetros de ação foram separados em 12 eixos, são 

eles: Conexões Metropolitanas, Zona Cerealista, Centralidade Pari / Brás / Belém, 

Centralidade Mooca, Centralidade Água Rasa, Território CEU Carrão, Áreas Verdes 

Água Rasa, Anália Franco, Brás / Bresser-Mooca, Belenzinho, Vila Luisa / Viaduto 

Alberta e Mooca Baixa. O mapa a seguir foi elaborado pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e ilustra os perímetros de ação definidos pelo Plano 

Regional em cada um dos distritos que compõe a subprefeitura da Mooca. 
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Figura 33: Plano Regional Subprefeitura da Mooca – Fonte: Prefeitura de São Paulo 

O território está localizado no perímetro de ação Mooca Baixa – 390, conforme 

demonstrado no mapa anterior. Essa região é marcada pelo predomínio de usos 

comerciais e serviços, usos mistos de comércio e indústria, galpões industriais e 

armazéns, em grandes áreas próximas à ferrovia (Linha 10 Turquesa da CPTM). 

Esses tipos de uso estão concentrados e misturam-se em diversas vias, 

especialmente nos trajetos da R. Piratininga, R. da Mooca, Av. Rangel Pestana, R. do 

Gasômetro e Av. Presidente Wilson (Prefeitura de São Paulo, 2016). No caso da R. 

Piratininga, é importante ressaltar que ela apresenta uma concentração do comércio 

de máquinas operatrizes, estruturadas na região por meio de processos de vizinhança 

e aglutinação do período da industrialização, conforme demonstrado por Amadio: 

A zona de máquinas operatrizes ocupou principalmente a rua Piratininga, 
junto à concentração de metalúrgicas do Brás e das zonas fabris da Mooca e 
Ipiranga, bairros estes acessados por essa via e que também possuíam 
grande número de indústrias desse ramo (Amadio, 2005, pg. 344). 
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Esse perímetro ainda apresenta uma quantidade significativa de habitações 

coletivas precárias (cortiços) e de áreas demarcadas como ZEIS-3 pelo PDE (Lei 

16.050/14) e pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo – LPUOS (Lei 

16.402/16). Ainda, apresenta questões sociais a serem resolvidas, como a 

concentração de uma população em situação de rua, e a ocorrência do uso de drogas 

nas ruas próximas à região dos viadutos, indicando, portanto, a necessidade de 

assistência social para a população em condição de vulnerabilidade social (Prefeitura 

de São Paulo, 2016). 

Além disso, o território também concentra Zonas Especiais de Preservação 

(ZEPEC), definidas pelo PDE e LPUOS. Marcadas por seu passado histórico e 

industrial, essas zonas são porções do território destinadas à preservação e 

valorização dos bens de valor histórico para a cidade. Um dos exemplos desses 

espaços é a Fábrica de Tecidos Labor S/A apresentada previamente, caracterizada 

como um patrimônio histórico devido as suas características arquitetônicas. Além 

disso, esse perímetro também está contido na área da Operação Urbana Consorciada 

Bairros do Tamanduateí (OUCBT – Setor Mooca) e parcialmente contido na Operação 

Urbana Centro.  

Os objetivos e diretrizes do Plano Regional envolvem a qualificação de espaços 

livres públicos, implantação de parques planejados, solução para problemas de 

saneamento ambiental, melhorar as condições de acessibilidade e mobilidade em 

nível local e regional, promover o atendimento habitacional e a regularização fundiária 

e estimular o desenvolvimento de programas que possam contribuir com a notificação 

para o parcelamento, edificação e utilização compulsória (PEUC), com o intuito de 

garantir a função social dos imóveis em condição de subutilização. Para além dos 

propósitos anteriores, o Plano Regional da subprefeitura da Mooca (2016, p.39-40) 

ainda propõe outros importantes objetivos e diretrizes para o trabalho em questão, 

entre eles, os principais são: 
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Objetivos 

• Atender a população em situação de vulnerabilidade social, especialmente a 

população em situação de rua e a população usuária de drogas; 

• Promover ações indutoras do desenvolvimento econômico local, 

especialmente pelo estímulo à implantação de atividades industriais e pelo 

estímulo ao comércio e serviços locais; 

• Promover a conservação das paisagens e do patrimônio material e imaterial da 

região. 

Diretrizes 

• Buscar redução das desigualdades socioeconômicas através do 

desenvolvimento da centralidade comercial e industrial existente, 

equacionando as relações entre moradia, emprego e oferta de equipamentos 

sociais na área; 

• Desenvolver ações de assistência social à população em situação de 

vulnerabilidade social (população em situação de rua e usuária de drogas); 

• Estimular a criação e manutenção de comércio e serviços locais no térreo dos 

imóveis existentes ou a construir, de modo a proporcionar fachada ativa nas 

vias do perímetro e aumentar a oferta de empregos na área; 

• Garantir a permanência e a instalação de empresas que gerem empregos no 

território – destaque para as indústrias e armazéns na Av. Presidente Wilson; 

• Tutelar e preservar os bens materiais que compõem o patrimônio histórico 

cultural existente no perímetro – em especial os localizados ao longo da Av. 

Presidente Wilson e R. da Mooca. 

• Estimular o desenvolvimento de projetos em terrenos e lotes, públicos ou 

privados, que estejam subutilizados ou não edificados. 

Os objetivos e diretrizes propostos pelo Plano Regional da subprefeitura da 

Mooca apresentam algumas características importantes que devem ser analisadas 

com base nos dados apresentados nas sessões desse capítulo. A tentativa de 

redução das desigualdades socioeconômicas por meio do estímulo e fomento da 

centralidade industrial não parece demonstrar-se efetiva na prática, uma vez que os 

empregos industriais têm apresentado uma tendência de redução para ambos os 
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distritos do Brás e da Mooca. O aumento do emprego no comércio e serviços também 

não significa que os trabalhadores estejam auferindo maiores rendimentos, pois os 

empregos estão diretamente associados ao desenvolvimento da economia local e 

cotidiana da população dos dois distritos. Na realidade, o incremento dessa atividade 

não significa a redução das desigualdades, uma vez que a cidade de São Paulo ainda 

concentra os melhores empregos no vetor sudoeste da cidade, isto é, nos espaços 

em que os critérios da cidade global estão presentes com maior ênfase.  

O desenvolvimento de ações de assistência para a população, que se encontra 

em condição de vulnerabilidade social, ainda apresenta pouca efetividade na prática. 

É possível identificar uma população que vive em condições de extrema 

vulnerabilidade social em edifícios com péssimas condições de habitação. Além disso, 

se existe um plano de promover a preservação do patrimônio histórico, ele vem 

demonstrando pouca eficiência na prática, pois são muitos os espaços em condição 

de abandono e degradação nesse território. A atual condição da Fábrica de Tecidos 

Labora S/A demonstra um bom exemplo da pouca efetividade do Plano Regional, uma 

vez que ela abriga uma população em extrema condição de vulnerabilidade social em 

um espaço caracterizado como patrimônio histórico da cidade, em estado constante 

de degradação18. 

O Plano Regional ainda busca garantir a permanência e a instalação de 

empresas que gerem empregos no território com atenção especial para as indústrias 

e armazéns da região. Neste viés, essa busca não tem demonstrando-se efetiva, uma 

vez que é possível observar uma constante redução, não apenas dos empregos 

industriais, mas também das edificações voltadas para o desenvolvimento dessa 

atividade, como bem demonstrado anteriormente. Além disso, o plano ainda aponta 

para o estímulo de projetos em terrenos não edificados ou subutilizados. Esse 

estímulo está muito associado ao desenvolvimento imobiliário nesses espaços em 

condição de subutilização, isto é, a promoção de habitação por meio do mercado. 

Esse processo não contribuí para a redução das desigualdades, especialmente para 

aquela população que se encontra em condição de vulnerabilidade social. Afinal, esse 

processo ainda contribuí para gentrificação do espaço, por meio de processos de 

 
18 Essa afirmação fica mais evidente por meio da análise das entrevistas do próximo capítulo. 



                  Capítulo II – Brás e Mooca: caracterizando a área-objeto de estudo 

 

96 

 

especulação e valorização da terra, enquanto a população em condição de 

vulnerabilidade social não é devidamente atendida. 

Portanto, são nessas diversas formas de apropriação do espaço urbano que o 

conflito de diferentes atores é evidenciado, uma vez que cada segmento da sociedade 

busca se apropriar dos benefícios produzidos na cidade de acordo com a sua atuação 

no espaço. É dessa forma que essa multiplicidade de atores sociais busca materializar 

seus interesses mediante estratégias e práticas espaciais diversas. Nas palavras de 

Corrêa, seriam “eles os proprietários dos meios de produção, os proprietários 

fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos” 

(Corrêa, 2015, p.44). Essas categorias abrangentes, desdobram-se na sociedade em 

outros seguimentos, como os bancos, incorporadoras imobiliárias, empresas de 

prestação de serviços e comércio, fábricas, companhias de transporte, grupos sociais 

marginalizados, associações religiosas e dentre tantas outras. 

Por mais que as estratégias sejam mediadas pelo poder público, esses conflitos 

tendem a aparecer devido à distância e à desigualdade que os diferentes segmentos 

da sociedade se encontram no processo de produção, apropriação e distribuição das 

riquezas produzidas na cidade. Pode-se dizer, portanto, que existem grupos e 

cidadãos que, dependendo do lugar que ocupam no espaço social, buscam preservar 

ou acrescentar sua posição, enquanto outros, por exemplo, as camadas populares, 

estão mais voltadas para estratégias de sobrevivência, devido a sua posição desigual 

no processo de produção e apropriação da riqueza (Carvalho, 2001). 

Dessa forma, o Plano Diretor, articulado com os objetivos e diretrizes dos 

Planos Regionais, no caso o plano da subprefeitura da Mooca, busca ordenar o 

território com o intuito de mediar situações de conflito, a fim de promover o 

desenvolvimento da cidade, equacionando os problemas urbanos e reduzindo as 

desigualdades entre os diferentes segmentos da sociedade por meio de estratégias 

de ordenamento territorial. 

Na essência do plano diretor, essa administração consiste em propostas de 
ordenação do território. Ao ordenar o território, administrando situações de 
conflitos, distribuindo benefícios que atendam às demandas específicas ou 
pontuais, inclusive as de natureza clientelista; e agudizar conflitos, através de 
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ações de redistribuição de recursos, com a clara determinação de diminuir 
distâncias sociais (Carvalho, 2001, p. 133).  

Esse conflito é mais evidente em um espaço que se encontra em constante 

processo de transformação urbana devido à desconcentração da indústria.  Na 

realidade, é durante esse processo de longa-duração que atores que detinham certa 

centralidade nas dinâmicas do território estudado encontram-se em decadência, 

enquanto outros atores surgem desses espaços em condição de subutilização.  

O terceiro capítulo tem como objetivo evidenciar a figuração do conflito nesses 

espaços deixados pela migração da indústria da cidade de São Paulo.  
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CAPÍTULO III – ATORES SOCIAIS EM DISPUTA: A REPRODUÇÃO DA 

VIDA COTIDIANA E AS LUTAS PELO ESPAÇO URBANO 

3.1 FIGURAÇÃO DO CONFLITO: A DESCONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL E 

SUAS CONSEQUÊNCIAS NA REPRODUÇÃO DA VIDA COTIDIANA 

Até o momento observamos que a desconcentração industrial está associada 

a diversas transformações estruturais na organização dos espaços da cidade de São 

Paulo, especialmente nas áreas que foram marcadas pelo período de industrialização. 

Como demonstrado anteriormente, essas mudanças estão em sintonia com as novas 

formas de organização do capital, influenciadas pela globalização econômica e pela 

reestruturação produtiva da indústria brasileira. Dessa forma, é possível concluir que 

a formação dos vazios urbanos é consequência desses processos estruturais, que 

são responsáveis por desencadear diversas alterações em sua base produtiva e na 

organização territorial da cidade.  

Ainda, ao delimitar a região do Brás e da Mooca, foi possível constatar que os 

distritos também foram influenciados por essas transformações. Essa observação fica 

evidente quando se analisam as mudanças no perfil demográfico e espacial, na 

redução do emprego na indústria de transformação, no incremento do emprego no 

comércio e serviços e no aumento expressivo da atuação imobiliária na aquisição dos 

antigos galpões. Por fim, foram apresentadas as características do Plano Regional da 

Subprefeitura da Mooca, que tem como uma de suas diretrizes estimular o 

desenvolvimento de projetos em terrenos e imóveis em condição de subutilização. 

Neste capítulo, optamos por um deslocamento de escala diferente da 

perspectiva do capital urbano ou do Plano Diretor, não “do alto e de longe”. Usaremos 

a escala cotidiana, fundamentada na representação daqueles que, por meio da 

situação de conflito instaurada devido à mudança de identidade territorial da cidade, 

se veem incitados a disputar seus espaços para reproduzir sua vida. Portanto, é a 

partir dessa perspectiva que passaremos a observar o conflito instaurado em torno 

dos galpões industriais abandonados. 
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O processo de desconcentração industrial será pensado nesse capítulo por 

meio da noção de situação social, utilizada por Goffman (2010). Para ele, a situação 

social se define como aquela por meio da qual determinados atores, e só esses, são 

mobilizados e, segundo a qual, sua própria representação adquire significado. No 

nosso caso específico, a situação social se define pela desconcentração industrial e 

é por meio dela que determinados atores e não outros são instados a interpretá-la, 

exatamente porque diretamente a ela estão associados. Dito de outra forma, é por 

meio da ligação e dos envolvimentos produzidos em determinada situação social que 

os atores são transformados “de um mero agregado em uma pequena sociedade, um 

pequeno grupo, um pequeno depósito de organização social” (Goffman, 2010, p. 259).  

A pequena sociedade envolvida é a do ajuntamento na situação, e o pequeno 
sistema social encontrado nela consiste da conduta realizada de acordo com 
as normas de correção situacional. Finalmente, aquilo que devemos ao 
ajuntamento também devemos à ocasião social em que ele ocorre, e a vida 
social conjunta sustentada pelo ajuntamento é uma incorporação da própria 
ocasião. As propriedades situacionais, então, dão corpo à vida social 
conjunta, mantida por um ajuntamento e transformam o próprio ajuntamento 
de um mero agregado de pessoas presentes em algo que lembra um 
pequeno grupo social, uma realidade social por si só (Goffman, 2010, p. 212). 

Ou ainda:  

Podemos adicionar que quando o termo “situação social” é usado na vida 
cotidiana às vezes se refere não a um ambiente de possibilidades de 
comunicação, mas ou a este pequeno sistema social, esta pequena realidade 
social, que as pessoas presentes passam a sustentar, ou às transações 
subjetivamente significativas que elas consideram estar ocorrendo no 
momento entre elas (Goffman, 2010, p. 259). 

Assim, os grupos de comerciantes, moradores, representantes do capital 

imobiliário e os ocupantes da Fábrica de Tecidos Labor S/A serão mobilizados como 

atores sociais conforme a situação social que lhes é comum e assumirão 

posicionamentos tendo-a como mediação. Entretanto, os códigos mobilizados por 

cada um em suas respectivas representações variam de acordo com a sua posição 

na situação. Para definir qual posição cada ator ocupa tendo a situação social por 

mediação, utilizaremos a noção de figuração de Norbert Elias  

A noção de figuração será mobilizada, pois permite analisar a sociedade por 

meio da construção de “um modelo explicativo, em pequena escala, da figuração que 
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se acredita ser universal – um modelo pronto para ser testado, ampliado e, se 

necessário, revisto através da investigação de figurações correlatas em maior escala” 

(Elias; Scotson, 2000, p. 20).  

No trabalho de Elias e Scotson (2000), a figuração se deu em torno daquilo que 

se convencionou chamar de estabelecidos e outsiders. Por meio da investigação 

sociológica de uma pequena unidade social, os autores identificaram as relações de 

conflito entre os moradores de Winston Parva, uma pequena cidade localizada no sul 

da Inglaterra. Ali, os moradores de longa data (estabelecidos) utilizavam diferentes 

mecanismos de dominação para subjugar os novos moradores (outsiders), apenas 

pelo fato de que residiam há mais tempo na cidade. Essa noção nos ajuda a 

compreender como os movimentos estruturais da sociedade não estão descolados da 

realidade cotidiana. Na realidade, o próprio movimento de reprodução da vida 

estabelece as conexões estruturais da sociedade. Por meio desse movimento – 

estrutura e vida cotidiana – que as características da sociedade ganham corpo e vida.  

Ainda segundo Elias, a figuração pode ser apreendida por meio da identificação 

das alianças e das oposições estruturadas nas representações dos atores sociais, 

sobretudo em situação de conflito social. Ou seja, por meio dos pronomes “nós” e 

“eles” é que se identificam com quem e contra quem os atores sociais se posicionam 

em relação à situação social apresentada.     

“Não há ninguém que nunca tenha estado inserido numa teia de pessoas. E 
designamos isso oralmente ou pensamos nisto por meio de conceitos que se 
baseiam em pronomes ou noutros meios análogos de expressão. A 
concepção que cada um de nós tem destas figurações é uma condição básica 
para a concepção que cada um tem de si próprio, como pessoa isolada. O 
sentido que cada um tem da sua identidade está estreitamente relacionado 
com as ‘relações de nós’ e de ‘eles’ no nosso próprio grupo e com a nossa 
posição dentro dessas unidades que designamos por ‘nós’ e ‘eles’” (Elias, 
2005, p. 139)  

Considerando os atores analisados, trataremos da figuração mais ampla que 

se apresenta tendo a situação social da desconcentração industrial como mediação 

e, posteriormente, trataremos das diferentes figurações que foram apreendidas por 

meio da análise das representações sociais identificadas nas entrevistas realizadas. 
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Podemos dizer que existe uma figuração central tendo a situação social de 

desconcentração industrial como mediação: de um lado, aqueles que veem no avanço 

do capital urbana sobre o território uma forma positiva para o seu posicionamento 

social, como é o caso dos representantes do capital urbano e dos moradores, ambos 

associados em defesa da revitalização do espaço urbano abandonado pelas 

indústrias. Por oposição a esse grupo, os comerciantes, cujo negócio, dotado de outra 

temporalidade porque vinculado à cadeia produtiva industrial, está fadado ao mesmo 

destino dos galpões industriais. Por fim, os moradores da ocupação da Fábrica Labor 

S/A contra quem todos se posicionam.  

Em suma, é possível dizer que a figuração definida pela situação social de 

desconcentração industrial associa representantes do capital imobiliário e moradores, 

por oposição aos comerciantes e todos eles contra os ocupantes da Fábrica Labor 

S/A. Trataremos a seguir da figuração do conflito. 

Ao analisar as entrevistas, constatou-se que os antigos moradores da região 

insinuavam uma certa preocupação com a degradação e abandono do espaço. Essa 

preocupação, de acordo com os entrevistados, resultava da falta de investimento, em 

especial pela quantidade de imóveis vazios e abandonados. Descreviam esses 

espaços como “malocas” ou “ferro-velho”, ressaltando, portanto, a característica 

deteriorada dos imóveis. Além disso, esse grupo retratava o presente por meio de um 

passado no qual a região concentrava uma grande quantidade de empresas, fábricas 

e comércios que ocupavam esses antigos espaços, mas que hoje se encontravam 

vazios, abandonados e deteriorados. 

A preocupação dos moradores residia na ideia de que esses imóveis eram 

espaços em potencial para que outras pessoas, isto é, a população despossuída19 de 

moradia, os “invadissem”. Há uma preocupação constante em relação aos imóveis 

abandonados e a possibilidade de invasão destes pela população sem acesso digno 

 
19 Em analogia ao título do livro publicado pela Boitempo, os despossuídos. Nele, Marx demonstra como 
a prática consuetudinária de coleta de madeira em propriedades rurais se tornou roubo, mediante uma 
lei tipificada na região da Renana, na Alemanha em 1842. Essa prática recorrente entre os camponeses 
foi proibida após a instauração dos cercamentos. Do dia para noite, essa população camponesa se viu 
privada do direito e despossuída do acesso à terra em que sempre coletava madeira para se aquecer 
e cozinhar (Marx; Bensaid, 2017). 
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à moradia. O próprio caso da Fábrica de Tecidos Labor S/A serve como exemplo desta 

situação, uma vez que os antigos moradores retratam a ocupação da fábrica como 

sendo uma das “malocas” deixadas com a migração da atividade industrial. Por outro 

lado, ao projetarem o futuro, estes moradores aliavam-se aos promotores imobiliários 

privados, visto que a melhoria das condições do espaço se daria por meio da aquisição 

dos vazios urbanos pelas construtoras, assim como sua futura reconversão em 

apartamentos residenciais. Dessa forma, os empreendimentos imobiliários atrairiam 

melhores comércios e investimentos para região por meio da qualificação urbana. 

Essa representação indica a mentalidade dos moradores em relação aos agentes 

imobiliários, pois os enxergam como um meio para revitalização do espaço, mesmo 

que este resulte em processos de gentrificação. Essa mentalidade construiu ainda, 

uma representação do espaço que situou os moradores da Mooca Baixa, na região 

que não recebeu os mesmos investimentos vistos na Mooca Alta20.  

No caso dos representantes imobiliários, a atuação do capital urbano no 

território é retratada como algo que beneficiaria a região. Por mais que eles sejam 

corretores e buscam vender o máximo de imóveis possível, o discurso que eles 

vocalizam os colocam na ponta da estrutura, como sendo aqueles que representam o 

capital urbano na escala da vida cotidiana. A promoção imobiliária na região é recente 

e como foi demonstrado anteriormente, ocupa progressivamente os antigos galpões 

industriais. Na situação social em que se encontram, o grupo também vê na promoção 

imobiliária a chave para revitalização do espaço, especialmente por meio da aquisição 

dos galpões pelas construtoras.  

Em muitas entrevistas foi possível observar como esse grupo associa os 

moradores de ruas, em muitos casos confundidos com a população encortiçada, como 

obstáculos para a venda dos apartamentos. Além disso, enxerga-se na região um 

vasto potencial para construção de novos empreendimentos nos vazios urbanos. Essa 

ideia coincide com o discurso dos moradores, pois é por meio do capital imobiliário 

que o espaço seria revitalizado. Durante as entrevistas, frases como “o Brás é hoje o 

que a Lapa era a 15, 20 anos atrás, e hoje a gente tem noção do metro quadrado e 

 
20 Essa figuração será demonstrada por meio dos resultados da pesquisa de campo. 
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do requinte que é falar que você mora na Lapa”21 ou “é o bairro que mais valoriza no 

estado de São Paulo. E certamente o Brás, esse pedaço residencial, vai se tornar um 

dos melhores lugares para se morar”22, demonstram como a mentalidade do capital 

urbano está incorporado em seus representantes, bem como na dos moradores da 

região que veem no desenvolvimento imobiliário privado a solução para as questões 

da cidade.  

Por outro lado, se é possível identificar uma associação dos moradores aos 

agentes imobiliários, essa mesma relação não pode ser observada ao analisar as 

entrevistas do grupo dos comerciantes. Os estabelecimentos presentes na área-

objeto de estudo são, em sua maioria, constituídos por diversos galpões e 

estabelecimentos comerciais voltados à indústria, entre eles: fabricantes de 

maquinaria, fornecedores de equipamentos industriais, lojas de ferramentas e 

máquinas industriais, bem como armazéns para estoque de equipamentos e produtos. 

Conforme demonstrado, essa região consolidou-se como uma zona de máquinas 

operatrizes devido à proximidade a antigas indústrias metalúrgicas do Brás, a zonas 

fabris da Mooca e ao Ipiranga. Entretanto, são nesses espaços que a recente 

promoção imobiliária tem ocorrido. Ou seja, nessa situação social específica, se os 

moradores se associam ao capital imobiliário, o grupo dos comerciantes se opõe a 

ele, uma vez que são estes os afetados pelo avanço desse agente na região. Isto 

permite a observação de um conflito de temporalidades, no qual os resquícios da vida 

industrial, assim como daqueles que reproduziram sua vida cotidiana por intermédio 

da atividade industrial, resistem em meio às transformações impostas pela sociedade 

do consumo23. 

Por fim, nós temos a ocupação da antiga Fábrica de Tecidos Labor S/A. Nesta 

situação, tais ocupantes caracterizam-se pelo fato de não possuírem as condições 

básicas para reprodução de sua vida cotidiana, e por isso estão estabelecidos nos 

espaços da antiga fábrica desativada. Localizada na Rua da Mooca, o imóvel abriga 

cerca de 1500 pessoas encortiçadas em estado de extrema vulnerabilidade social, 

 
21 Entrevista concedida ao autor em 13/04/2019. 
22 Entrevista concedida ao autor em 30/03/2019. 
23 Essa figuração será apresentada nas sessões seguintes deste capítulo. 



Capítulo III – Atores sociais em disputa: reprodução da vida cotidiana e as lutas pelo 
espaço 

 

105 

 

devido às péssimas condições de habitação do local. De acordo com as entrevistas, 

evidenciou-se que há ocupantes de perfis variados, tais como brasileiros, 

venezuelanos e haitianos. Não foi possível identificar desde quando o imóvel está 

ocupado, mas, por meio da análise dos relatos, têm-se a ideia de que o movimento 

teve início por volta de 2015 e 2016. Ainda, o imóvel foi tombado pelo órgão 

Condephaat – Conselho de defesa do patrimônio histórico, arqueológico, artístico e 

turístico do estado de São Paulo – Número do Processo 59448/09, devido às suas 

características arquitetônicas. A fachada da antiga fábrica remete ao período de 

industrialização da cidade e por isso foi tombado pelos órgãos citados.  

Figura 34: Fábrica de Tecidos Labor S/A vista de cima. Fonte: site do Condephaat.  

Por meio das entrevistas, foi possível identificar que os ocupantes não fazem 

parte de nenhum movimento político que visa à luta por moradia. Além disso, em todos 

os casos, a ocupação foi retratada como um movimento de invasão, e não como um 

ato de reinvindicação do direito à cidade. Por mais que eles não façam parte de 

nenhum movimento político, existe entre os ocupantes um tipo de organização interna, 

que é feita através de uma contribuição mensal entre todos os moradores quando 
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possível. Uma parte é destinada à eventuais manutenções do imóvel, e outra parte 

para o pagamento de uma advogada que os ajuda em questões relativas ao processo 

de reintegração de posse da fábrica. De acordo com os entrevistados, não existe 

previsão para que esse processo aconteça, já que os ocupantes nunca foram 

notificados pela prefeitura. Como todos estão em situação de desemprego, a fábrica 

tornou-se não apenas um espaço de moradia, mas também o lugar para reprodução 

da vida cotidiana e da própria sobrevivência. 

Além disso, dentre todos os relatos, apenas um deles enfatizou o fato de a 

vizinhança demonstrar um certo tipo de preconceito em relação à ocupação. Na 

realidade, foi possível constatar um distanciamento dos moradores em relação aos 

ocupantes da fábrica, a falta de envolvimento entre eles é evidente, pois em todos os 

casos a ocupação foi retratada de forma pejorativa pelo grupo dos moradores. O grupo 

de ocupantes ainda disputa o espaço de moradia com a prefeitura de São Paulo, uma 

vez que estes podem ser removidos da fábrica devido à ocupação irregular, ou por 

meio da reintegração de posse do imóvel tombado.  

A apresentação dos atores acima representa a figuração geral da situação 

social nesta escala microssociológica. Isso não quer dizer que a apresentação encerre 

todas as diferentes realidades sociais possíveis que convivem naquele território 

marcado pela desconcentração industrial. Ainda, essa figuração se desdobra em 

outras figurações, as quais permitem a identificação do conflito relacionados aos 

espaços subutilizados. O resultado da pesquisa de campo servirá como suporte para 

corroborar os aspectos da figuração geral apresentada.  

Entretanto, antes de seguir com o desdobramento das outras figurações, cabe 

ressaltar um último critério pelo qual esse território se configurou como área-objeto de 

estudo. Além dos critérios apresentados no Capítulo II, essa região encontra-se diante 

do que vamos chamar de situação de fronteira. Segundo José de Souza Martins 

(2019), a noção de fronteira situa o pesquisador em um lugar privilegiado da 

observação sociológica. Privilegiado, pois, são nestas situações que “se pode 

observar melhor como as sociedades se formam, se desorganizam ou se reproduzem” 

(Martins, 2019, p. 10). Diante desse contexto, é possível apreender os conflitos e 
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dificuldades em torno dos processos de constituição e transformação da história. A 

abordagem de Martins não reduz a fronteira ao seu aspecto geográfico, mas 

demonstra as múltiplas possibilidades de se encontrar nela: 

A pesquisa que resultou neste livro nos revela que a fronteira de modo algum 
se reduz e se resume à fronteira geográfica. Ela é fronteira de muitas e 
diferentes coisas: fronteira da civilização (demarcada pela barbárie que nela 
se oculta), fronteira espacial, fronteira de culturas e visões de mundo, 
fronteira de etnias, fronteira da história e da historicidade do homem. E, 
sobretudo, fronteira do humano. (Martins, 2019, p. 11) 

Na fronteira, é possível encontrar o humano em seu limite histórico. Mas não 

apenas isso. A fronteira é justamente o lugar do conflito social, pois é nela que o 

desencontro de diferentes temporalidades é evidenciado de forma latente, é o lugar 

de encontro daqueles que são diferentes entre si por inúmeras razões. No entanto, 

ela também é o lugar em que se recriam processos sociais e formas arcaicas de 

dominação sobre o outro. De acordo com Martins, “as formas arcaicas ganham vida e 

consistência por meio de cenários de modernização e, concretamente, pela forma 

dominante de acumulação capitalista, racional e moderna” (Martins, 2019, p.13). 

Assim, o território delimitado encontra-se nesta condição, pois ali é possível 

identificar o conflito entre temporalidades históricas diversas. Foi por meio da noção 

de fronteira que se desvendou os diferentes significados da vida, decorrente dos 

processos de transformação social. A imagem a seguir é representa a situação de 

fronteira, assim como sua expansão sobre outras formas de vida (Martins, 2019): 
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Figura 35: Galpão Industrial e empreendimentos imobiliários. 

Ainda, essa situação coloca em conflito “populações cujos antagonismos 

incluem o desencontro dos tempos históricos em que vivem” (Martins, 2019, p.149). 

Ou seja, é a temporalidade industrial sendo apagada pelas novas formas de 

apropriação da cidade, representada em sua maioria pelo capital imobiliário e 

financeiro que especula os valores da terra. Por mais que seja possível observar 

aspectos das diferentes temporalidades, a frente de expansão da fronteira é 

representada pelo avanço do capital imobiliário na aquisição dos galpões industriais. 

Esse movimento representa, sobretudo, a constituição de um outro modo de vida, 

aquele que não vê os sinais da produção nas cidades, portanto, aqueles que não 

possuem condições materiais de se apropriar da riqueza são expulsos com a 

expansão da fronteira. 

Dessa forma, as consequências desse processo para aqueles que estão 

situados na escala da vida cotidiana manifestam-se de diferentes formas. No trabalho 

de Martins (2019), o deslocamento da fronteira explicita as tendências migratórias da 

expansão da sociedade nacional sobre territórios indígenas. Essa dinâmica também 
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é expressa pela expulsão da população rural do campo, que, por sua vez, vê-se 

distante de suas terras com o avanço da frente de expansão e representada, em sua 

maioria, pelos grandes agentes da terra. 

A tendência observada até agora é a da aceleração do deslocamento da 
frente de expansão, ou mesmo seu fechamento, em decorrência da invasão 
das terras camponesas por grileiros, especuladores, grandes proprietários e 
empresas. Quando não integrados no mercado de trabalho, os camponeses 
eram expulsos de suas terras e empurrados para “fora” da fronteira 
econômica, ou para “dentro” como assalariados sazonais (Martins 2019, p. 
150). 

O trabalho de Carvalho (2010) foi o primeiro a traduzir a noção da fronteira para 

o ambiente urbano, nele observa-se como a população que migrou para o distrito de 

Anhanguera, durante a década de 1990, se viu diante da situação de fronteira. 

Revisitada pela autora, a categoria da frente de expansão evidenciou como a 

“conquista” de Anhanguera se deu devido à população que migrou para esse distrito. 

Nesse movimento de “conquista”, os novos habitantes foram responsáveis pela 

formalização do território em área urbana, preparando o terreno para que o capital 

urbano pudesse posteriormente apropriá-lo. Foi por meio do processo de 

transformação da terra rural em terra urbana que essa população se viu expulsa das 

possiblidades de apropriação do campo, bem como da cidade. 

Nesse sentido, a noção de fronteira pode ser mobilizada em diferentes 

contextos sociais, pois ela é o ponto de inflexão entre temporalidades históricas 

diversas. Se a invasão das terras camponesas ocorre por meio de grandes 

proprietários e empresas em Martins (2019), aqui, ela ocorre mediante ao capital 

imobiliário e especulativo sobre os antigos galpões industriais. Esse processo não 

expulsa apenas aqueles que reproduziram sua vida em um período histórico no qual 

a indústria estruturava as relações sociais e econômica da cidade, mas expulsa 

também aqueles não integrados ao direito à cidade. Dessa forma, a situação de 

expulsão dos camponeses evidenciada pelo autor se traduz no ambiente urbano por 

meio da privação do trabalho e da moradia para as classes despossuídas. No limite, 

a expansão da fronteira pode também expulsá-los dos espaços da cidade por meio 

de processos de valorização e gentrificação do espaço urbano. 
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As próximas sessões deste capítulo têm como objetivo demonstrar essa 

figuração mais ampla por meio dos resultados da pesquisa de campo. A figuração 

mais abrangente, desdobrou-se em outras figurações. Foi por meio da investigação 

da vida cotidiana nessa pequena unidade social que se identificou os conflitos sociais 

acerca dos vazios urbanos. 

3.2 MOOCA ALTA E MOOCA BAIXA: FRONTEIRAS FÍSICA E SIMBÓLICA. 

A figuração entre as duas regiões foi retratada pelos moradores por duas 

razões. A primeira relacionava-se ao processo de desinvestimento pelo qual a região 

passou, devido à migração da atividade industrial. Assim, os moradores 

demonstravam uma preocupação com as condições físicas do território, uma vez que 

grande parte dos imóveis apresentavam sinais de abandono e deterioração. A 

segunda estava associada à desproporção dos investimentos localizados na região 

alta do bairro em comparação à parte baixa. Esse grupo enfatizava o fato de que tanto 

a infraestrutura urbana como as residências e estabelecimentos comerciais 

encontravam-se em melhores condições na parte alta. Aliás, o conflito residia no fato 

de que a parte baixa não havia passado pelo mesmo processo de verticalização e 

elitização dos comércios e serviços. 

Entretanto, para aqueles que não conhecem a região da Mooca, essa 

separação entre parte alta e baixa não faria sentido algum. Aliás, considerando as 

fronteiras territoriais do distrito, essa divisão tão pouco pode ser observada. Mesmo 

assim, a região da Mooca baixa é aquela configurada no Plano Regional das 

Subprefeituras como sendo a parte do distrito que se localiza mais próxima à região 

central, e que também faz fronteira com o distrito do Brás. Entretanto, as formas 

geográficas de divisão do espaço são pouco relevantes quando se analisa a escala 

da vida cotidiana.  

A questão mais importante repousa no fato de que a desconcentração da 

atividade industrial produziu uma representação do espaço que dividiu a região. Além 

disso, por se tratar de moradores estabelecidos há longa data, é possível perceber o 

papel decisivo da dimensão temporal quando retratam o bairro. Ainda, os moradores 

são aqueles que atravessaram as sucessíveis transformações pelas quais a região 
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passou. Portanto, são eles que possuem um estoque de lembranças, sentimentos e 

aversões em relação à essas mudanças (Elias; Scotson, 2000), tal figuração entre as 

duas partes começa a se apresentar por meio das entrevistas: 

É um dó, é uma pena. Esculhambaram com a Mooca Baixa. Antigamente, era 
só Mooca, depois do Maluf, quando foi fazer o viaduto, ele fechou e colocou 
Mooca Alta e Baixa. […] Hoje, para você morar aqui, não vale a pena morar, 
morar, morar, como era antigamente. Hoje, não vale, porque era maravilhoso. 
Aqui, era só italiano, tinha muitas famílias, muitas empresas, tinha a Pado. A 
Pado era uma empresa de cadeado. Tinha as indústrias Alpargatas, tinha 
indústrias, essa parte aqui era dos tênis da Rainha, tinha tudo isso. Souza 
Cruz, que era uma empresa de cigarro. […] Hoje, não tem mais nada aqui, só 
“maloca”, “ferro-velho”, e até os “ferros-velhos” aqui são poucos, se deixa 
vazio rapidinho as pessoas invadem.24 

[…] 

Desejaria que limpassem as ruas, que as construtoras comprassem esse 
tanto de coisa velha e fizessem prédios para atrair mais comércio, mercado, 
padaria, que pusessem mais policiamento, porque diariamente tem “nego” 
fumando maconha aí, boca de fumo. Agora, a gente não vai se envolver com 
eles, não somos doidos, nem besta. […] As melhorias para o bairro. Aí todo 
mundo vai investir, melhorar os seus comércios e as lojas não vão ficar… 
tanta loja fechada que tem. A maioria vai alugar e vai mudar a área igual lá 
para cima. Do viaduto para cima é outra coisa, outra Mooca, a Mooca Alta. 
Do viaduto para cima é outra Mooca. Só loja, banco e assim por diante. Agora 
aqui, quanto mais você vai descendo, mais deteriorado está.25 

[…] 

Houve mudança sim, isso aqui era um movimento igual ao da Rua Direita. 
Era igual a Rua Direita, era só firma, mesmo essas portas pequenas era 
comercinho, fábrica de vidro, depósito de material de construção, e assim foi 
acabando, o pessoal foi invadindo. Porque a maioria daqui é tudo invadido, 
aqui nessa região, né. Aqui, só aqui trabalhava mil e tantas pessoas na Pado, 
fábrica de cadeado. Ali, tinha época que trabalha mais de 800. Aqui tinha 
superbolsa, era dos dois lados, nos dois prédios e ficou vazio. A Rainha lá 
embaixo, a fábrica de tênis, e assim foi…muitas delas caíram fora. A 
Alpargatas lá em cima, a Antártida. E a área está deteriorada, cada vez 
piorando mais. 

[…] 

O ponto positivo é que é perto do centro. O negativo é que, depois que fizeram 
a ponte, a parte de baixo, aqui, da Mooca de Baixo, morreu. O comércio 
morreu. Então assim, as casas, ao invés de terem sido feitas a benfeitoria, 
foram todas invadidas e, agora, são todas malocas. E isso é uma pena, 
porque isso faz parte da Mooca. Você vê a Igreja de San Genero, a festa de 
San Genero que é tão patrocinada, tão divulgada, é aqui pertinho da gente e 
o bairro é um lixo, a Mooca Baixa é praticamente um lixo. A ponte é como que 

 
24 Entrevista concedida ao autor 10/09/2019. 
25 Entrevista concedida ao autor 13/04/2019. 
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se fosse praticamente uma fronteira. […] O viaduto, aqui da rua da Mooca, 
não sei o nome dele... Ele é uma fronteira, tem a Mooca Alta que é tudo bem 
feito e limpo, e tem a Mooca baixa. O meu ponto de vista é esse do bairro. E 
não era para ser assim, aqui é uma ligação com o centro. Mas aqui, a parte 
de baixo é abandonada, ainda mais com essa bendita ‘invasão’. É só o lixo 
que restou para gente.26 

[…] 

Então a Mooca, esse pedacinho não era estranho para nós. Só que a Mooca, 
esse pedacinho, ao invés de melhorar, só vem decaindo. Muita fábrica foi 
embora, “menos” gente, a noite é perigosa. O que é uma pena, porque é a 
Mooca, né. […] As mudanças foram acontecendo e foram para pior. As 
fábricas foram todas embora. A maioria das indústrias, aqui mesmo, a maioria 
dos clientes eram industriais, desembargadores, gerentes de banco. O banco 
fechou, era aqui na esquina. As fábricas de metalúrgica foram todas embora. 
Só ficou a Kalunga mesmo, porque, eu acho que, eles são donos do prédio. 
Porque... senão já tinham ido embora. É uma pena, piorou.27 

O processo de desconcentração industrial pode ser evidenciado mediante aos 

relatos dos entrevistados, os quais enfatizam a migração das indústrias do território.  

Por mais que a construção do viaduto tenha interferido na relação dos indivíduos com 

o espaço, essa situação foi produzida em decorrência dos processos de 

reorganização da atividade industrial. Mesmo assim, a presença do viaduto atua como 

um símbolo, uma fronteira física e simbólica que separa os moradores da parte baixa 

em relação à parte alta do bairro. Trata-se, portanto, de compreender que essa 

diferenciação é resultado da impossibilidade que eles possuem de apropriar-se dos 

bens e serviços localizados na parte alta, especificamente na região em que houve a 

elitização dos comércios. Essa dinâmica posiciona e aproxima os moradores da parte 

baixa daquilo que afirmam ser “maloca”, “ferro-velho” e “invasão”, bem como os 

distanciam fisicamente da apropriação dos bens e serviços presentes na outra parte. 

As características físicas do espaço, portanto, servem como objetos de 

distinção entre os agentes sociais. Segundo Bourdieu (2013), muito se diz a respeito 

dos agentes sociais, dependendo da posição que se encontram no espaço físico. 

Dessa forma, é por meio dos objetos presentes no espaço físico que “as estruturas 

sociais se convertem em sistemas de preferências e em estruturas mentais” 

(Bourdieu, 2013, p.134). As distinções entre bairro rico e pobre, região nobre e 

 
26 Entrevista concedida ao autor 10/09/2019. 
27 Entrevista concedida ao autor 10/09/2019. 
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popular, parte alta e baixa, são influenciadas por esse sistema de preferências 

mediado pelos objetos que caracterizam determinado espaço.  

Quando o grupo de moradores retrata a região alta, eles estão reivindicando os 

atributos que a constituem como tal para si, como bem demonstrado pelas frases: “do 

viaduto para cima é outra coisa, outra Mooca, a Mooca alta. Do viaduto para cima é 

outra Mooca. Só loja, banco, e assim por diante. Agora aqui, quanto mais você vai 

descendo, mais deteriorada está”. Por outro lado, os moradores se opõem àquilo que 

caracteriza a parte baixa da região. Essa evidência pode ser confirmada pelas 

afirmações: “mas aqui, a parte de baixo é abandonada, ainda mais com essa bendita 

‘invasão’. É só o lixo que restou para gente”. É dessa forma que as lutas pelo espaço 

também se configuram como lutas pelos lucros que o espaço aufere aos agentes 

sociais, que, por sua vez, influenciam a posição dos agentes no espaço social28. 

Os lucros espaciais podem assumir a forma de lucros de localização, eles 
mesmos passíveis de serem analisados em duas classes: as rendas de 
situação, que são associadas ao fato de se estar situado perto de coisas 
(bens ou serviços, tais como os equipamentos educativos, culturais ou 
sanitários) e de agentes (uma determinada vizinhança implicando os lucros 
de tranquilidade, de segurança, etc.) raros e desejáveis, ou longe de bens ou 
de agentes indesejáveis; os lucros de posição ou de gradação (como os que 
são assegurados por um endereço prestigioso), caso particular dos lucros 
simbólicos de distinção que são associados à posse monopolista de uma 
propriedade distintiva (Bourdieu, 2013, p. 138). 

Nesse sentido, a presença da ocupação implica a perda de lucros espaciais 

para o grupo dos moradores, pois é retratada como algo indesejável. Além disso, 

quando os moradores reivindicam melhorias, eles estão se associando aos 

promotores imobiliários e os elegendo como responsáveis pela requalificação urbana. 

O que foi possível observar é que tanto os representantes imobiliários quanto os 

moradores reivindicam os mesmos atributos que caracterizam a parte alta do bairro. 

Isso demonstra como o discurso do capital urbano se faz presente na vida cotidiana.  

 
28 Segundo Bourdieu (2011), o espaço social pode ser descrito como o lugar que os agentes sociais 
ocupam na estrutura da sociedade. As diferentes posições dos agentes no espaço social dependem 
da distribuição de poder entre eles. Essa diferenciação de poder varia de acordo com o capital social, 
cultural e econômico dos atores sociais. Nesse sentido, a noção de espaço social pode ser retratada 
“como um campo, isto é, ao mesmo tempo, como um campo de forças, cuja necessidade se impõe aos 
agentes que nele se encontram envolvidos, e como um campo de lutas no interior do qual os agentes 
se enfrentam, com meios e fins diferenciados conforme a sua posição na estrutura do campo de forças, 
contribuindo assim para a conservação ou transformação de sua estrutura” (Bourdieu, 2011, p. 50). 
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Essa afirmação fica evidente por meio das entrevistas dos representantes 

imobiliários. O discurso deles corrobora com a construção dessa mentalidade, 

associando o capital urbano como o agente responsável pelas melhorias da cidade: 

Por conta dos empreendimentos que estão vindo para a região, a Cyrela está 
vindo para a região que eu... que nós estamos hoje. Aqui atrás, a gente tem 
a EZTEC, a gente tem a Gafisa, e então essa revitalização, eles estão 
trazendo juntos. Essas empresas se associaram para ver o que fazer de 
melhoria aqui no bairro. […] Os muitos galpões já estão fechando. E tem a 
perspectiva de vir mercado e padaria, até mesmo por conta dessas obras que 
estão acontecendo na região. […] Hoje, o cliente tem o metrô aqui perto. 
Estão vindo redes de supermercado. Estão sendo feitas avaliações, que eu 
já ouvi falar na região, e está vindo a população.29 

[…] 

Os pontos negativos, na verdade, são mais pontuais. Eu acredito que quando 
tiver mais moradores aqui, eles vão fazer essas exigências e vai melhorar. 
São as lâmpadas, as ruas mal asfaltadas, as calçadas que ainda não foram 
recuperadas, um pouco de escuridão, mas eu acredito que depois que os 
moradores chegarem, e começarem a fazer as exigências, acho que tudo isso 
vai melhorar. Porque onde tem morador, tem mais cobrança. Sim, não só 
residencial, como comercial. Eu acredito que aqui é o começo só. Assim que 
estiver instalado, e as pessoas já estiverem morando, e todos esses 
empreendimentos novos forem entregues, certamente vão vir junto com eles 
mais farmácias, redes de supermercado, redes de açougue, porque o 
comércio está onde os moradores estão, onde eles têm cliente.30 

[…] 

Neste terreno que nós estamos, vai subir um prédio futuramente. Tem alguns 
outros projetos que estão começando. Na frente do Portal Centro, tem um 
terreno da Diálogo que futuramente também vai ser um outro projeto. Então, 
eu creio que há perspectivas muito boas aí, de crescimento do bairro em 
relação a novos apartamentos e novos prédios.31 

[…] 

A parte da arquitetura está em péssimas condições, muitos prédios, galpões, 
estabelecimentos que precisam de reforma. As ruas não são muito bem 
cuidadas, tem muito acúmulo de lixo, as calçadas precisam de uma reforma 
e o prefeito não está olhando muito para isso. […] Está sendo um bairro que 
está tendo muitas construções. Grandes construtoras tipo EZTEC, Cyrela, 
Gafisa, Damaro, Trisul. Então, eles estão com grandes construções e isso 
está trazendo um público jovem, uma construção nova e está dando uma 
revitalização bem bacana nas ruas. […] Vai melhorar, vai melhorar, porque, 
com essas novas construções, estão trazendo um público novo, novos 

 
29 Entrevista concedida ao autor em 30/03/2019. 
30 Entrevista concedida ao autor em 30/03/2019. 
31 Entrevista concedida ao autor em 13/04/2019. 
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comércios, academias, hortifrutis, petshops, esses tipos de comércio que 
atendem mais a população.32 

 Por meio dos relatos acima, identificou-se que o discurso do capital urbano foi 

incorporado à vida cotidiana como aquele responsável pela revitalização do território. 

Entretanto, esse discurso não evidencia as consequências malignas de tal processo, 

pois é por meio dele que aqueles que se encontram fora do mercado privado de 

habitação são expulsos com a gentrificação do espaço.  

Ainda, o discurso dos moradores se aproxima àquele promovido pelo capital 

urbano, pois foi esse o agente responsável pela reconversão dos antigos galpões em 

condomínios residências na região alta da Mooca. Como demonstrado anteriormente, 

a Mooca passou por um forte processo de verticalização e elitização das residências, 

comércios e serviços nos últimos trinta anos, entretanto, esse processo não ocorreu 

na parte baixa da região. Diante desse conflito, os moradores se associam ao capital 

imobiliário, pois veem nele o agente da transformação social, como bem demonstrado 

pelos relatos a seguir: 

É, a gente espera que mude, que as empresas, principalmente as 
construtoras, comprem essas “coisas” velhas e façam prédios, como lá para 
cima. Se você ver lá em cima, já é outra coisa, é a Mooca. Quando você mora 
para lá, Nossa Senhora! É diferente daqui. Isso daqui era a paixão da gente. 
[…] Espero que melhore, que façam prédios, que venha bastante gente para 
cá, famílias. Aqui falta supermercado, um supermercado bom! É engraçado, 
porque lá para cima eles montam Dia, Extra, Carrefour, e aqui não tem 
nada.33 

[…] 

Espero sim, e vai melhorar, porque vão construir muitos prédios novos aqui, 
a urbanização vai melhorar. Dois prédios que vão sair aqui. Teve um que saiu 
ali na Piratininga, novo ali. […] Dizem que, aqui na esquina, estão tirando 
essas casas que estão invadidas, parece que já tiraram uma turma e que aqui 
vai ser um prédio, também dizem que vão tirar a invasão da Fábrica 05. 
Então, imagine eu aqui, com um prédio de condomínio de 50 andares, que 
nem o World Trade Center. Para mim, melhor impossível, eu tenho fé. Não 
vou desistir nunca.34 

[…] 

Já foi pior. Quando eu cheguei aqui, era terrível, tinha muito morador de rua, 
muito trombadinha na época, desde quando eu era pivete. Com o passar do 

 
32 Entrevista concedida ao autor em 30/03/2019. 
33 Entrevista concedida ao autor em 10/09/2019. 
34 Entrevista concedida ao autor em 10/09/2019. 
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tempo, de uns cinco anos para cá, teve bastante mudança mesmo. 
Começaram a investir comprando galpões, então as pensões que tinham na 
época foram eliminadas, foram virando firmas e empresas aos pouquinhos. 
Tanto é que nesse prédio onde a gente está, aqui em frente era uma imensa 
empresa e foi uma das primeiras a sair. Então dá para ver que está evoluindo, 
né. De uns 5 anos para cá, está ficando legal. […] Estão abrindo novos 
comércios, procurando fazer praças, prédios e moradias, os comércios estão 
melhorando, então os pontos negativos não têm muito o que ver. Nos 
próximos anos, eu acredito que vai ser tipo como uma parte do centro. Porque 
aqui o pessoal fala que é o começo da Zona Leste, mas pela evolução que 
eu estou vendo, eu vejo como se fosse: “ah é Brás então não é Zona Leste, 
é centro”, pela evolução que eu estou vendo. Mas eu vejo assim, um lugar 
aqui, quem sabe. Eu fiquei 25 anos, provavelmente daqui 20 anos, eu sei que 
vai ter uma evolução imensa porque a gente houve os ruídos do pessoal que 
tem muitos chineses e pessoas de fora investindo aqui na região. É só olhar 
esse tanto de prédio que está sendo construído. Então eu vejo que vai ser 
um bairro, tipo, melhor, no nível de classe legal, vamos dizer assim.35  

A associação dos moradores ao capital imobiliário evidencia-se nas frases: 

“espero sim, e vai melhorar, porque vão construir muitos prédios novos aqui, a 

urbanização vai melhorar”, “a gente espera que mude, que as empresas, 

principalmente as construtoras, comprem essas coisas velhas e façam prédios, como 

lá para cima”, “Se você ver lá para cima, já é outra coisa, é a Mooca. Quando você 

mora para lá, Nossa Senhora! É diferente daqui”, “só olhar esse tanto de prédio que 

está sendo construído. Então, eu vejo que vai ser um bairro, tipo, melhor, no nível de 

classe legal, vamos dizer assim”. São frases que representam como os moradores 

veem o capital urbano a chave para requalificação do território. No limite, podemos 

dizer que os moradores creem estar do lado errado da fronteira, aguardando a sua 

expansão para parte baixa do território.  

Essa percepção está tão incorporada na concepção dos moradores que um 

deles retrata o viaduto como uma fronteira que os separa dos atributos que 

caracterizam a Mooca alta. A frase: “ele é uma fronteira, tem a Mooca Alta que é tudo 

bem feito e limpo, e tem a Mooca Baixa” indica essa situação de conflito. Nesse 

sentido, a noção da fronteira pode ser revisitada, pois os conflitos do espaço são 

evidenciados devido a sua expansão, representada majoritariamente pelo capital 

urbano na aquisição dos vazios urbanos. 

 
35 Entrevista concedida ao autor em 30/03/2019. 
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A expansão do capital imobiliário para parte baixa nos leva a uma outra 

figuração, tal que opõe os antigos comerciantes industriais em relação ao avanço do 

capital imobiliário, pois são eles os atores impactados pelo deslocamento da fronteira. 

São também aqueles que, excluídos do direito à cidade, resistem ao avanço do capital 

urbano ocupando a antiga Fábrica de Tecidos Labor S/A. Além disso, o avanço dessa 

concepção de cidade mediado pelo capital urbano é aquela responsável por conceber 

novas formas de dominação por meio de cenários de modernização. Segundo Martins 

(2019, p.11), “a fronteira tem um caráter litúrgico e sacrificial, porque nela o outro é 

degradado para, desse modo, viabilizar a existência de quem o domina, subjuga e 

explora”. 

3.3 SOCIEDADE DO CONSUMO CONFRONTA O PASSADO INDUSTRIAL. 

O avanço do capital urbano para região que se configurou como área-objeto de 

estudo poderia ser analisado por diferentes enfoques. Entretanto, nos atentaremos às 

consequências desse processo em um ambiente estruturado durante muitos anos 

devido a sua identidade industrial, mas que hoje passa por diversas transformações 

em sua paisagem urbana. Foi por meio dessas mudanças que foi possível identificar 

a situação de fronteira naquele território. A noção de fronteira é aquela em que o 

desencontro dos tempos históricos coloca populações diferentes em situações de 

conflito social. Na interpretação de Martins (1999), “a fronteira é essencialmente o 

lugar da alteridade”, pois é nela que o encontro daqueles que são diferentes entre si 

acontece. Porém, essa concepção não se reduz ao encontro. Ela também é o lugar 

do desencontro e do conflito entre aqueles que não estão situados no mesmo tempo 

histórico. 

Mas o conflito faz com que a fronteira seja essencialmente, a um só tempo, 
um lugar de descoberta do outro e de desencontro. Não só o desencontro e 
o conflito decorrentes das diferentes concepções de vida e visões de mundo 
de cada um desses grupos humanos. O desencontro na fronteira é o 
desencontro de temporalidades históricas, pois cada um desses grupos está 
situado diversamente no tempo da história (Martins, 2019, p. 133). 

Em espaços da cidade com perfis fortemente homogêneos – perfil de 

moradores, renda, classe e ocupação do solo –, a situação de fronteira não poderia 

ser observada, pois quando o conflito desaparece e os tempos históricos se fundem, 
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a fronteira automaticamente deixa de existir. A fronteira é o lugar onde os diferentes 

segmentos da sociedade estão em contato conflitivo, decorrente do desencontro dos 

tempos em que cada grupo social vive (Martins, 2019). Desse modo, foi em um 

território marcado não só pela desconcentração industrial, mas também pela 

diversidade de atores que integram o espaço estudado, que foi possível encontrar a 

situação de fronteira.  

A dinâmica de reconversão dos vazios urbanos em condomínios residenciais 

pode ser retratada como o avanço da fronteira para um território que ainda não é 

objeto desses empreendimentos. O deslocamento da fronteira para esse território não 

se resume à reativação dos vazios urbanos, mas reflete também a constituição de 

outras visões de mundo. Mediado pelo capital urbano, esse processo não apaga 

apenas os resquícios da vida industrial da cidade. Ele também apaga os meios de 

reprodução daqueles que por motivos diversos estruturaram suas vidas através da 

indústria. 

Além disso, ao se sobrepor à vida industrial, o avanço do capital urbano é 

representativo do desenvolvimento de um novo tipo de sociedade, a qual é 

caracterizada pelo consumo massivo de bens e serviços, mas que não encontra em 

seus espaços os sinais de sua produção. Assim, a mudança da identidade visual da 

cidade não modifica apenas as formas de ocupação e uso do solo, ela também 

transforma radicalmente a sua base produtiva, pois acaba por reduzir as 

possibilidades de emprego na cidade. 

Na escala da vida cotidiana, esse movimento coloca em conflito atores sociais 

cujos antagonismos e o desencontro dos tempos históricos recriam formas de 

dominação. No cenário estudado por esta dissertação, demonstra-se que são os 

comerciantes e os ocupantes da fábrica que veem as possibilidades de reprodução 

de sua vida cotidiana ameaçadas pela expansão da fronteira. 

A aquisição dos galpões industriais pelo capital urbano expulsa aqueles que 

estruturaram suas vidas em uma época em que a indústria detinha centralidade nas 

relações sociais e econômicas da cidade. Ao analisar o relato dos comerciantes, 

concluiu-se que esse grupo demonstra uma preocupação com o processo de 
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reconversão dos antigos galpões em apartamentos residenciais. Tal movimento 

transforma a identidade visual do bairro, uma vez que a cadeia produtiva que se 

desenvolve com o avanço imobiliário não estaria associada ao comércio de máquinas, 

mas ao comércio voltado a atender os novos moradores da região. Esse processo 

distancia o grupo dos moradores em relação ao grupo dos comerciantes diante das 

disputas pela produção do espaço, pois, enquanto os moradores veem no capital 

urbano a chave para qualificação urbana, os comerciantes são os ameaçados por ele. 

Essa observação começa a fazer mais sentido por meio das entrevistas. 

Conhecia. Na minha profissão desde 1979, eu conheço a rua. Aqui, sempre 
foi uma área onde o comércio era comércio. Como é que eu vou te falar a 
palavra... assim, um comércio que sempre foi voltado para a área industrial, 
tanto parte de máquina e ferramenta. O que você precisasse ou era aqui, ou 
era na Florêncio de Abreu. Então, quando eu entrei na indústria, a gente ia 
muito nesse pedaço da rua que se limitava até mais ou menos a umas duas 
quadras para baixo, e depois era a parte de desmanche de carro. Com o 
passar dos anos, foi mudando e teve uma parte da minha vida que eu saí, fui 
para outro tipo de trabalho. Mudei de cidade e quando eu voltei, estava nessa 
situação que já não tão mais ativa quanto era nas décadas de 80, 90. Isso 
aqui nas décadas de 70, 80, 90 era igual a você ir à 25 de março. […] É assim, 
eu não sei se isso é um projeto da prefeitura ou não com os incentivos desses 
enormes prédios que estão saindo daqui, mas a parte comercial está 
começando a ir embora. Tem muito galpão e prédio que não abre mais. 
Muitos estão sendo comprados e essa parte de maquinário está aos poucos 
acabando.36 

[…] 

Olha, o que a gente imagina, não sei se vou falar besteira ou não, pela 
experiência de vida, por palpite até, acho que aqui vai acabar pela 
proximidade com o centro. Vai realmente se tornar um bairro residencial e o 
que sobrar vai ser para o pessoal que vai morar aqui. Mercados, farmácias, 
açougues, talvez caixa lotérica, que já existiu aqui, mas por não ter 
movimento fechou, talvez volte… Então, eu acredito que vá para esse tipo de 
coisa, comércio de roupa, não de máquina. Acho que, talvez, material de 
construção, talvez vá continuar, não tenho certeza, mas é o que dá a 
impressão. Pelo o que hoje a gente vê, pelo perfil do pessoal, é que eles vêm 
muito atrás dessas coisinhas, coisas voltadas para a residência. […] Porque 
eu sinto que isso aqui era uma região que tinha máquinas e muitos 
prestadores de serviço para o próprio “cara” que comprava a máquina. Então, 
você tinha todas as ramificações aqui, e você tinha algumas empresinhas que 
estavam ligadas ao que tinha na rua. Então, esse pessoal está todo indo 
embora. […] De uns 5 anos para cá, começou a expansão imobiliária para cá, 
mas antes não tinha não. Antes, era tudo loja de máquina, era tudo comércio 
voltado para indústria.37 

[…] 

 
36 Entrevista concedida ao autor em 28/05/2019. 
37 Entrevista concedida ao autor em 28/05/2019. 
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É um ponto comercial, um reduto para esse tipo de máquina que a gente 
vende, esse é o lado positivo. E o negativo é que a gente está perdendo 
espaço para os prédios que estão chegando. […] É que, na época, todo 
mundo do ramo estava aqui. […] era extremamente industrial e comercial, e 
agora está virando residencial. […] A maioria das empresas que compravam 
essas máquinas não estão mais nessa região e por isso nós já pensamos em 
sair daqui. A internet... ela também tirou muito movimento da rua, porque hoje 
o pessoal compra tudo pela internet, tem muita gente que não vem mais aqui 
comprar. […] E aqui é só a loja física, mas ela está perdendo muito a força, 
daqui a pouco… já tem muita gente do meu ramo que trabalha de portas 
fechadas. É só você olhar o tanto de estabelecimento fechado que tem na 
rua. […] E os motivos são esses, o espaço aqui é pequeno, a área é 
inadequada e o futuro não é promissor. Porque a hora que chegar aqui, por 
exemplo, uma restrição de caminhão, vamos ter que sair. E como é uma 
região que está se tornando cada vez mais residencial, essa é a tendência. 
Então, não faz mais muito sentido ficar aqui.38 

[…] 

Olha, eu já alugo esse armazém há uns 10 anos…aqui era uma região que 
tinhas muitos comércios de máquinas, ferramentas e galpões de 
armazenagem. Essas lojas eram todas de ferramentas e máquinas, e muitas 
pessoas pararam, outros fecharam. E tem muita empresa comprando esses 
terrenos abandonados, “logo logo”, eu acho que vou ter que sair daqui 
também. […] Porque eu escuto muitos boatos que o dono desse terreno quer 
vender o espaço aqui para uma construtora fazer prédios, isso já está 
acontecendo com outros galpões. Nessa rua mesmo, era cheia de galpão e 
foi tudo comprado já.39 

[…] 

Os pontos positivos são que aqui é um lugar bom para se trabalhar e eu já 
estou acostumado, porque trabalhei toda a minha vida aqui na região. Agora, 
o ponto negativo é que o comércio do meu ramo está saindo aqui da região. 
Você pode ver que tem muita coisa fechada por aí, muitos que trabalhavam 
comigo estão tudo de porta fechada. […] Eu acredito que tenha vários 
motivos… Hoje, não tá fácil para ninguém manter um estabelecimento aberto, 
tem muito galpão sendo vendido para as construtoras também e, com o 
passar do tempo, as pessoas que trabalhavam aqui do meu ramo foram 
fechando, vendendo seus terrenos e hoje não está tão ativo como já foi. 
Quando eu comecei aqui era outra coisa, as vendas, tudo era melhor. […] 
Então, como eu disse aqui já teve um movimento maior, muitas empresas do 
ramo se instalaram aqui. Na época que eu comecei, aqui era a região para 
comprar todo o tipo de equipamento, antigamente ficava tudo aberto, agora 
você pode ver muita empresa saindo, fechando. De uns 5 anos para cá, tem 
muita coisa sendo vendida para as construtoras também.40 

Assim como os moradores, os comerciantes possuem um estoque de 

lembranças do passado em relação ao território, entretanto, por manterem uma 

relação diferente com o espaço, esse grupo se sente ameaçado pelo avanço do 

 
38 Entrevista concedida ao autor em 13/04/2019. 
39 Entrevista concedida ao autor em 30/03/2019. 
40 Entrevista concedida ao autor em 13/04/2019. 
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mercado imobiliário. As frases: “como é uma região que está se tornando cada vez 

mais residencial, essa é a tendência. Então, não faz mais muito sentido ficar aqui”, 

“tem muita empresa comprando esses terrenos abandonados, “logo logo”, eu acho 

que vou ter que sair daqui também”, “a maioria das empresas que compravam essas 

máquinas não estão mais nessa região e por isso nós já pensamos em sair daqui”, 

refletem tal condição. O deslocamento da fronteira mediado pelo capital urbano 

representa a transformação daquele espaço em um bairro para moradia. Esse 

movimento coloca os comerciantes industriais no limite histórico de sua reprodução, 

pois a transformação da identidade visual da cidade os expulsa da região em que 

sempre trabalharam. 

Portanto, estamos falando do desencontro de tempos históricos e do conflito 

social que emerge entre os diferentes grupos que se encontram na situação de 

fronteira. As diferentes temporalidades nos permitem compreender que os espaços 

remanescentes naquele território são resultados de relações sociais que se 

materializaram em outro período (Martins, 2015). Ora, quando os entrevistados 

relatam que a região não está mais ativa como no passado, que muitos 

estabelecimentos trabalham de portas fechadas, eles estão se remetendo a um tipo 

de atividade que resiste em meio às mudanças históricas do nosso tempo. Isto quer 

dizer que por mais que elas ainda existam, estão mais próximas do passado do que 

do presente, e, portanto, não possuem condições de se reproduzir no futuro. Dessa 

forma, “a fronteira é, na verdade, ponto limite de territórios que se redefinem 

continuamente, disputados de diferentes modos por diferentes grupos humanos” 

(Martins, 2019, p. 10). 

Neste contexto, o conflito não se estabelece apenas em torno da reconversão 

dos galpões industriais em condomínios, mas são também disputas pela concepção 

de cidade que aparece durante os processos de transformação urbana. A figuração 

da sociedade de consumo versus o passado industrial busca demonstrar esse 

desencontro entre as diferentes temporalidades históricas. O avanço do capital urbano 

nesse território empurra aqueles que reproduziram, durante muitos anos, sua vida 

cotidiana por meio da atividade industrial para os limites de sua reprodução. Essa 

mudança na base produtiva causa diversas consequências para aqueles que não 
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possuem condições de se integrarem via consumo. As primeiras vítimas desse 

processo são justamente aquelas que não detêm as condições de apropriar-se da 

riqueza produzida na cidade. 

Dessa forma, podemos dizer que o grupo mais ameaçado com a expansão da 

fronteira são os ocupantes da fábrica, visto que se encontram sem emprego, moradia, 

e, portanto, excluídos do direito à cidade. No campo simbólico, ao avançar sobre o 

passado industrial, a expansão da fronteira se impõe frente à própria vida daqueles 

que ocupam a fábrica por motivos diversos. Aqui, é possível ver o conflito social de 

forma latente. Segundo Martins (1999), é por meio de cenários de modernização que 

formas arcaicas de dominação ganham vida e consistência. Nesse caso, ao recriar 

processos de dominação, a reprodução ampliada do capital reduz, principalmente, a 

possibilidade daqueles em condição de extrema vulnerabilidade social de se apropriar 

da riqueza produzida. Para o nosso estudo, esses cenários de modernização refletem 

os processos mais avançados de especulação dos preços da terra, valorização do 

espaço e gentrificação urbana. Assim, o deslocamento da fronteira nos leva a uma 

outra figuração: a concepção de como o desenvolvimento da sociedade de consumo, 

mediado pelo capital urbano, cria uma representação distorcida daqueles excluídos 

do direito à cidade. 

3.4 TODOS CONTRA A FÁBRICA DE TECIDOS LABOR S/A  

A Fábrica de Tecidos Labor S/A representa os vestígios da vida industrial em 

um território em que a identidade visual do espaço se encontra em mutação. A 

ocupação da fábrica por diversas famílias excluídas do direito à cidade é 

representativa da situação do conflito instaurado com os processos de 

desconcentração industrial. Essa dinâmica não se limita à reconversão dos vazios 

urbanos e a sua consequente reativação para outros usos, ela também reduz as 

possibilidades de emprego na cidade, especialmente para aqueles que se encontram 

em condição de vulnerabilidade social. O fato de a ocupação ocorrer nos espaços de 

uma antiga fábrica, nos remete, ao passado industrial da cidade. A permanência 

desse imóvel no entorno de uma paisagem urbana em transformação ilustra o embate 

entre temporalidades distintas. No campo da representação, esse antigo galpão 
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industrial atua como uma herança da vida industrial em meio ao avanço da sociedade 

de consumo.  

Quando analisamos as consequências do deslocamento da fronteira na vida 

cotidiana, é possível perceber que são os ocupantes da fábrica que veem as 

possibilidades de reprodução de sua existência no limite. O movimento de ocupação 

representa o clamor daqueles que, excluídos do processo de apropriação da riqueza, 

encontraram nos espaços da antiga fábrica a única forma de sobrevivência.  

Todos os entrevistados deste grupo estão desempregados. Além disso, a 

fábrica se tornou um espaço de moradia, pois não conseguiam arcar com os custos 

do aluguel. Por meio das entrevistas, foi possível observar um conflito entre os 

moradores e a prefeitura de São Paulo, pois, ao ocuparem um edifício tombado, eles 

se sentem ameaçados por um possível processo de reintegração de posse. Os 

moradores são organizados internamente, já que contribuem com um valor mensal 

para manutenção do imóvel e para o pagamento de uma advogada que os representa 

frente ao processo de reintegração. Próximo à ocupação da fábrica, existem outros 

lugares ocupados, no entanto, as entrevistas foram concentradas no grupo que reside 

dentro dela. Reportagens dos jornais online Folha de SP41, Bem Paraná42 e 

ACidadeON43, publicaram em 2018 que a justiça havia suspendido a reintegração de 

posse do imóvel durante o segundo semestre de 2018. Os moradores continuam 

ocupando os espaços do edifício e nunca foram notificados pela prefeitura de São 

Paulo. Em nenhuma ocasião esse grupo se retratou como um movimento político. Na 

realidade, o movimento foi caracterizado por eles como uma invasão. Essa 

contextualização começa a fazer mais sentido por meio dos relatos dos entrevistados: 

Eu estou aqui há 8 meses, morando na invasão. Tenho segundo grau 
incompleto, e a minha profissão é... eu sou chef de cozinha, mas eu estou 
desempregado. Aqui, mora cerca de 1200 pessoas, entre haitianos, 
bolivianos e brasileiros. Aqui já foi fábrica de lenços, já foi fábrica de cadeado, 
de estofado, já foi boate, tanto é que tem até uma gaiola onde as meninas 

 
41 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/10/justica-adia-reintegracao-de-
antiga-fabrica-na-mooca-para-2019.shtml> Último acesso em: 28/03/2020. 
42 Disponível em: <https://www.bemparana.com.br/noticia/reintegracao-de-antiga-fabrica-na-mooca-
em-sp-e-adiada#.Xn_T8ohKg2w> Último acesso: 28/03/2020. 
43 Disponível em: 
<https://www.acidadeon.com/cotidiano/NOT,0,0,1382109,Reintegracao+de+antiga+fabrica+na+Mooc
a+em+SP+e+adiada.aspx> Último acesso: 28/03/2020. 
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dançavam. [...] Eu fiquei sabendo depois, porque eu conheço uma pessoa 
aqui, e a pessoa me indicou. Nós estávamos pagando aluguel, e as coisas 
estavam meio difíceis, aí a pessoa que me conhece trouxe a gente para cá. 
Ela trouxe a gente para cá, ficamos aqui, e nós pegamos esse pedaço e 
começamos a construir esse local aqui. Entendeu? O bairro é tudo pessoa, 
gente boa. Tem mercadinho que atende a gente. Nesse tempo não mudou 
nada não. O pessoal já me falou que invadiram já tem uns 3, 4 anos, desde 
2015 que eles já estão morando aqui dentro, que existe essa invasão já. [...] 
Então, a gente não tem muita perspectiva. A gente está aqui, porque não tem 
condição de pagar aluguel. Mas a prefeitura quer tirar as famílias que estão 
aqui dentro. A prefeitura nunca veio notificar a gente, mas a gente tem uma 
advogada que falou que esse processo aqui está parado.44 

[...] 

Eu sou atendente de Telemarketing, mas eu não estou trabalhando não. [...] 
Olha, pela base... 2015, 2016, mas a fábrica já está invadida há bastante 
tempo já [...] Não sei... exatamente não sei. Mas as pessoas foram invadindo 
e construindo suas casas aqui dentro. Agora eu não sei exatamente como 
começou, eu sei que eu vim para cá porque eu estava sem trabalho e não 
tinha como pagar o aluguel onde eu morava. Eu conheci através de uma 
pessoa que morava aqui. Ela me indicou e disse que eu poderia vir para cá, 
mas eu não conhecia. Só conhecia como Fabbrica 05, que era do Gugu. Eu 
só passava do lado, aí fechou, ficou um tempo abandonada e o pessoal 
começou a entrar. [...] Muitas pessoas dizem que isso aqui tudo vai ter que 
sair, que a prefeitura vai tirar todo mundo. Agora daqui para a frente eu não 
sei como vai ficar. [...] A gente paga o advogado, e tem a manutenção. Só 
que no momento não estamos pagando, porque o pessoal está devendo para 
a gente. A vizinhança é normal. Trata todo mundo, normal. Eu mesma nunca 
tive problema com os vizinhos.45 

[...] 

Aqui, mora umas 1500 pessoas. Eu sou nova aqui, eu não estou há muito 
tempo aqui, não tenho nem um ano vivendo aqui. Tem gente que mora aqui 
há mais tempo. É indicação de uma colega minha. Eu morava na Avenida 
Dom Pedro. Era outra invasão lá. Lá eu sabia quantas eram, era pouquinha 
gente... 23 famílias, 24 comigo que tinha lá. [...] Eu não sei, a gente não sabe. 
Só Deus sabe, a gente não sabe. Estamos aqui, porque precisamos. Eu estou 
desempregada, não tenho dinheiro para alugar uma casa e por isso estou 
morando aqui. Eu vou ficando enquanto der, mas o pessoal fala que essa 
invasão vai acabar um dia, que a prefeitura vai remover todo mundo daqui de 
dentro.46 

[...] 

Eu estou aqui vai fazer 2 anos. Quando eu vim, já tinha um pessoal que tinha 
invadido aqui, assim, por falta de ter um lugar para morar. Aqui é um lugar 
para gente morar, para quem não tem condições. Eu estou desempregada, 
mas já fui camareira, serviços gerais, costureira. [...] Eu estava grávida, não 
tinha mais como trabalhar para pagar aluguel, eu vim e consegui um espaço 

 
44 Entrevista concedida ao autor em 18/09/2019. 
45 Entrevista concedida ao autor em 10/09/2019. 
46 Entrevista concedida ao autor em 10/09/2019. 
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aqui. Tinha alguns barracos, algumas casas, mas eu peguei um espaço, 
fechei e estamos aqui. Mas já foi uma “ajuda”, mas até agora está servindo. 
[...] Sim, são pessoas que tratam a gente bem, normal, como qualquer outra. 
São pessoas normais. Conversa e não vemos atrito com ninguém. Tem uns 
que tem preconceito por a gente morar na invasão, mas, na maioria dos 
casos, a gente não tem problema com ninguém.47 

A figuração, todos contra a Fábrica de Tecidos Labor S/A, busca demonstrar 

como aqueles não integrados à sociedade de consumo são as primeiras vítimas da 

situação de fronteira. Incorporamos a noção de vítima, em Martins (1999), como sendo 

a figura central e metodologicamente explicativa da situação de fronteira, pois esse 

grupo está à frente de processos sociais em que a reprodução ampliada do capital os 

afasta do trabalho e da moradia. Mediado pelo capital urbano, a aquisição dos galpões 

industriais, bem como a sua reconversão em condomínios residenciais representam 

formas arcaicas de dominação por meio de cenários de modernização. Esse é o caso 

dos processos de revitalização urbana, mentalidade que se propaga por intermédio 

do capital urbano e cria uma representação distorcida daqueles em que as 

possibilidades sociais e econômicas se encontram no limiar entre a sobrevivência e 

reprodução da vida. 

Neste espaço, essa observação pode ser feita mediante as entrevistas dos 

atores sociais apresentados anteriormente. O conflito é enfatizado devido ao fato da 

representação que os atores possuem em relação à ocupação, assim como daqueles 

que se encontram em situação semelhante. Os lucros espaciais estão atribuídos a 

uma variedade de objetos que, por um lado, qualificam o espaço, enquanto outros se 

responsabilizam por desqualificá-lo. Nas palavras dos promotores imobiliários, a 

qualificação urbana do território está associada ao desenvolvimento de uma cadeia 

de comércio e serviços, entre eles, academias, farmácias, padarias, praças, 

universidades, etc., contudo, os atributos que desqualificam o espaço são, justamente, 

aqueles associados à população em condição de vulnerabilidade social. Essa 

observação se apresenta mediante à fala dos representantes imobiliários: 

A valorização vai vir. Está vindo, né? Ela vai vir com esses novos 
empreendimentos que estão acontecendo aqui. E a desvalorização, que os 
clientes falam muito, frisam muito, é os moradores de rua. Eles têm medo, 
porque são pessoas que estão vindo para próximo do metrô e não querem 
usar transporte público ou carro. Então os empreendimentos estão na região, 

 
47 Entrevista concedida ao autor em 10/09/2019. 
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justamente, trabalhando nessa parte, em conjunto com a prefeitura para ver 
sua ajuda. Fizeram no entorno aqui dos prédios, se você der uma olhada aqui 
depois, 15 praças que serão monitoradas pelo condomínio para trazer mais 
conforto e mais segurança aqui para a região. Então creio eu que, nos 
próximos três anos, por aí, já vai ter mais padarias, mais mercados, mais 
estabelecimentos para os moradores e vai valorizar muita coisa por aqui, 
inclusive essa parte. 48 

[...] 

São os cuidados com a rua. Nós temos que, aqui mesmo na rua Piratininga, 
na rua da Mooca, tirar aquelas pessoas que estão na rua e levá-las para um 
lugar descente. Porque ali se tornou praticamente uma favela, ninguém olha. 
Eu acho que se tirar aquelas pessoas dali, arrumarem um lugar para aquelas 
pessoas ficarem e limparem ali, eu acredito que dará mais segurança para os 
moradores.49 

[...] 

Basicamente, de empecilho são os moradores de rua, os prédios invadidos, 
a falta de policiamento, muitos prédios abandonados sem uso e que deixam 
o bairro com uma cara de abandono, mas o bairro é realmente muito bom, 
porque você tem tudo aqui. Eu creio que, com os lançamentos dos novos 
prédios e a chegada dos moradores, a prefeitura vai fazer um esforço maior 
para tirar os moradores de rua da região e levá-los para um lugar melhor.50 

Pensando em um território marcado pela desconcentração industrial e pela 

abundância de espaços em condição de subutilização, os relatos dos promotores 

enfatizam a remoção da população vulnerável como um dos aspectos da qualificação 

urbana. As frases: “eu acho que se tirar aquelas pessoas dali” ou “tirar aquelas 

pessoas que estão na rua e levá-las a um lugar melhor”, são controvérsias no que diz 

respeito ao fato da região possuir diversos espaços em que a função social dos 

imóveis não é garantida. A mentalidade propagada pelo capital urbano representa 

bem os processos de gentrificação, pois, observa-se que há espaço para construção 

de novos edifícios, porém não existe lugar para aqueles que já se encontram 

estabelecidos.  

A contradição desse processo demonstra a perversidade da reprodução 

ampliada do capital. Se por um lado, a expansão imobiliária tem produzido diversos 

condomínios residenciais, por outro, não abrange a população excluída de moradia. 

Nesse sentido, as lutas pelo espaço se evidenciam também na maneira como os 

 
48 Entrevista concedida ao autor em 30/03/2019. 
49 Entrevista concedida ao autor em 30/03/2019. 
50 Entrevista concedida ao autor em 13/04/2019. 
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atores sociais disputam os vazios urbanos. Enquanto a expansão imobiliária reativa 

essas áreas por meio da construção de condomínios, a população vulnerável os 

ocupa, pois essa é a única forma que o grupo encontrou para se reproduzir. As falas: 

“eu sei que eu vim para cá, porque eu não tinha trabalho e não tinha como pagar o 

aluguel onde eu morava”, “quando eu vim já tinha um pessoal que tinha invadido aqui, 

assim, por falta de ter um lugar para morar” e “eu estava grávida, não tinha mais como 

trabalhar para pagar aluguel, eu vim e consegui um espaço aqui” demonstram como 

a permanência na antiga fábrica é a única forma que o grupo encontrou de sobreviver. 

Ao analisar os relatos dos comerciantes e dos moradores o tensionamento 

também pode ser observado. O conflito começa a aparecer por meio dos relatos 

desses dois grupos: 

Faz anos, faz anos que está abandonada. E agora virou essa “maloca” cheia 
de gente morando aí dentro. Todo dia passa gente carregando móvel, 
televisão para dentro da fábrica, é uma tristeza. Eu gostaria porque a Mooca 
Baixa ficou abandonada. Destruíram essa parte do bairro. É muito morador 
de rua, “maloca”, “invasão”, então não é um lugar bom para se viver. 51Tem 
muita coisa virando tudo “maloca”. Onde era uma loja, hoje, se você abre a 
portinha não tem água nem luz, é tudo “maloca”.52 

[...] 

Era bom, antigamente isso aqui era só indústria, comércio. Ultimamente, isso 
aqui virou só “ferro-velho”, “maloca”, “invasão”, “lixão” para todo lado. E piorou 
em relação ao que era. Eu conheço essa área aqui toda a minha vida. Eu vivo 
mais aqui dentro do salão do que na minha casa. Eu fico 12 horas aqui dentro 
todo o dia. Então, eu posso falar, porque eu conheço bem a região aqui, e 
está cada vez pior... Muitas pessoas de fora, haitianos, venezuelanos e virou 
essa gente aí. Mas o pessoal aqui era outro, era italiano, espanhol, eram 
pessoas de outro padrão de vida e agora virou essa bagunça. 53 

[...] 

É um bairro muito sujo, abandonado. Tem muito morador de rua, muita 
“invasão”, tem furto, pequenos furtos o dia inteiro. Aqui mesmo dentro da loja 
tem muito furto. Então não é um lugar aonde dá para morar. Durante o dia 
aparentemente é seguro, mas a partir de um certo horário não transmite 
segurança. 54 

[...] 

 
51 Entrevista concedida ao autor em 10/09/2019. 
52 Entrevista concedida ao autor em 10/09/2019. 
53 Entrevista concedida ao autor em 13/04/2019. 
54 Entrevista concedida ao autor em 28/05/3019. 
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É, aqui também tem um problema com os moradores de rua, assalto, aqui na 
região é muito assalto. Tem muitos moradores de rua, eles invadem tudo que 
está vazio. Quando a gente começou era pouco, e, com o passar do tempo, 
vieram muitos.55 

 As categorias utilizadas por eles desqualificam o espaço por aquilo que, 

supostamente, define os moradores da ocupação. As categorias “maloca”, “lixão”, 

“invasão”, “bagunça” estão opondo os moradores e os comerciantes em relação aos 

ocupantes da fábrica. O conflito aparece de forma latente, uma vez que esses 

atributos desqualificam os moradores da fábrica e aqueles sem acesso digno à 

moradia. Eles são retratados como os responsáveis pelo processo de desinvestimento 

da região. Ao retratá-los como “essa gente aí” ou como aqueles que “destruíram o 

bairro”, esses grupos estão responsabilizando os ocupantes da fábrica como os 

autores da degradação do espaço. Além disso, o confronto adquire características de 

preconceito e xenofobia. Enquanto os venezuelanos e haitianos estão associadas à 

“bagunça”, os italianos e espanhóis são considerados “pessoas de outro padrão de 

vida”.  

 Ainda, os ocupantes da antiga fábrica disputam o espaço com a prefeitura de 

São Paulo. Por se tratar de um imóvel tombado, o processo de reintegração de posse 

pode removê-los do local. O conflito, portanto, se evidencia mais uma vez nas frases: 

“eu vou ficando enquanto der, mas o pessoal fala que essa invasão vai acabar um dia, 

que a prefeitura vai remover todo mundo” ou “muitas pessoas dizem que isso aqui 

tudo vai ter que sair, que a prefeitura vai tirar todo mundo”. Essas frases demonstram 

a situação de conflito instaurada entre as formas de apropriação da fábrica. Se por um 

lado, a fábrica tornou-se o meio de existência para os ocupantes, por outro, a 

prefeitura busca preservá-la como patrimônio histórico e cultural da cidade. Aqui, o 

conflito se evidencia acerca dos tipos de uso que se espera do imóvel. 

 Como resultado, podemos dizer que as lutas pelo espaço também são lutas de 

classe. O conflito instaurado acerca dos vazios urbanos expressa como os tipos de 

apropriação da cidade auferem aos atores sociais atributos distintivos (Bourdieu, 

2013). Esses marcadores sociais estão presentes em todos os espaços da cidade e 

são disputados de diferentes formas por cada um de seus segmentos. Portanto, 

 
55 Entrevista concedida ao autor em 13/04/2019. 
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conclui-se que o direito à cidade é algo distante no que diz respeito à apropriação pelo 

grupo que está em posição de vulnerabilidade. A figuração, que se apresentou na 

investigação dessa pequena unidade social, não se resume a ela. Entretanto, adquire-

se formas e características diversas em outros contextos sociais. Em Martins (2019), 

ela apareceu na expulsão dos povos indígenas de seu território. Em Carvalho (2010), 

evidenciou-se na expulsão da população do distrito de Anhanguera em São Paulo. 

Enquanto aqui, colocou os ocupantes da Fábrica de Tecidos Labor S/A no limite de 

sua reprodução. Esses diferentes contextos demonstram como a reprodução 

ampliada do capital coloca os despossuídos em uma situação limite entre a 

sobrevivência e a reprodução da vida cotidiana.  

3.5 FIGURAÇÃO FINAL: AS DISPUTAS PELA CONCEPÇÃO DE CIDADE 

 A investigação dessa pequena unidade social demonstrou o conflito acerca dos 

vazios industriais. As lutas pelo espaço urbano adquirem diferentes características, 

dependendo do contexto no qual estão inseridas. Por meio da escala cotidiana, 

identificamos que o conflito não se restringia à simples reativação desses espaços. 

Na conjuntura dessa situação social, a reorganização da indústria mobilizou atores 

sociais cujas alianças e oposições elucidaram as disputas acerca da própria 

concepção de cidade.  

 Nesta escala microssociológica, a reprodução ampliada do capital tem 

demonstrado os nefastos efeitos do desenvolvimento urbano, mediados pelos 

interesses das construtoras, empreiteiras e dos agentes financeiros que especulam 

os valores da terra. Esses mecanismos desencadeiam processos de segregação 

urbana, valorização desigual do espaço e gentrificação, expulsando, 

consequentemente, aqueles que não possuem condições de permanecer. Assim, 

avança sobre aquele território uma visão de cidade que não integra os grupos 

marginalizados, sem acesso digno ao trabalho e à moradia, pois trata-se de uma 

cidade que visa ao consumo demasiado e valoriza os grandes edifícios e corporações. 

A expansão da fronteira, representada pelo do capital imobiliário na reconversão dos 

vazios industriais, reforça essa imagem.  
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 O conflito entre os atores sociais evidenciou como a mentalidade do capital 

urbano está amplamente disseminada na vida cotidiana. Ainda, mostrou como essa 

imagem de cidade leva os grupos excluídos aos limites de sua reprodução. Sendo 

assim, a investigação dessa pequena escala nos ajuda a compreender as dinâmicas 

estruturais da sociedade. As figurações explicitam as características conflituosas dos 

processos de transformação urbana, visto que a disposição dos atores sociais, suas 

alianças e oposições, são elementos constitutivos do embate a respeito da própria 

concepção de cidade. 

Os alinhamentos entre os moradores e os representantes imobiliários 

evidenciam as disputas em torno dessa concepção. Esses grupos reivindicam a 

sociedade do consumo em uma região marcada por sua identidade industrial. Essa 

noção de cidade difundiu-se como a maneira que esses atores se posicionam em 

relação à reativação dessas áreas. O anseio da reconversão dos espaços voltou-se 

exclusivamente para o mercado privado de habitação e para a cadeia produtiva que o 

sucede. Em nenhum dos relatos formas alternativas de ocupação do espaço foram 

reivindicadas, visto que as diversas formas de conceber os vazios industriais estão 

contaminadas pela imagem social que a cidade adquiriu capitaneada pelo capital 

urbano. 

A oposição dos comerciantes em relação ao capital imobiliário demonstra o 

conflito de temporalidades. O deslocamento da fronteira é também o avanço de uma 

nova concepção de cidade, ambiente o qual os espaços industriais foram 

desterritorializados da paisagem urbana. Para o grupo dos comerciantes, o avanço 

imobiliário representa uma ameaça para a própria reprodução cotidiana do grupo. 

Entretanto, por mais que o conflito apareça, esse grupo sustenta a concepção de que 

aquela região está pouco a pouco sendo transformada – de região industrial para 

residencial –.  

Quando se pensa a respeito das condições dos ocupantes da Fábrica de 

Tecidos Labor S/A, entende-se que essa concepção de cidade coloca o grupo no limite 

de sua reprodução cotidiana. A reprodução ampliada do capital para os situados no 

limiar da sobrevivência é reflexo dos processos mais nocivos de desigualdade social, 
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econômica e política. A desigualdade do conflito é evidente, uma vez que a 

mentalidade difundida pelo capital urbano não possibilita a própria reprodução dos 

ocupantes da fábrica. Além disso, contribui para a construção de uma imagem 

distorcida daqueles excluídos do direito à cidade. Essa concepção de cidade, 

representada pelas grandes construções e obras suntuosas, é também o motivo do 

confronto entre os atores sociais durante o processo de produção e reprodução do 

espaço urbano, pois as categorias mobilizadas pelos os atores desqualificam os 

ocupantes da fábrica. Nessa disputa, o Estado tem se mostrado um agente ineficiente 

na mediação dos conflitos da vida urbana. Evidentemente, o conflito demonstrou como 

as lutas pelo espaço se traduzem em conflitos de classe, visto que a permanência do 

grupo na fábrica foi retratada como uma perda significativa de lucros espaciais para 

os demais atores.  

As lutas espaciais também significam disputas entre as características que 

configuram a vida urbana. É por meio das dinâmicas da vida cotidiana que a noção 

de cidade ganha corpo, consistência e reprodutibilidade.  Nesta situação social 

específica, o conflito se estabeleceu em torno dos vazios industriais. Observamos 

como atores que detinham centralidade na estruturação do espaço estão em declínio 

com a mudança da identidade visual deste território. Além disso, novos e antigos 

atores surgem alinhados à concepção de cidade mediada pelo capital imobiliário. As 

disputas pela reativação dessas áreas demonstram as características conflituosas 

desse processo quando a produção do espaço está em jogo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como demonstrado ao longo desta dissertação, a cidade de São Paulo sofreu 

diversas transformações em seu espaço urbano em decorrência da reorganização da 

atividade industrial. Essas mudanças estão em sintonia com a reestruturação 

produtiva da indústria e com os impactos da globalização econômica na ordenação 

do território. Esse processo, iniciado a partir da década de 1970, foi impulsionado pelo 

avanço tecnológico propagado pela Terceira Revolução Industrial – período o qual a 

informática, a microeletrônica e as telecomunicações foram disseminadas –, bem 

como atingiu países de capitalismo periférico em vigor na década de 1990. Por sua 

vez, esse processo permitiu que as empresas dispersassem suas plantas industriais 

para áreas que pudessem obter melhores custos de produção, eficiência logística, 

mão de obra barata e isenções fiscais. 

 Em consonância com esse processo, evidenciamos como desterritorialização 

da atividade industrial da cidade foi acompanhada por inúmeras dinâmicas que 

influenciaram a sua base produtiva e a produção do espaço urbano. Foi diante deste 

contexto que Sassen (1998) cunhou o termo “cidades globais”, conceito que diz 

respeito ao novo tipo de economia desenvolvida nas grandes metrópoles, mais 

concentrada nos empregos de serviços, na tecnologia especializada e no mercado 

financeiro, além de estar associados diretamente à economia global. Em muitos 

casos, as grandes corporações, ainda, concentraram nas metrópoles os centros de 

decisão de suas respectivas indústrias. Assim, por mais que a fábrica se encontre 

longe das áreas urbanas, a cidade aglutinou os escritórios comerciais, bancos e toda 

a cadeia produtiva que estabelece a conexão entre a economia local e a global. Dessa 

forma, as grandes metrópoles ao redor do mundo adquiriram uma característica 

comum, são cidades de grandes edifícios e de consumo excessivo de bens e serviços. 

 Ao redirecionar o olhar analítico para São Paulo, revelamos como os atributos 

constitutivos das cidades globais estão presentes em sua paisagem urbana. Isso ficou 

claro ao demonstrar a nova centralidade consolidada nas regiões centro-oeste e 

sudeste em termos de economia e infraestrutura. Esse deslocamento, também 

acompanhado pela elite da cidade, localiza-se hoje na região da Av. Paulista, em
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 direção à Av. Brigadeiro Faria Lima e sua extensão até a Berrini. Ali, encontramos os 

maiores escritórios e edifícios de empresas transnacionais, bem como os centros de 

decisões das grandes corporações presentes no território brasileiro (Fix, 2007). 

Entretanto, se essa região recebeu os investimentos da nova economia de serviços, 

não podemos dizer que ela alcançou a região ao leste da cidade. Aliás, essa região 

passou por um intenso processo de desinvestimento, uma vez que a atividade que 

historicamente estruturou as relações sociais e econômicas havia sido deslocada para 

lugares distantes do centro urbano. Neste cenário, evidenciamos como a base 

produtiva da cidade foi transformada em termos de emprego e ocupação do solo. A 

redução da área industrial, tanto na metrópole como na região da Zona Leste 1, 

evidencia essa transformação no perfil da cidade. Consequentemente, a 

reorganização da atividade industrial foi responsável pela conformação dos vazios 

urbanos. Marcada por sua paisagem industrial, os bairros próximos à região central 

da cidade, como Brás e a Mooca, ainda possuem diversas edificações que remetem 

ao período da industrialização. São fábricas desativadas, galpões industriais, 

armazéns e depósitos em condição de subutilização. Entretanto, esses terrenos 

possuem alto valor fundiário devido à posição de centralidade que ocupam na cidade. 

Eles são alvos de novos usos, podendo ser apropriados por diferentes atores sociais. 

A reativação dessas áreas pode ser feita pelo poder público (em relação à 

preservação do patrimônio), por grupos privados (como construtoras e empreiteiras) 

e organizações civis (como são as associações de moradores ou os movimentos 

sociais). As diferentes formas de apropriação desses espaços demonstram as 

concepções de cidade que desejamos construir. 

 Ainda, quando delimitamos os distritos do Brás e da Mooca, demonstramos 

como o capital imobiliário tem sido um dos principais agentes na reconversão dessas 

áreas em edifícios residenciais. Aliás, esses distritos estão diariamente perdendo sua 

identidade industrial devido à reconversão dessas áreas subutilizadas. Os números 

do emprego na indústria de transformação são cada vez menores. Enquanto 

presenciamos um aumento relacionado às atividades no comércio e serviços, houve 

também um incremento populacional desencadeado pelo avanço do mercado 

imobiliário formal para esses distritos. 
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Como demonstrado por Michelly e Francisco (2015), a Mooca presenciou um 

intenso processo de verticalização e elitização dos comércios e serviços em 

decorrência da investida imobiliária. Esse processo se deu majoritariamente através 

da reconversão dos vazios urbanos em edifícios residenciais de alto e médio padrão. 

Acompanhado por essas transformações, toda a cadeia produtiva da região foi 

transformada com o intuito de atender às necessidades do perfil dos novos 

moradores, demonstrando um claro processo de gentrificação urbana. No caso do 

Brás, identificamos que a investida imobiliária é datada dos últimos dez anos. O 

espraiamento dessa atividade também é semelhante ao caso da Mooca, uma vez que 

a reconversão dos vazios urbanos é predominantemente mediada pelo capital urbano.  

Além disso, foi por meio da análise do Plano Regional das Subprefeituras que 

identificamos os objetos e diretrizes do Estado para a região que se configurou como 

área objeto de estudo. Como o Estado foi mobilizado como um dos atores no processo 

de produção do espaço, a análise do Plano Regional demonstrou o predomínio de 

usos na região da Mooca Baixa, são eles: usos mistos, comércios, indústrias, galpões, 

armazéns e depósitos. Por meio da análise do plano identificamos a preocupação do 

Estado em relação à população em condição de vulnerabilidade social e em relação 

à preservação do patrimônio histórico das edificações. Uma última característica está 

direcionada à necessidade de estimular o desenvolvimento de projetos em terrenos e 

lotes, públicos ou privados, em áreas não edificados e subutilizadas. 

Entretanto, todas essas análises estavam relacionadas às características mais 

estruturais dos processos de transformação do espaço urbano e de sua base 

produtiva. A participação do Estado também foi apresentada desta perspectiva 

distanciada, dado que esse agente apareceu como um intermediário nas negociações 

que envolvem a ordenação do território, o desenvolvimento urbano e a administração 

de eventuais conflitos. Porém, quando direcionamos a análise para a escala da vida 

cotidiana, os conflitos acerca dos vazios urbanos aparecem de forma latente. A 

situação social naquela área-objeto de estudo foi construída por meio dos sucessivos 

movimentos de reorganização da indústria. Essa situação social mobilizou atores 

diversos e fez com que o conflito social emergisse em relação ao futuro daquelas 

áreas. 
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A figuração do conflito demonstrou que os atores estavam posicionados em 

termos de alianças e oposições. O primeiro alinhamento foi estabelecido entre os 

moradores e os representantes imobiliário. Por meio das entrevistas, demonstramos 

como esses grupos se associavam ao capital urbano, tendo como partida o agente da 

revitalização do espaço. Eles reivindicavam a aquisição dos galpões industriais pelas 

construtoras e a reconversão dos espaços em edifícios residências. A chave para 

requalificação urbana estava associada a essa cidade de edifícios, de comércios e 

serviços que havia se estabelecido na região da Mooca Alta, em detrimento da Mooca 

Baixa. 

Por outro lado, identificamos a oposição dos comerciantes em relação ao 

avanço imobiliário. Conforme demonstrado, aquela região centralizou uma variedade 

de comércios voltados à área industrial no passado, entretanto, atualmente, este 

grupo se vê ameaçado pelo avanço do capital urbano. Foi diante deste cenário que 

encontramos a situação de fronteira prevista por Martins (2019). Neste território, 

identificou-se o confronto entre temporalidades históricas distintas, o confronto entre 

a sociedade do consumo e o passado industrial. Essa situação de fronteira opôs os 

dois grupos, dado que a produção do espaço mediada pelo capital urbano que está 

apagando os resquícios da vida industrial. Diante deste deslocamento, o grupo que 

estruturou sua vida por meio da atividade industrial encontra-se no limiar de sua 

reprodução cotidiana.  

A questão que emerge acerca dos vazios urbanos esconde a própria 

concepção de cidade. Tal ideia ganha consistência por meio da reprodução diária dos 

atores sociais. É a cidade dos grandes edifícios e do consumo excessivo de bens e 

serviços, uma concepção de cidade que não integra os ocupantes da Fábrica de 

Tecidos Labor S/A. O conflito cotidiano relacionado à reativação dos vazios urbanos 

demonstrou que essa concepção de cidade está disseminada no imaginário coletivo. 

As categorias mobilizadas pelos atores sociais em relação aos ocupantes da fábrica 

sempre desqualificavam o grupo, em casos extremos, estes eram associados ao 

próprio processo de degradação e abandono pelo qual a região passou com a 

migração da atividade industrial. Nestas disputas pela concepção de cidade, a fábrica 

tornou-se o ambiente de sobrevivência para aqueles posicionados no limite histórico 



                                                                                           Considerações Finais 

137 

 

de sua reprodução cotidiana. Portanto, as lutas pelo espaço são também lutas de 

classe. 

 A investigação dessa pequena unidade social demonstrou como as ideias 

estruturais da sociedade estão em sintonia com a imagem que os atores possuem do 

que é cidade. Essa imagem construída e reforçada pelo capital urbano encobre as 

características mais nocivas da reprodução ampliada do capital. A falsa 

modernização, na verdade, esconde os processos de segregação urbana, 

gentrificação e valorização desigual do espaço, os quais assolam as nossas cidades. 

No que tange à situação de fronteira, os aspectos mais desiguais da nossa sociedade 

se apresentam, diante de nós, de maneira incisiva e, por isso, não podia ser diferente 

em relação à produção do espaço urbano. 

Esse conflito acerca dos vazios industriais leva-nos a uma questão 

fundamental: a concepção de cidade não precisa e não deve se limitar à imagem 

difundida pelas grandes construtoras, empreiteiras e agentes da terra. Seguindo a 

abordagem de Harvey (2014), o direito à cidade deve ser apropriado de forma coletiva 

para que possamos exercer algum poder configurador sobre o processo urbano, e, 

consolidar espaços mais integrados, igualitários e democráticos em todos os aspectos 

da vida urbana. Essa necessidade deve estar ancorada na construção conjunta de 

uma imagem alternativa de cidade em que as desigualdades urbanas não se 

encontrem escancaradas e, portanto, para que possamos finalmente “reivindicar 

algum tipo de poder configurador sobre os processos de urbanização, sobre o modo 

como nossas cidades são feitas e refeitas” (Harvey, 2014, p.30). 
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ANEXOS 

ROTEIRO ENTREVISTAS 

GRUPO: REPRESENTANTES IMOBILIÁRIOS 

1. Nome 

2. Idade 

3. Profissão 

4. Nível de Escolaridade 

5. Há quanto tempo o Sr./Sra. trabalha na região? 

6. Como o Sr./Sra. avalia o bairro? (pontos positivos e negativos) 

7. Como o Sr./Sra. avalia o potencial de vendas na região? 

8. O Sr./Sra. acredita que há potencial para construção de novos 

empreendimentos imobiliários na região? 

9. Qual a sua perspectiva para o mercado imobiliário nos próximos anos para 

bairro/região? 

10. Qual o perfil dos compradores? 

11. Quais os principais empecilhos para venda dos imóveis? E os principais 

atrativos? 

12. Na sua opinião, quais mudanças no bairro ajudariam no 

desenvolvimento/vendas do mercado imobiliários? 

GRUPO: MORADORES 

1. Nome 

2. Idade 

3. Profissão 

4. Nível de Escolaridade 

5. Há quanto tempo o Sr./Sra. mora na região? 

6. Como o Sr./Sra. avalia o bairro? (pontos positivos e negativos) 

7. O que levou o Sr./Sra. a comprar um imóvel na região? 

8. O que você conhecia da região antes de se estabelecer? 

9. Houve muitas mudanças desde então? Quais? 

10. Sr./Sra. espera mudanças para o bairro? Caso sim, quais? 

11. Como o Sr./Sra. imagina a região nos próximos anos? 

12. Você já pensou em se mudar para outro local? Caso sim, quais seriam os 

motivos? 

GRUPO: COMERCIANTES 

1. Nome 

2. Idade 

3. Profissão 

4. Nível de Escolaridade 

5. Há quanto tempo o Sr./Sra. tem comércio na região
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6. Como o Sr./Sra. avalia o bairro? (pontos positivos e negativos) 

7. O que estimulou a montar um negócio neste bairro? 

8. O que o Sr./Sra. conhecia da região antes de se estabelecer? 

9. Houve muitas mudanças desde então?  

10. Como vão os negócios desde que se estabeleceu? 

11. Quem são os seus principais clientes? 

12. Para que o seu negócio prospere, o que você deseja para o bairro? 

13. Quais são os empecilhos, na sua visão, para que o negócio prospere? 

14. Você já pensou em mudar o seu negócio para outro local? Caso sim, quais 

seriam os motivos? 

GRUPO: OCUPAÇÃO FÁBRICA 

1. Nome 

2. Idade 

3. Profissão 

4. Nível de Escolaridade 

5. Há quanto tempo o Sr./Sra. vive na ocupação? 

6. Como o Sr./Sra. avalia o bairro? (pontos positivos e negativos) 

7. Como o Sr./Sra. se estabeleceu no local? 

8. Quanto tempo o Sr./Sra. pretende morar na ocupação? 

9. Como o movimento de ocupação se iniciou? 

10. Desde quando a fábrica está ocupada? 

11. Quantas famílias estão morando desde então? 

12. Houve mudanças no bairro desde que a ocupação surgiu? Caso sim, quais? 

13. Qual a perspectiva da ocupação para os próximos anos/meses? 

 

TANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA 1 – REPRESENTANTES IMOBILIÁRIOS  

Sexo: Feminino. Idade: 37. Profissão: Corretora. Escolaridade: Ensino 
Médio Completo. Construtora: Gafisa. Data da Entrevista: 30/03/2019. 

Felipe: Então a gente pode começar aqui, com esses dados mesmo: Nome, 
idade, profissão e nível de escolaridade. 

K.A: K.A, idade 37, profissão corretora e a minha escolaridade eu tenho o 
ensino médio completo, eu não fiz o ensino superior. 

Felipe: Perfeito! E a quanto tempo você trabalha na região? 
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K.A: Na região eu estou a 3 meses. 

Felipe: 3 meses trabalhando na região. Certo! E como você avalia o potencial 
de vendas aqui? 

K.A: O potencial de vendas, do tempo em que eu vim para cá, que teve o 
lançamento que a gente vai buscando o histórico do bairro, ele está com um potencial 
bem maior hoje. Os índices de vendas estão maiores, até mesmo por conta da 
revitalização que está acontecendo no bairro. 

Felipe: Entendi! essa revitalização está acontecendo mais... em que sentido? 

K.A: Por conta dos empreendimentos que estão vindo para a região, porque 
está... A Cyrela está vindo para a região que eu, que nós estamos hoje. Aqui atrás a 
gente tem o EZTEC, a gente tem Gafisa e então essa revitalização, eles estão 
trazendo juntos, essas empresas se associaram para ver o que faz de melhoria aqui 
no bairro. 

Felipe: Entendi! E você acredita, é... então aqui, o potencial de vendas tudo 
bem, você já me disse, você... a perspectiva que você tem para os próximos anos? 

K.A: Nos próximos anos? 

Felipe: Assim, uns dois, três porque esses... normalmente demora para 
construir né? digamos que uns dois anos construindo? 

K.A: 3! 

Felipe 3 anos?  

K.A: 3. Hoje aqui a gente está indo para 3 anos. Agora no mês que vem, com 
a primeira torre. Em vista do que tinha antes, agora já está começando a vir alguns 
comércios. Os muitos galpões já estão fechando e tem a perspectiva de vim mercado 
e padaria, até mesmo por conta dessas obras que estão acontecendo na região. 
Porque o cliente quando vem a preocupação dele é amanhã, quando ele for morar 
para cá, "o que eu vou ter?", hoje ele tem o metrô aqui perto, está vindo redes de 
supermercado, que já estão sendo feitas a avaliação que eu já ouvir falar, na região e 
está vindo a população. 

Felipe: Os moradores, você diz? 

K.A: Isso. 

Felipe: E por exemplo, na questão do bairro, quais são os argumentos, por 
exemplo as melhorias, os pontos positivos e negativos da região que você acredite 
que valorizem ou desfavoreça a venda? 

K.A: A valorização ela vai vir, está vindo né? Ela vai vir com esses novos 
empreendimentos que estão aqui, que estão acontecendo. E a desvalorização que 
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tem muito, que os clientes falam muito, frisam muito, são os moradores de rua, eles 
têm medo porque são pessoas que estão vindo para próximo do metro que não 
querem usar o transporte público ou carro, transporte público no caso é o ônibus. O 
que eles frisam muito é quando eles vêm a pessoa, os moradores de rua eles tem 
muito medo por causa de criança, como que eles vão fazer funcionar isso, então os 
três empreendimentos que estão na região, eles estão justamente trabalhando nessa 
parte, conjuntamente junto com a prefeitura para ver se ajuda. Fizeram no entorno 
aqui dos prédios, se você der uma olhada aqui depois, são 15 praças e essas quinze 
praças serão monitoradas pelo condomínio, para trazer mais conforto e mais 
segurança aqui para a região, então creio eu que nos próximos três anos, por ai mais 
ou menos já vai ter mais padarias, mais mercados já vai ter mais estabelecimentos 
para os moradores e vai valorizar muita coisa por aqui, inclusive essa parte. 

Felipe: Entendi! tá, então esses seriam basicamente os empecilhos para...? 

K.A: Para alavancar o bairro.  

Felipe: Entendi. 

K.A: É que o que o pessoal tem muito medo na verdade é o morador de rua. 

Felipe: Entendi, e o perfil? você consegue me traçar um perfil dos 
compradores?  

K.A: Os compradores são pessoas, aqui é bem eclético, está vindo 
aposentados, pessoal do extremo leste, sul. Pessoas de Guarulhos, clientes que estão 
vindo de lá para cá por causa da localização, acesso ao centro e a tudo. Então assim, 
está bem misto. Tem chineses que tem comércio aqui, tem muita busca deles também, 
já vendemos bastante aqui para eles. Então é assim, é um potencial grande que está 
vindo para cá. 

Felipe: Eu acho que está excelente, muito obrigado.  

 

ENTREVISTA 2 – REPRESENTANTES IMOBILIÁRIOS  

Sexo: Masculino. Idade: 51. Profissão: Corretor. Escolaridade: Ensino 
Médio Completo. Construtora: Cyrela. Data da Entrevista: 30/03/2019. 

Felipe: Então, primeiro eu começo aqui com os dados morfológicos, que seria 
o seu nome, idade, profissão e nível de escolaridade  

Felipe: Nome? 

C.A: Na corretagem é Beto, e meu nome pessoal é Carlos Roberto Silva. 

Felipe: Sua idade?  
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C.A: 51 anos. 

Felipe: Profissão? Corretor de imóveis  

(risos) 

C.A: Corretor de imóveis.  

Felipe: Nível de escolaridade? 

C.A: É, eu tenho algumas faculdades que eu não terminei, porque escolhi outro 
caminho... eu tenho o ensino médio completo.  

Felipe: Tudo bem! E a quanto tempo você trabalha aqui na região?  

C.A: Agora, eu estou trabalhando aqui nesse projeto a 6 meses. 

Felipe: 6 meses. E você avalia o bairro como? Tipo, quais seriam os pontos 
positivos e os pontos negativos? 

C.A: Ponto positivo, é o bairro que mais se valoriza no estado de São Paulo. E 
certamente o Brás, esse pedaço residencial, vai se tornar um dos melhores lugares 
para se morar. Com toda essa revitalização, se o governo fizer a parte dele já que tem 
aí no Plano Piloto do Estado, o Plano Diretor, como algumas pessoas falam, aqui na 
frente eles instalarem a FATEC aqui, certamente aqui a valorização vai subir em torno 
de 30%, já vem subindo. É um dos bairros que vem mais crescendo, então aqui vai 
se tornar o lado nobre do Bras.  

Felipe: Lado nobre do Brás.  

C.A: Não poderá ser considerado, porque as vezes as pessoas se confundem 
e quando falam Brás elas ligam o Brás com o Largo da Concórdia e nós não temos 
muitas boas notícias do Largo da Concórdia. Mais uma vez aqui se tornando o bairro 
que está, o bairro será olhado com outros olhos, essa é a perspectiva que a gente tem 
do bairro. 

Felipe: Entendi! E ponto negativo? 

C.A: Os pontos negativos, na verdade são mais pontuais, e eu acredito que 
quando tiver mais moradores aqui eles vão fazer essas exigências e vai melhorar. 
São, as lâmpadas, as ruas mal asfaltadas, as calçadas que ainda não foram 
recuperadas, um pouco de escuridão, mais acredito que depois que os moradores vim 
e que eles começarem a fazer as exigências, acho que tudo isso vai melhorar, porque 
onde tem mais moradores tem mais cobrança, então a prefeitura vai agir ali porque 
também vai ter mais eleitores. 

Felipe: Entendi, e você acredita que aqui tem potencial para novos 
empreendimentos imobiliários?  
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C.A: Sim, não só residencial como comercial.  Eu acredito que aqui é o começo 
só, assim que estiver instalado, e as pessoas já estivem morando, e todos esses 
empreendimentos novos forem entregues, certamente vão vim junto com eles mais 
farmácias, redes de supermercado, redes de açougue, porque o comercio está onde 
os morados estão, onde eles têm cliente. Se tem potencial de vendas, ali eles vão se 
instalar também.  

Felipe: Entendi, e da sua perspectiva, aqui é uma questão de perspectiva 
mesmo, para os próximos anos, você acredita que...? 

C.A: Eu acredito que, eu quero ser otimista, eu acredito que em cinco anos aqui 
não só o centro estará despoluído porque terá uma nova cultura, as pessoas vão vim 
para cá, estão com uma nova cabeça, pessoas que não usar mais bicicletas e se elas 
estiverem em um espaço e for conveniente para elas, elas vão esquecer isso daí, e 
então  vai ser um dos melhores lugar para morar aqui no estado de São Paulo.  

Felipe: Por exemplo, quando alguém vem comprar algum imóvel aqui, eles 
relatam algum tipo de empecilho para a compra? que desvalorize? 

C.A: isso! eles tocam no ponto às vezes de que... falam da criminalidade, dos 
moradores de rua, mas para mim a criminalidade não está no local, eu acredito que a 
criminalidade, ela está no coração de cada pessoa. E acredito que com mais 
moradores, terá um policiamento mais intensivo, as pessoas vão, os policiais vão estar 
mais pontualmente na rua e eu acredito que isso melhore. E eles também falam da 
Fundação Casa, quando a Fundação Casa deixar aqui, o que que vai acontecer aqui, 
vai ter uma melhoria muito... eu acho que esse empecilho, essa coisa vai parar, porque 
é ótimo morar no Brás pelas oportunidades, pela economia que girar aqui em São 
Paulo no bairro do Brás, e saindo a Fundação Casa daqui, as pessoas vão olhar para 
cá com outros olhos.  

Felipe: Entendi, isso aqui eu acredito que você praticamente já me respondeu, 
mais que mudança, você... para o bairro assim, te ajudaria...? 

C.A: a alavancar? 

Felipe: É! pode ser. 

C.A: É, mas mesmo são os cuidados com a rua, nós temos aqui mesmo na rua 
Piratininga, na rua da Mooca e tirar aquelas pessoas que estão na rua e levar elas 
para um lugar descente. Porque ali se tornou praticamente uma favela, ninguém olha. 
Eu acho que se tirarem aquelas pessoas dali, arrumarem um lugar para aquelas 
pessoas ficarem e limparem ali, eu acredito que dará mais segurança para os 
moradores, e eles vão passar a... porque o pessoal já ama o Brás, mas por causa de 
algumas coisas, de alguns jeitos que o governo não mexe nem ali nem aqui, até 
mesmo porque... eu acredito que ele só não mexam porque não tem moradores. É 
mais formado por empresas, as pessoas só estão aqui durante a semana, mas elas 
retornam para as suas casas, e quando elas vão pensar em reclamação elas vão 
pensar em reclamações nos seus bairros, para melhorar os seus bairros. mas quando 
os moradores estiverem aqui eles vão fazer isso. Eu acredito que eles vão fazer isso, 
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e eu afirmo sempre que para mim eu quero morar no Brás. Eu conheci o Bairro porque 
eu tinha outra visão do Brás, e quando eu vim para cá pela facilidade que eu tenho, 
eu costuma falar que a minha visão de futuro, aqui não vai existir... porque no Brás eu 
costuma brincar com os clientes que vem até a mim, e eu falo para eles que aqui no 
Brás você vai até pra marte, tanto com as condições que hoje... metrô, trens e 
terminais de ônibus, como também fácil acesso para os veículos, hoje você tem fácil 
acesso também de veículo, você tem saída para zona norte, sul, leste, Baixada 
Santista e você tem... são, então, essa saída facilmente para todos os lugares. 

Felipe, E a última pergunta aqui é basicamente o perfil dos compradores, você 
consegue traçar?  

C.A: São trabalhadores, que moram em regiões remotas, que tem vindo para 
cá, construir, realizar esse seu sonho de ter a casa própria e ficar mais perto do 
trabalho. 

Felipe: Entendi! 

C.A: Então esse é o perfil e eles vêm de todas as regiões da zona leste, note, 
sul. Então aqui, e hoje aqui no FitCasa em especial, os empreendimentos na 
sistemática da minha Casa Minha Vida, está dando a oportunidade de a pessoa 
realizar o seu sonho e ter uma qualidade de vida melhor, ficar mais próximo da saúde, 
do teu seu trabalho e ai encontrar tempo para poder se voltar para a sua família. E é 
nisso que eu acredito.  

Felipe: Entendi. Muito obrigado. 

 

ENTREVISTA 3 – REPRESENTANTES IMOBILIÁRIOS  

Sexo: Feminino. Idade: 57. Profissão: Corretora. Escolaridade: 
Administração. Construtora: Cyrela. Data da Entrevista: 30/03/2019. 

Felipe: Eu começo pelos dados morfológicos, que são seu nome, idade, 
profissão e nível de escolaridade. Então você pode me dizer, seu nome? 

M.A: Meu nome é M.A, mas geralmente na corretagem quando tem nomes 
semelhantes usamos o pseudônimo para não ter como confundir. Então na 
corretagem eu uso o nome de Rosana.  Tenho 57 anos, sou formada em 
administração de empresas. Sempre trabalhei na área administrativa e de vendas. E 
a 4 anos eu estou na corretagem.  

Felipe: E a quanto tempo você trabalha aqui na região?  

M.A: Aqui na região a 9 meses.  

Felipe: 9 meses. E como que você avalia o bairro, aqui nessa questão eu 
pergunto basicamente, na sua opinião, quais seriam os pontos positivo e negativos.  
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M.A: Os pontos positivos é que é um bairro bem central, que tem acesso a 
todos os pontos da cidade com facilidade. Um número grande de ônibus, metrôs e 
trens. É um bairro antigo, que tem uma história de imigrantes, os primeiros italianos 
que vieram para cá. Depois tivemos uma migração muito forte dos nordestinos, o 
comércio super forte em várias áreas. Nós temos o (inaudível) que tem o comércio 
forte de alimentos. Parte do... de roupas. Olha, temos uma vastidão grande de 
variedades do comércio.  

Felipe: E os pontos negativos, você teria...? 

M.A: Os pontos negativos, por se tratar de uma área bem central acho que 
ainda tem um pouco de violência, ocorre alguns assaltos, que às vezes na periferia já 
não é tanta. A parte da arquitetura está em péssimas condições, muitos prédios, 
galpões, estabelecimentos, precisam de reforma, as ruas não são muito bem 
cuidadas, tem muito acúmulo de lixo, as calçadas precisam de uma reforma e eu acho 
que o prefeito não está olhando muito para isso. Mas, ainda tem uma parte bem 
bacana, eu vejo que ainda tem gente que reside aqui, que mantêm aquela coisa 
gostosa da boa convivência, que são os italianos e os nordestinos e falando assim da 
parte negativa seria mais isso, uma questão de reforma geral na parte dos prédios, 
porque tem muitos galpões antigos, e voltando de novo ao positivos, está sendo uma 
bairro que está tendo muitas construções, grandes construtoras tipo a Ezetec, Cyrela, 
Gafisa, Damaro, Trisul, então eles estão com grandes construções e isso está 
trazendo um público jovem, uma construção nova e está dado uma revitalização bem 
bacana nas ruas. 

Felipe: Entendi, e você acredita que aqui tem muito potencial para a construção 
de novos empreendimentos imobiliários? 

M.A: Tem sim, porque temos várias áreas de empresa, que mudaram daqui e 
esses galpões estão livres. Temos algumas áreas que também eram residências que 
estão abandonadas, até tenho notícia que tem algumas que como tem muitas dívidas 
de IPTU, elas já pertencem ao município então tem esse potencial porque tem 
bastante terreno para isso.  

Felipe: Na sua opinião as perspectivas para a região, para o bairro aqui. Quais 
seriam?  

M.A: Vai melhorar, vai melhorar porque com essas novas construções está 
trazendo um público novo, novos comércios, academias, hortifruti, petshop, esses 
tipos de comércio que atende mais a população, eles vão ter espaço aqui, isso já 
melhora, é um bairro assim que no momento ele é mais comercial e ele está tendo 
essa mudança para residencial então vai mudar sim, isso é muito bom. 

Felipe: E, essa pergunta você talvez já tenha me respondido mais assim, quais 
são os principais empecilhos e atrativos para a venda dos imóveis? 

M.A: os empecilhos que eu vejo é a visão negativa que as pessoas têm da parte 
central. Por muitos anos a parte central de São Paulo foi muito rejeitada, justamente 
pela poluição, pelo número grande de pessoas, de acontecimentos não muitos bons 
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relacionados a violência, pelo abandono, mas hoje já tem um ponto positivo, com 
essas construções, as pessoas estão voltando a se interessar pelo centro e também 
pela facilidade do transporte. Geralmente na parte central você tem mais acesso a 
estações de metrô, trem, várias linhas de ônibus, faculdades, então isso está sendo 
um ponto bem positivo. 

Felipe: E se você pudesse traçar um perfil dos compradores qual seria? 

M.A: Eu vejo que está sendo um público jovem a meia idade, pessoas que têm 
uma renda ainda mediana, que tem um fundo de garantia e que tem, geralmente aqui 
e mais para quem busca o primeiro imóvel, um público com um nível cultural até que 
bacana, eu mesmo já atendi pessoas com nível superior, formação de médico e 
engenheiro, interessados em comprar aqui na região. Justamente atraídos pelas 
facilidades de estar próximo a faculdade e hospitais, e meios de transportes.  

Felipe: Entendi. Eu acho que a gente já cobriu bastante do tema, vou encerrar 
aqui. 

 

ENTREVISTA 4 – REPRESENTANTES IMOBILIÁRIOS  

Sexo: Masculino. Idade: 30. Profissão: Gerente Comercial. Escolaridade: 
Superior Completo: Construtora: EVEN. Data da Entrevista: 13/04/2019. 

Felipe: Eu começo as perguntas aqui pelo nome, idade, profissão e nível de 
escolaridade, que chamamos de dados morfológicos. O seu nome seria? 

D.L: D.L. 

Felipe: Idade?  

D.L: 30. 

Profissão: Corretor de imóveis. 

Felipe: E o seu nível de escolaridade? 

D.L: Superior completo. 

Felipe: A quanto tempo você trabalha na região? 

D.L: 6 meses. 

Felipe: Como que você avalia o bairro? Você pode me dizer os pontos positivos 
e os pontos negativos. 
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D.L: Eu gosto bastante do Brás. Um ponto positivo é a facilidade de acesso, 
têm diversas vias tanto para a zona leste como para a zona sul e para o centro. O 
único porem desse bairro para mim é a quantidade de moradores de rua. 

Felipe: E como que você avalia o potencial de vendas na região? 

D.L: Muito bom, eu acho que não só no segmento de imóveis, quanto para a 
área de alimentação também, enfim, para comércios em geral eu acho muito bacana, 
até o largo da concórdia como exemplo.  

Felipe: E você acredita que há potencial para a construção de novos 
empreendimentos imobiliários aqui? 

D.L: Sim, sem dúvida. A gente tem muitos terrenos, galpões que estão 
desativados e pode ser transformado sim em futuros projetos. 

Felipe: Quais são as suas expectativas para o mercado imobiliário nos 
próximos anos para região? 

D.L: Muito boas, eu creio que... esse terreno que nós estamos, vai subir um 
prédio futuramente, tem alguns outros projetos que estão começando, na frente do 
Portal Centro, tem um terreno da Diálogo que futuramente também vai ser um outro 
projeto, então eu creio que há perspectivas muito boas aí. De crescimento do bairro 
com relação a novos apartamentos e novos prédios. 

Felipe: Os principais empecilhos para a venda de imóveis e os principais 
atrativos? 

D.L: O principal empecilho é que muitas vezes as pessoas não querem pagar 
o valor real, do que te fato do que vale o bairro, elas querem, elas entende muitas 
vezes que o Brás seria algo que depreciaria o valor, mas pelo contrário, pela facilidade 
de acesso, pela segurança mesmo, pela questão de ter uma alta gama de oferta de 
comércios em fim faz com que o metro quadrado seja um grande atrativo. Qual foi a 
outra pergunta mesmo? 

Felipe: Os empecilhos. 

D.L: Basicamente de empecilho são os moradores de rua, os prédios invadidos, 
a falta de policiamento, muitos prédios abandonados sem uso e que deixam o bairro 
com uma cara de abandono, mas o bairro é realmente muito bom porque você tem 
tudo aqui perto. Eu falo para os meus clientes quem comprar hoje no Brás, daqui a 
10, 15 anos vai sorrir à toa. Acho que o Brás é hoje o que a Lapa era a 15, 20 anos 
atrás, e hoje a gente tem noção do metro quadrado e do requinte que é falar que você 
mora na Lapa. 

Felipe: E quais mudanças no bairro ajudariam no desenvolvimento e nas 
vendas dos imóveis? 
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D.L: Fundamentalmente, eu creio que com o lançamento dos novos prédios e 
a chegada dos moradores, a prefeitura vai fazer um esforço maior para tirar os 
moradores de rua da região e levar eles para um lugar melhor. Tem também a saída 
da Fundação Casa ajudaria muito, muito mesmo. Inclusive a gente ouve alguns boatos 
de que futuramente a fundação Casa vai virar um Boulevard. Então, a gente não sabe 
se... não tem perspectiva de quando isso vai acontecer ou se de fato vai acontecer, 
mas eu creio que entre as mudanças essa mudança seria o principal. Faria com que 
o bairro tivesse um aumento pela procura e valorização do metro quadrado.  

Felipe: E o perfil dos compradores? das pessoas que compram os imóveis?  

D.L: São os mais variados. Tanto investidor quanto aquele que está realizando 
o sonho do primeiro imóvel. Então a gente tem perfil dos mais variados, inclusive na 
questão da classe social, a gente tem aquele que se aperta um pouquinho, faz um 
empréstimo e aquele que paga à vista. E vem de todas as localizações de São Paulo, 
até do Brasil, a gente tem clientes que vem dos outros estados que estão vindo para 
cá e compram aqui também. 

Felipe: Certo, muito obrigado!! Eu acredito que conseguimos cobrir todas as 
perguntas. 

 

ENTREVISTA 1 – MORADORES 

Sexo: Masculino. Idade: 32. Profissão: Estoquista. Escolaridade: Ensino 
médio incompleto. Data da Entrevista: 30/03/2019. 

Felipe: Então eu vou ficar em pé aqui. Primeiro eu começo com de dados 
morfológicos, são o seu nome, sua idade, profissão e nível de escolaridade.  

W.N: Meu nome é W.N, tenho 32 anos, eu trabalho de estoquista aqui na rua 
mesmo e o meu nível de escolaridade, eu parei no primeiro ano, não tive ainda como 
terminar porque devido na época era mais difícil um pouco o "trampo" e foi onde ele 
nasceu, tem nove anos agora. Então eu falei "melhor cuidar do "pivete" do que estudar 
“porque na época não dava, era um ou outro. Mas agora eu estou conseguindo fazer 
os dois aos pouquinhos, estamos indo.  

Felipe: Beleza, e a quanto tempo você mora aqui na região? 

W.N: Eu moro aqui desde 94, então uns 25 anos já, por aí. 

Felipe: 25! E como que você avalia o bairro?  

W.N: Já foi pior. Quando eu cheguei aqui era terrível, tinha muito morador de 
rua, muito trombadinha na época, desde quando eu era pivete. Então era aquela coisa, 
ou batia ou apanhava, ou era roubado e essas coisas. Com o passar do tempo, de 
uns 5 anos para cá que teve bastante mudança mesmo. Começaram a investir 
comprando galpões, então as pensões que tinham na época foram eliminadas, foram 
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virando firmas e empresas aos pouquinhos, tanto é que nesse prédio onde a gente 
está em frente aqui era uma imensa empresa, o pessoal falava que "não a 
Comoelastico tem bastante dinheiro, essa não sai daqui nunca, né?" e foi uma das 
primeiras a sair. Então dá para ver que tá evoluindo, né. De uns 5 anos para cá está 
ficando legal. Está bem. 

Felipe: O que te levou a passar a morar aqui? como que aconteceu isso? você 
nasceu aqui? 

W.N: Não, eu morava na zona leste, mas meu pai trabalhava aqui de segurança 
na rua mesmo, em uma empresa que tem umas casas, vamos dizer assim. E ele ficou 
tipo caseiro, depois a gente se mudou para cá, depois vendeu a firma, mas a gente 
gostou do bairro, a gente ficou 7 anos morando nesse local. E gostamos daqui, foi 
quando meu pai alugou do outro lado da rua e estamos morando aqui até hoje. Não 
pretendemos sair, pretendemos ficar porque dá para ver que está evoluindo bastante, 
com os prédios novos, e é um lugar que a gente se sente bem. 

W.N: E como que você avalia o bairro no geral, você pode falar os pontos 
positivos e negativos na sua opinião. 

W.M: Bom, os pontos negativos, é porque tipo... eu acho que não está tendo 
muito mais, por eu viver todo esse tempo de lá para cá, como mudou muita coisa, dá 
para ver os empresários investindo muito, e então os pontos negativos dá para ver 
que está saindo muito mesmo, então eu estou vendo mais o lado positivo. Que estão 
abrindo novos comércios,  procurando fazer praças, prédios e moradias, os comércios 
estão melhorando, então os pontos negativos não tem muito o que ver. Porque na 
época ainda que eu vim, tinha muito criminoso aqui e tal, mas hoje em dia já é muito 
diferente, a parte trabalhista já... o pessoal já tomou conta mesmo.  

Felipe: Entendi! E nos próximos anos como que você imagina esse local 
inteiro?  

W.N: Nos próximos anos eu acredito que vai ser tipo como uma parte do centro. 
Porque aqui o pessoal fala que é o começo da zona leste, mas pela evolução que eu 
estou vendo, eu vejo como se fosse "ah, é Brás então não é zona leste, é centro", pela 
evolução que eu estou vendo. Mas não deixa de ser o primeiro bairro da zona leste 
no caso. Mas eu vejo assim um lugar aqui quem sabe, eu fiquei 25 anos, 
provavelmente daqui 20 anos eu sei que vai ter uma evolução imensa porque a gente 
houve os ruídos do pessoal que tem muitos chineses e pessoas de fora investindo 
aqui na região é só olhar esse tanto de prédio que está sendo construído. Então eu 
vejo que vai ser um bairro tipo bem melhor, no nível classe legal, vamos dizer assim... 
(risos). 

Felipe: Então, a última pergunta era só se você mudaria de local, se sim quais 
seriam os motivos, ou se não... 

W.N: Então, se eu queria mudar? eu não queria porque aqui eu tenho uma 
história já. Desde pivete eu vim aqui, eu vim morar aqui com 7 anos, então eu tenho 
uma história aqui, conheço muita gente, mas eu tenho vontade de sair daqui porque 
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aqui é muito parado também por um lado, é um lado muito comercial, e eu gosto mais 
de ver o pessoal na rua, quadra, futebol, a criançada brincando e tal, eu gosto mais 
disso, então eu tenho mais vontade de sair por causa disso, mas também não quero 
me desfazer da história que eu tenho aqui também. Pretendo ficar por um lado, deixa 
que esse lado que eu gosto mais eu faço umas visitas e tal, mas eu prefiro ficar aqui 
mesmo, porque vamos dizer que é o meu lugar de origem.  

ENTREVISTA 2 – MORADORES 

Sexo: Feminino. Idade: 62. Profissão: Cabelereira. Escolaridade: Ensino 
médio completo. Data da Entrevista: 10/09/2019. 

Felipe: Aqui é assim, eu começo com os dados morfológicos. Seu nome? 

M.A: M.A. 

Felipe: Idade? 

M.A: 62. 

Felipe: Profissão 

M.A: Cabelereira. 

Felipe: Nível de escolaridade? 

M.A: Terminei o segundo grau.  

Felipe: A quanto tempo você mora aqui na região? 

M.A: Filho, eu vim para cá e morei aqui, eu moro aqui tem uns 50 anos, 48 anos 
com os meus pais. 

Felipe: Então você nasceu aqui? 

M.A: Não. Eu nasci na Bahia. 

Felipe: Mas você veio para cá... 

M.A: A gente veio para cá e moramos na rua Barão de Jaguará. 

Felipe: E como que você avalia o bairro? aqui você pode dizer os pontos 
positivos e negativos.... 

M.A: Antes era uma maravilha, hoje é uma esculhambação, é muita invasão. 
Só de invadir essa fábrica 05 aí... pelo amor de Deus... 

Felipe: Essa fábrica aqui você a conhecia? 
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M.A: Lógico, era o meu tempo eu era menina, e era uma fábrica. 

Felipe: Era fábrica do que? você sabe? 

M.A: Era fábrica de bolsa, metalúrgica. 

Felipe: E desde quando está?... 

M.A: Faz anos, faz anos que está abandonada, puseram para vender por 6 
milhões, mas os donos não quiseram, deram 18 mais não quiseram, o chinês deu 16 
mais não quiseram... 

Felipe: Para vender a fábrica? 

M.A: É mais não quiseram. E agora virou essa maloca, cheio de gente morando 
aí dentro, todo dia passa gente carregando móvel, televisão para dentro da fábrica, é 
uma tristeza. 

Felipe: E os pontos positivos?  

M.A: O positivo é que aqui é centro né? isso que é bom, está maravilhoso. 
Porque aqui é centro para a gente, nossa... 

Felipe: Vocês estão perto de tudo. 

M.A: Nossa, de tudo, se tem greve você pode ir a pé, para a 25 de março, Dom 
Pedro, para o Brás. É uma dó, é uma pena, esculhambaram com a Mooca baixa, 
antigamente era só Mooca, depois o Maluf, quando foi fazer o viaduto ele fechou, e 
colocou Mooca alta e Baixa. 

Felipe: Entendi, aqui ficou a Mooca baixa. 

M.A: Hoje para você morar aqui, não vale a pena morar, morar, morar, como 
era antigamente, hoje não vale, porque era maravilhoso. Aqui era só italiano, tinha 
muitas famílias, tinham muitas empresas, tinham Pado. Pado era uma empresa de 
cadeado. Tinha as indústrias Alpargatas...Tinha indústrias, essa parte aqui era dos 
tênis da... um pouco da alpargata, onde era Anhembi Morumbi, depois aqui era dos 
tênis da Rainha, tinha tudo isso. Souza Cruz, que era uma empresa de cigarro.  

Felipe: E atualmente o que você acha da região? 

M.A: Hoje não tem mais nada aqui.  Só maloca. Ferro velho, e até os Ferro 
Velho aqui estão pouco, se deixa vazio rapidinho as pessoas invadem. 

Felipe: Certo, eu também gostaria de saber se houve muitas mudanças? 

M.A: Muita, muita, muita.  

Felipe: Nesses 48 anos que você está aqui. 
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M.A: Muita, o nossa, já tem uns 50. Mas eu continuo aqui, antes eu tinha um 
salão na Barão de Jaguaré.  

Felipe: Essa aqui é... 

M.A: É a Rua da Mooca.  

Felipe: Rua da Mooca. É, o que você espera de mudanças para o bairro? você 
espera alguma transformação? 

M.A: É a gente espera, que mude, que as empresas... que principalmente as 
construtoras comprem essas coisas velhas e façam tudo prédio, como lá para cima.  
Se você ver lá para cima, já é outra coisa, é a Mooca. Quando você mora para lá, 
nossa senhora, é diferente daqui. Isso daqui era a paixão da gente.  

Felipe: Aqui tinha um prédio? 

M.A: Tinha cinema onde era o prédio. Era um cinema antes.  

Felipe: E vai sair esse prédio agora. 

M.A: É, já está com uns três anos que era para sair esse prédio, mas não sai 
nunca. 

Felipe: Entendi! 

Felipe: Como você imagina a região nos próximos anos?  

M.A: Que melhore, que faça prédios, que venha bastante gente para cá, 
famílias. Aqui falta supermercado, um supermercado bom! É engraçado porque lá 
para cima eles montam Dia, Extra, Carrefour, e aqui não tem nada. Só tem esses 
mercadinhos de bairro que é caro pra caramba. Entendeu?  

Felipe: Você já pensou em se mudar para outro local? Caso sim, quais seriam 
os principais motivos? 

M.A: Eu gostaria porque a Mooca Baixa ficou abandona, destruíram essa parte 
do bairro, é muito morador de rua, maloca, invasão, então não é mais um lugar bom 
para se viver. 

Felipe: Certo, eu acredito que conseguimos cobrir todas as perguntas. 
Obrigado! 

 

ENTREVISTA 3 – MORADORES 

Sexo: Feminino. Idade: 47. Profissão: Comerciária. Escolaridade: Ensino 
médio completo. Data da Entrevista: 10/09/2019. 
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Felipe: Aqui é assim, eu começo com os dados morfológicos. Então, o seu 
nome, idade, profissão e nível de escolaridade. Você pode começar me falando o seu 
nome: 

R.A: R.A. 

Felipe: Idade 

R.A: 47. 

Felipe: Profissão 

R.A: Comerciária 

Felipe: Nível de escolaridade? 

R.A: Ensino médio completo. 

Felipe: E a quanto tempo você vive aqui, na região? 

R.A: 27 anos.  

Felipe: E como que você avalia o bairro? você pode me dizer os pontos 
positivos e negativos.  

R.A: O ponto positivo é que é perto do centro. O negativo é que depois que 
fizeram a ponte, a parte de baixo, aqui da Mooca de Baixo, morreu, o comércio morreu. 
Então assim, as casas ao invés de ter sido feita a benfeitoria, foi tudo invadida, e agora 
é tudo maloca. E isso é uma pena, porque isso faz parte da Mooca. Você vê a Igreja 
de San Genero, a festa de San Genaro que é tão patrocinada, tão divulgada, é aqui 
pertinho da gente e o bairro é um lixo, a Mooca baixa é praticamente um lixo. A ponto 
é como que fosse, praticamente uma fronteira.  

Felipe: Qual ponte você diz? 

R.A: O viaduto aqui da rua da Mooca, não sei o nome dele. Ele é uma fronteira, 
tem a Mooca Alta que é tudo bem feito e limpo e tem a Mooca baixa, o meu ponto de 
vista é esse, do bairro. E não era para ser assim, aqui é uma ligação com o centro. 
Mas aqui, a parte de baixo é abandonada, ainda mais com essa bendita da invasão 
agora. É só o lixo que restou para a gente.  

Felipe: Quando você decidiu morar aqui? a sua família, como foi? 

R.A: Meu pai já estava instalado aqui, ele já trabalhava aqui, até hoje a 58 anos, 
então para nós foi... Não era estranho para nós o bairro. Então a Mooca esse 
pedacinho não era estranho para nós só que a Mooca, esse pedacinho, ao invés de 
melhorar, só vem decaindo. Muita fábrica foi embora, ‘menos’ gente, a noite é 
perigoso. O que é uma pena, porque é Mooca né. 
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Felipe: As mudanças, desde que você se estabeleceu até hoje. Houve muitas 
mudanças? O que aconteceu com a região? 

R.A: As mudanças foram para pior. As mudanças foram acontecendo e foram 
para pior. As fabricas tudo foram embora. A maioria das indústrias, aqui mesmo, a 
maioria dos clientes eram industriais, desembargador, gerentes de banco, o banco 
fechou, era aqui na esquina. As fábricas de metalúrgica tudo foi embora. Só ficou a 
Kalunga mesmo, porque eu acho que eles são donos do prédio, porque senão já 
tinham ido embora. É uma pena. piorou. As lojas, aqui tinha lotérica, três lojas daqui 
tinham lotéricas, eram dois bares, fechou tudo, e da dando sorte que o povo não 
invadiu, porque quando invadir vira maloca.  

Felipe: E você espera mudanças para o Bairro? Caso sim, quais seriam? 

R.A: Espero sim e vai melhorar, porque vai construir muitos prédios novos aqui, 
a urbanização vai melhorar. Dois prédios que vão sair aqui, teve um que saiu ali na 
Piratininga novo ali. Então com o tempo vai melhorar. Com o tempo, a tendência é 
melhorar, porque vai chegar uma hora que eles vão tirar isso daí, todas essas 
malocas. Você ver, aqui na Radial já tem uma concessionária, já tem uma Cobasi que 
abriu ali, acho que com o tempo vai melhorar sim, mais é um investimento. O bairro 
da Mooca Baixa precisa de investimento.  

Felipe: E como que você imagina a região nos próximos anos? 

R.A: Melhor! Eu pretendo que seja um futuro muito melhor, porque eu não vou 
sair daqui tão cedo. Eu acho que vai ser, eu vislumbre um futuro melhor para o bairro. 
Dizem que aqui na esquina estão tirando essas casas que estão invadidas, parece 
que já tiraram uma turma e que aqui vai ser um prédio, também dizem que vão tirar a 
invasão na Fábrica 05. Então imagine eu aqui, com um prédio de condomínio de 50 
andares, que nem o Word Trade Center, para mim melhor impossível, eu tenho fé. 
Não houve desistir nunca.  

Felipe: Você já pensou em se mudar para outro lugar? Caso sim... 

R.A: Não, não penso. Já fiz, já tentei mais não deu certo. O conhecimento está 
que, as pessoas, os moradores, os clientes. Todo mundo me conhece daqui, já tentei, 
já fui embora para a Penha, mais não é igual aqui. Porque embora seja um bairro 
decadente, existem pessoas. São Paulo deve ter mais de 12 milhões de moradores, 
então assim, é uma fatia pequena. Então o sol brilha para todo mundo, se você 
trabalhar direito e sendo uma pessoa direita, o sol brilha para todos igual. O importante 
é você ser uma pessoa direita, você vai para a frente, seja onde for. Quem tem estrela 
brilhante, é difícil de apagar.  

R.A: Eu também sou uma pessoa muito otimista, eu procuro me afastar do mal 
e seguir, viver às cegas, porque se você se relaciona muito, frente a frente com o mal, 
se envolvendo e deixando aqui te atingir, então você, a tendência é você ir para esse 
caminho. As vezes meu pai me fala "(incompreensível)" eu olho para ele e falo "pai 
não é assim, as pessoas estão sem dinheiro, é uma época que é mais fraca, mais as 
pessoas estão aí, as pessoas sabem que esse aqui é um salão então elas vão vim 
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quando precisarem eles vão passar aqui. Então eu não desisto nunca, eu tenho um 
otimismo muito grande.  

Felipe: E você pode me dizer um pouco mais sobre as principais mudanças que 
você tem visto nos últimos anos? Quais foram?  

R.A: Tem muita coisa virando tudo maloca, onde era uma loja, hoje se você 
abre a portinha não tem água nem luz, é tudo maloca. Não melhorou nada, todo dia 
tem aqueles varredores da prefeitura. Então, só é sujo porque o povo suja, porque 
todo dia eles limpam. Na semana, uma ou duas vezes por mês estão desentupindo 
os bueiros, então, a prefeitura está agindo, mas o povo não ajuda, e aí? Ela também 
não vai fazer sozinha, aí o povo acha que porque paga imposto, que porque existe o 
catador, vou jogar o lixo no chão porque tem gente que... não é assim. Você vê, nós 
aqui, às vezes a gente tem um... um resíduo ou lixo que junta mosquitinho, a gente 
não joga aqui, a gente joga na lixeira que tem ali, mas se é outra pessoa, joga no 
chão. Eu mesmo já vi pessoa jogando laranja, casca de banana da janela do ônibus, 
e eles fazem isso porque tem gente para varrer, O povo é muito folgado, não é mal-
educado porque tem muita campanha falando para não fazer isso. Eles são folgados, 
o povo é folgado, porque não é falta de informação, não é mesmo. 

 

ENTREVISTA 4 – MORADORES 

Sexo: Masculino. Idade: 78. Profissão: Aposentado. Escolaridade: 
Primário Completo. Data da Entrevista: 13/04/2019. 

Felipe: Eu começo sempre perguntando os dados morfológicos, nome, idade, 
profissão e nível de escolaridade. 

S.S: S.S. 

Felipe: Idade?  

S.S: 78. 

Felipe: A sua profissão? 

S.S: Aposentado. 

Felipe: Nível de escolaridade? 

S.S: Primário. 

Felipe: E a quanto tempo você mora na região?  

S.S: Bom! Eu tenho essa casa a 34 anos, mas eu moro aqui desde antes. 
Desde 1964 que eu moro aqui. Em tudo dá 57 anos. Esse aqui é o meu salão de 
cabelereiro e eu moro aqui na rua de trás. 
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Felipe: E como que o senhor avalia o bairro? Você pode me falar dos pontos 
positivos e negativos.  

S.S: Era bom, antigamente isso aqui era só indústria, comércio de máquinas, 
hoje, ultimamente isso aqui virou só ferro velho, maloca, invasão, lixão para todo o 
canto. E piorou em relação ao que era, eu conheço essa área aqui, toda a minha vida 
foi... eu vivo mais aqui dentro do meu salão do que na minha casa. Eu fico 12 horas 
aqui dentro todo o dia. Então eu posso falar porque eu conheço bem a região aqui e 
está cada vez pior... muitas pessoas de fora, haitianos, é... venezuelano e virou essa 
gente aí. Mas o pessoal aqui era outro, era italiano, espanhol, eram pessoas de outro 
padrão de vida e agora virou essa bagunça. 

Felipe: Entendo! E o que fez o senhor morar nesse bairro? 

S.S: Rapaz, eu cheguei de minas para cá e desde o começo que eu cheguei 
aqui e fiquei e acabou. Eu estou tocando o barco. 

Felipe: E o que que o senhor conhecia da região antes de se estabelecer? Você 
já sabia alguma coisa? 

S.S: Não, eu não conhecia nada. Quando eu me cheguei já vim do interior para 
cá, fui me adaptando e estou até hoje aí.  

Felipe: Houve muitas mudanças desde que você... 

S.S: Houve mudança sim, isso aqui era um movimento igual ao da Rua Direita, 
era igual a Rua Direita, era só firma, mesmo essas portas pequenas era comercinho, 
fábrica de vidro, depósito de material de construção e assim foi acabando, o pessoal 
foi invadindo. Porque a maioria daqui é tudo invadido, aqui nessa região né. Aqui, só 
aqui trabalhava mil e tantas pessoas na Pado, fábrica de cadeado, ali tinha época que 
trabalhava mais umas 800, aqui tinha a super bolsa, era dos dois lados, nos dois 
prédios, e também ficou vazio, a Rainha lá embaixo, a fábrica de tênis, e assim foi… 
Muitas delas caiu fora, a Alpargatas lá em cima, a Antártida, e a área está deteriorada, 
cada vez piorando mais 

Felipe: E para que o bairro prospere, o que você desejaria para a região? 

S.S: Desejaria que limpassem as ruas, que as construtoras comprassem esse 
tanto de coisa velha e fizessem prédios para atrair mais comércio, mercado, padaria,  
que pusessem mais policiamento porque diariamente tem "nego" fumando maconha 
aí, boca de fumo, agora a gente não vai se envolver com eles, nós não somos doidos 
nem besta, mas (incompreensível) urgente. 

Felipe: então na sua visão os empecilhos para que o bairro prospere… 

S.S: As melhorias para o bairro, as melhorias para o bairro. Aí Todo mundo vai 
investir, melhorar os seus comércios e as lojas não vão ficar... tanta loja fechada que 
tem, a maioria vai alugar e vai mudar a área igual lá para cima, do viaduto para cima 
é outra coisa, outra Mooca, a Mooca alta. Do viaduto para cima é outra Mooca. Só 
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loja, banco, e assim por diante. Agora aqui, quanto mais você vai descendo mais 
deteriorada tá.  

Felipe: Entendi! E você já pensou em mudar para outro local? 

S.S: Não, porque é aqui e acabou! No dia em que eu sair daqui vou parar de 
vez. Não sei se eu vou sair com vida, mas se eu sair com vida vou sair para descansar 
mesmo. Apesar que eu já estava para parar, arroz com feijão já está garantido, meus 
filhos já estão todos empregados, trabalhando, então não tenho preocupação. 

Felipe: Tudo bem, obrigado! Acho que eu consegui cobrir todas as perguntas. 

 

ENTREVISTA 1 – COMERCIANTES 

Sexo: Masculino. Idade: 56. Profissão: Vendedor. Escolaridade: Segundo 
Grau Completo. Data da Entrevista: 28/05/2019. 

Felipe: Eu começo sempre perguntando os dados morfológico, são eles, seu 
nome, idade, profissão e nível de escolaridade. você pode me falar. 

N.N: Meu nome é N.N. Tenho 56 anos, profissão, sou vendedor e tenho o nível 
segundo grau completo.  

Felipe: E a quanto tempo você tem comércio aqui, que o senhor trabalha aqui 
na região? 

N.N: Aqui eu estou a 10 anos. 

Felipe: E como que você avalia o bairro?  

N.N: Razoável.  

Felipe: Você pode me falar o porquê... 

N.N: Sim, eu acho razoável, para trabalhar é um bairro bom, mas eu não 
gostaria de viver aqui.  

Felipe: Entendi. Mas você pode me falar os pontos positivos e negativos?  

N.N: É um bairro muito sujo, abandonado, tem muito morador de rua, muita 
invasão, tem furto, pequenos furtos o dia inteiro, aqui mesmo dentro da loja tem muito 
furto. Então não é um lugar aonde, durante o dia aparentemente é seguro, mas a partir 
de um certo horário não transmite segurança. 

Felipe: Você fica aberto aqui até que horas?  

N.N: até as 18 horas. 
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Felipe: Entendi: E como é que você veio trabalhar aqui?  

N.N: Eu vim por indicação. E estou aqui até hoje.  

Felipe: E você conhecia alguma coisa da região antes de vir trabalhar aqui?  

N.N: Conhecia, na minha profissão desde 1979 eu conheço a rua. Aqui sempre 
foi uma área onde o comércio era comércio, como é que eu vou te falar a palavra 
assim... um comércio que sempre foi voltado para a área industrial, tanto parte de 
máquina e ferramenta. O que você precisasse ou era aqui ou era na Florêncio de 
Abreu. Então quando eu entrei na indústria a gente vinha muito nesse pedaço da rua 
que se limitava até mais ou menos a umas duas quadras para baixo, e depois era a 
parte de desmanche de carro, e com o passar dos anos foi mudando e teve uma parte 
da minha vida que eu saí, fui para outro tipo de trabalho, mudei de cidade e quando 
eu voltei estava nessa situação que, já não tão mais ativa quanto era na década de 
80, 90. Isso aqui na década de 80, 90, 70 era igual a você ir à 25 de março. Você deve 
saber disso né? 

Felipe: É, eu tenho algumas informações sobre isso.  

N.N: É assim, eu não sei se isso é um projeto de prefeitura ou não com os 
incentivos desses enormes prédios que estão saindo daqui a parte comercial está 
começando a ir embora. Tem muito galpão e prédio que não abre mais, muitos estão 
sendo comprados e essa parte de maquinário está aos poucos acabando. 

Felipe: Entendo, e como você imagina a região nos próximos anos?  

N.N: Olha, o que a gente imagina, não sei se vou está falando besteira ou não, 
pela experiência de vida por palpite até, acho que aqui vai acabar pela proximidade 
com o centro, vai realmente se tornar um bairro residencial e o que sobrar vai ser para 
o pessoal que vai morar aqui, mercados, farmácias, açougue, talvez caixa lotérica que 
já existiu aqui mas por não ter movimento fechou, talvez volte... Então eu acredito que 
vá para esse tipo de coisa, comercio de roupa, não de máquina, acho que talvez 
material de construção, talvez vá continuar, não tenho certeza mas é o que dá a 
impressão, pelo o que hoje a gente vê pelo perfil do pessoal que eles vem muito atrás 
dessas coisinhas, coisas voltadas para a residência.  

Felipe: A maioria dos clientes aqui são do bairro ou de fora? 

N.N: Não! vem tudo de fora, do bairro a gente assim... Porque eu sinto que isso 
aqui era uma região que tinha máquinas e muito prestadores de serviços para o 
próprio cara que comprava a máquina. Então você tinha todas as ramificações aqui e 
você tinha algumas empresinhas que estavam ligadas ao que tinha na rua então esse 
pessoal, quase todo mundo está indo embora. Muitos fecharam por causa da crise, 
muitos mudaram por causa do preço, aqui é um lugar que ainda é bem centralizado e 
é caro. Então eu acho que assim, que o que eu vendo aqui de pessoal do bairro é uns 
10%, o restante ainda vem tudo de fora.  



                                                                                                                 Anexos 

 

168 

 

Felipe: Certo, e se você tivesse que montar um negócio na região quais seriam 
os empecilhos na sua visão?  

N.N: Então assim, hoje a região é... como é que eu vou te falar, acho que não 
seria empecilho, mas hoje pela situação que está o país, acho que você teria que ter 
um om capital para você projetar um futuro longo, um futuro presente. Então para você 
montar alguma coisa aqui você teria que ter um dinheiro para você montar alguma 
coisa aqui e esperar isso aqui ficar povoado, porque vai sair, não sei se você percebeu 
que a uma quadra aqui vai sair 7 blocos. Na hora em que esses 7 blocos saírem... 

Felipe: Ali é Gafisa acho... Cyrela... 

N.N: Cyrela, Gafisa é esse aqui que está saindo do lado aqui. A hora em que 
esses 7 blocos saírem aqui, vamos calcular que vai ter 2 ou 3 mil pessoas a mais 
naquele pedacinho ali, fora o restante que está saindo para lá para baixo, então teria 
que se voltar alguma coisa para esse pessoal. Farmácia não tem aqui, quer dizer, não 
é que não tenha, mas hoje abril uma para lá do final da rua, para você ir à farmácia 
você tem que ir até o final da rua, não é longe? não é longe, mas talvez caberia mais 
uma. Mercadinho bom não tem, tem um bem ruinzinho também lá no final da rua, ou 
uns bem grandes que aí você precisa ter carro, ou vai ter que ir de táxi, porque não 
dá para ir a pé. Eu acho que montar alguma coisa assim, teria que ser nessa área ai, 
mercado, franquia de mercado, alguma coisa assim, desde que o valor também dos 
imóveis também abaixasse, porque hoje, o que o pessoal pede aqui se você andar 
pela rua você vai ver muito imóvel fechado, o aluguel é muito caro, então você vai 
montar um negócio que você não vai conseguir sobreviver. Então acho que ainda vai 
alguns anos para que o bairro se denomine, residencial ou comercial ou misto. Assim 
para definir que caminho ele realmente vai. Do tempo em que eu estou para cá, nunca 
que você achava um lugar para estacionar, o movimento de gente era muito bom, 
enorme. Hoje se você for ver é muito calmo. 

Felipe: É, então, não tem muita gente circulando nas ruas, principalmente 
nessas travessinhas... 

N.N: Nas travessinhas você não vai ver nada, só quando sair os novos prédios. 

Felipe: E esses prédios aqui, desde que você começou, dos 10 anos que você 
está trabalhando aqui eles apareceram mais agora? De quanto tempo para cá? 

N.N: De uns 5 anos para cá que começou a expansão imobiliária para cá, mas 
antes não tinham não. Antes era tudo loja de máquina e galpão mesmo, era tudo 
comércio voltado para a indústria. 
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ENTREVISTA 2 – COMERCIANTES 

Sexo: Masculino. Idade: 55. Profissão: Fabricante de Máquinas. 
Escolaridade: Superior Completo. Data da Entrevista: 13/04/2019. 

Felipe: Eu começo sempre perguntando os dados morfológicos, nome, idade, 
profissão e nível de escolaridade. 

F.O: Idade 55 anos e formado em direito. 

Felipe: E a quanto tempo o senhor tem comercio, trabalha aqui na região? 

F.O: A quarenta anos. 

Felipe: 40 anos? E como o senhor avalia o bairro para o seu negócio, os pontos 
positivos e os negativos? 

F.O: É um ponto comercial, um reduto para esse tipo de máquina que a gente 
vende, esse é o positivo. E o negativo é que a gente está perdendo espaço para os 
prédios que estão chegando.  

Felipe: E o que estimulou o senhor a montar um negócio aqui na região? Não 
sei se é seu... 

F.O: É que na época todo mundo do ramo estava aqui. 

Felipe: Entendi, do ramo? 

F.O: De máquina. 

Felipe: De Máquinas, certo. Então, o que você conhecia da região antes de se 
estabelecer? 

F.O: Extremamente industrial e comercial e agora está virando residencial.  

Felipe: E quais as mudanças que você... essas seriam as mudanças que você 
avalia desde então... desse tempo que passou?  

F.O: A maioria das empresas que compravam essas máquinas não estão mais 
nessa região e por isso nós já pensamos em sair daqui. A internet ela também tirou 
muito movimento da rua porque hoje o pessoal compra pela internet, tem muita gente 
que não vem mais aqui para comprar. 

Felipe: Certo, e os negócios como é que eles estão desde que você se 
estabeleceu? 

F.O: Olha, o nosso ramo não é fácil. O nosso ramo é um ramo artesanal é coisa 
por coisa que a gente tem que comprar, traz para cá e precisa reformar. É uma vida 
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de sacrifício, acho que se eu tivesse que escolher um outro ramo eu não escolheria 
esse, se eu estivesse lá atrás.  

Felipe: E os seus principais clientes, eles são daqui, ou de outros lugares? 

F.O: De todo o Brasil.  

Felipe: De todo o Brasil, tá! Se você pudesse escolher algo para o seu negócio 
prosperar, o que você desejaria para o bairro?  

F.O: Olha, a gente já pensa em mudar daqui, para nós para prosperar mais 
seria ter uma área maior fora daqui, porque aqui não é adequado para esse tipo de 
coisa, aqui é adaptado. Porque a gente mexe com coisa grande e aqui não tem mais 
espaço para fazer movimentação. Então o nosso sonho é sair daqui e ir para um lugar 
grande com estrutura.  

Felipe: Mas para longe?  

F.O: Hoje em dia qualquer lugar que você está dentro do perímetro do rodoanel 
é perto. Qualquer bairro... a gente vende tudo pela internet, tanto faz está qui ou lá de 
qualquer forma vai vender.  

Felipe: Aqui só é a loja física então?  

F.O: É, aqui é só a loja física, mas ela está perdendo muito a força, daqui a 
pouco... já tem muita gente do meu ramo que trabalha de portas fechadas é só você 
olhar o tanto de estabelecimento fechado que têm na rua. 

Felipe: Só deixa como estoque?  

F.O: Só deixa como estoque. E vende na internet.  

Felipe: Por que aqui tem muitos né? Eu pelo menos tentei entrevistar alguns... 

F.O: Tem bastante loja, tem menos né do que tinha, mas ainda tem.  

Felipe: E quais são os empecilhos na sua visão para que o seu negócio 
prospere e se você já pensou em mudar seu negócio para outro local, caso sim, quais 
seriam os motivos. 

F.O: É, os motivos seriam esses, o espaço aqui que é pequeno, a área que é 
inadequada e o futuro que não é promissor, porque na hora que chegar aqui por 
exemplo uma restrição de caminhão vamos ter que sair. E como é uma região que 
está se tornando cada vez mais residencial, essa é a tendência, então não faz mais 
sentido permanecer aqui. 

Felipe: Perfeito! É isso aí, obrigado. 
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ENTREVISTA 3 – COMERCIANTES 

Sexo: Masculino. Idade: N/A. Profissão: Armazenagem. Escolaridade: 
Segundo Grau Incompleto. Data da Entrevista: 30/03/2019. 

Felipe: Primeiro são esses dados aqui, que são os dados morfológicos, nome, 
idade, profissão e nível de escolaridade. 

E.N:  Segundo grau incompleto e o meu trabalho é armazém. 

Felipe: armazém?  

E.N: Armazém de cereais, alimento.  

Felipe: E a quanto tempo você tem esse armazém na região?  

E.N: Olha, eu já alugo esse armazém há uns 10 anos… 

Felipe: E como que você avalia o bairro? os pontos positivos e negativos? 

E.N: eu acho bom, mas a negatividade sempre tem, o tempo está ruim para 
todos os lugares.  

Felipe: E o que te estimulou a montar um negócio aqui no bairro? 

E.N: Aluguéis. Aluguéis mais barato do que para o lado de lá. Do outro lado é 
mais caro os aluguéis é tudo mais caro.  

Felipe: E o que que você conhecia aqui da região antes de decidir o local? 

E.N: Aqui era uma região que tinha muitos comércios de máquinas, ferramentas 
e galpões. Essas lojas aqui tudo era de ferramenta e máquinas e muitas pessoas 
pararam, outros fecharam. E tem muita empresa comprando esses terrenos 
abandonados, logo, logo eu acho que vou ter que sair daqui também. 

Felipe: E você sabe o motivo, o porquê? 

E.N: Porque eu escuto muitos boatos que o dono desse terreno quer vender o 
espaço aqui para uma construtora fazer prédios, isso já está acontecendo com outros 
galpões, nessa rua mesmo era cheio de galpão e foi tudo comprado já.  

Felipe: E você sabe o motivo? 

E.N: Muita gente mesmo parou, aí mesmo era uma fábrica, onde eu to hoje era 
uma fábrica, os donos mais velhos morreram e a família não quis tocar porque tinham 
outras atividades.  

Felipe: Entendo, e como que... Como vão os negócios desde que você se 
estabeleceu aqui?  
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E.N: Legal, o meu negócio é em qualquer lugar, porque eu só faço e mando, 
eu não vendo aí, a não ser que alguém passar e ver, mas eu já faço e entrego. O que 
me preocupa mais é o preço dos aluguéis. 

Felipe: E os seus principais clientes então não estão aqui na região no caso?  

E.N: Não, estão no Ceasa, nos mercados, nos supermercados. 

Felipe: Aqui no caso, a última pergunta era, "se você quisesse que o seu 
negócio prosperasse, que mudança você gostaria de ver aqui no bairro?" 

E.N: Mais segurança, mais coisa boa que o bairro merece, aqui também como 
tem esses prédios agora, se tivesse mais cuidado da prefeitura para cuidar mais das 
coisas aqui, porque está tudo meio abandonado aqui, tem muita coisa invadida. Agora 
talvez tenha mudança por causa desses prédios novos que estão fazendo aí. 

Felipe: Certo, muito obrigado! 

 

ENTREVISTA 4 – COMERCIANTES 

Sexo: Masculino. Idade: 44. Profissão: Empresário. Escolaridade: N/A. 
Data da Entrevista: 13/04/2019. 

Felipe: Primeiro eu pergunto o nome, idade, profissão e o nível de escolaridade.  

V.R: Está bom. 

Felipe: Aí você pode me dizer, seu nome, idade, profissão e ensino superior 
completo. 

V.R: Já está gravando? É, meu nome é V.R, idade 64 anos, profissão 
empresário. 

Felipe: Certo. E a quanto tempo você tem comércio e trabalha aqui na região? 

V.R: Eu tenho esse comércio a 40 anos, sempre trabalhei com a 
comercialização de equipamentos e máquinas de todos os tipos. 

Felipe: E como você avalia o bairro para o seu negócio? Aqui você pode dizer 
os pontos positivos e os pontos negativos. 

V.R: Os pontos positivos é que aqui é um lugar bom para se trabalhar e eu já 
estou acostumado porque trabalhei toda a minha vida aqui na região. Agora os pontos 
negativos é que o comércio do meu ramo está saindo aqui da região. Você pode ver 
que tem muita coisa fechada por aí, muitos que trabalhavam comigo estão tudo de 
porta fechada.  
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Felipe: E você sabe o motivo? 

V.R: Eu acredito que tenha vários motivos…Hoje não tá fácil para ninguém 
manter um estabelecimento aberto, tem muito galpão sendo vendido para as 
construtoras e com o passar do tempo as pessoas que trabalhavam aqui do meu ramo 
foram fechando, vendendo seus terrenos e hoje não está tão ativo como já foi, quando 
eu comecei aqui era outra coisa, as vendas, tudo era melhor… 

Felipe: Então esses seriam os pontos negativos? 

V.R: É, aqui também tem um problema com os moradores de rua, assalto, aqui 
na região é muito assalto. Tem muitos moradores de rua, eles invadem tudo está 
vazio. Quando a gente começou era pouco, e com o passar do tempo veio muito. 

Felipe: E o que estimulou a montar um negócio aqui? 

V.R: O ponto de comércio. Para o nosso público alvo foi o ponto de comércio.  

Felipe: E o que você conhecia da região antes de se estabelecer aqui? Houve 
muitas mudanças desde que você se estabeleceu? 

V.R: Então, como eu disse aqui já teve um movimento maior, muitas empresas 
do ramo se instalaram aqui, na época que eu comecei aqui era a região para comprar 
todo o tipo de equipamento, máquinas, antigamente ficava tudo aberto, agora você 
pode ver muita empresa saindo, fechando. De uns 5 anos pra cá tem muita coisa 
sendo vendida para as construtoras fazerem prédios também. 

Felipe: E como vão os negócios desde que você se estabeleceu? 

V.R: Já foi melhor, mas eu ainda tenho muitos clientes que ainda trabalham 
comigo, então eu consigo tocar meu negócio. 

Felipe: E os seus clientes, eles são aqui do bairro? 

V.R: Não, a maioria é tudo de fora. Quase não tem nenhum cliente aqui mais, 
a maioria compra pela internet e vai tudo para outras regiões longes daqui. 

Felipe: E para que o seu negócio prospere o que você desejaria para o bairro? 

V.R: Olha, como já tem muita empresa do meu ramo saindo, eu não sei qual 
vai ser o futuro. Eu já estou velho, meus filhos já estão todos adultos, então eu não 
sei quanto tempo mais eu vou continuar. 

Felipe: Entendo, eu acho que conseguimos cobrir todas as perguntas, muito 
obrigado! 
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ENTREVISTA 1 – OCUPAÇÃO 

Sexo: Masculino. Idade: 39. Profissão: Desempregado. Escolaridade: 
Segundo grau incompleto. Data da Entrevista: 18/09/2019 

Felipe: Bom eu queria primeiro... vou começar perguntando para você o seu 
nome, o seu nível de escolaridade sua profissão e a quanto tempo você mora aqui na 
ocupação. 

A.O: Bom, meu nome é A.O, eu tenho 39 anos, e eu estou aqui a 8 meses, 
morando na invasão, tenho o segundo grau incompleto, e a minha profissão é... eu 
sou chef de cozinha, mas eu to desempregado. 

Felipe: E você mora aqui a quanto tempo? 

A.O: A 8 meses.  

Felipe: 8 meses morando aqui na ocupação. E quantas pessoas moram nessa 
fábrica hoje? Você sabe me dizer? 

A.O: Aqui 1200 pessoas. Entre haitianos, bolivianos e brasileiros. Só que 80% 
é mais haitiano do que brasileiro. Dos dois lados, tem dois lados aqui, mas só que é 
tudo o mesmo local.  

Felipe: Você sabe o que era esse espaço antes de...? 

A.O: Aqui já foi fábrica de lenço, já foi fábrica de cadeado, de estofado, já foi 
boate, tanto é que tem até uma gaiola ali até hoje, gaiola onde as meninas dançavam. 
Ali no fundo tem até um palco, um camarim ali. 

Felipe: E como é que o movimento de ocupação se iniciou? Vocês estão aqui 
a 8 meses, foi só... vem o pessoal, como é que vocês sabiam do lugar? 

A.O: Eu fiquei sabendo depois por que eu conheço uma pessoa aqui, e a 
pessoa me indicou aqui, porque nós estávamos pagando aluguel e estava meio difícil 
as coisas, aí a pessoa que me conhece trouxe a gente para cá. Ela trouxe a gente 
para cá, ficamos aqui e nós pegamos esse pedaço e começamos a construir esse 
local aqui, entendeu? Aquela ali, a Tânia, é considerada como filha nossa aqui, porque 
foi ela que indicou para nós aqui. 

Felipe: E ela vocês a chamam de filha? 

A.O: É, nós consideramos como filha.  

Felipe: E vocês perceberam alguma mudança no bairro e com a vizinhança? 
Depois que vocês mudaram? 

A.O: O bairro aqui é tudo pessoa gente boa, tem mercadinho que atende a 
gente, nesse tempo não mudou nada não. E aqui eu sei aqui que aqui o pessoal já 
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me falo que invadiram já tem uns 3, 4 anos, desde 2015 que eles já estão morando 
aqui dentro, que existe essa invasão já. 

Felipe: Quantas pessoas aqui ajudam na organização?  

A.O: São poucos. Se a gente mesmo não fazer a nossa organização... A gente 
não tem uma base de quantas realmente são, mas negócio de fiação e tipo assim, 
agora trocou de novo, agora é um haitiano que vira e mexe tem que chamar ele para 
o negócio de fiação que toda hora da "piti".  

Felipe: Então tem alguém responsável pela manutenção? 

A.O: Quem faz a manutenção da energia é um haitiano lá do outro lado...Sim, 
agora ninguém mais pode mexer, só ele.  

Felipe: E tipo vocês param todos para conversar sobre o espaço e a limpeza? 

Adriano: Chamamos, tem dia que tem reunião. Chama todos os brasileiros, tem 
hora que chama todos os haitianos, para fazer reunião, mas não adianta porque se a 
gente não fizer a nossa organização... 

Felipe: Cada um organiza o seu espaço então? 

A.O: Para você ver, olha o meu espaço aqui e olha ali...É a preguiça de pegar 
o lixo e jogar ele na rua, por que tem o lugar certo para jogar na rua, mas o pessoal 
vem e joga aqui, ai como tem uma lixeira aqui eles acham que eu vou pegar  da minha 
lixeira e jogar na rua... e depois, quem é que vai me dar saco de lixo? quem é que vai 
me dar as coisas? ninguém. 

Felipe: E você tem perspectiva para os próximos anos?  

A.O: Então a gente não tem muita perspectiva. A gente ta aqui porque não 
temos condição de pagar aluguel. Mas a prefeitura quer tirar as famílias que estão 
aqui dentro. A prefeitura nunca veio notificar a gente, mas a gente tem uma advogada 
que falou que esse processo aqui está parado. Ela está lutando contra os outros 
advogados que são contra nós ficarmos aqui. E de todas as causas que ela já pegou, 
todos os julgamentos e processos que ela pegou, ela ganhou. 

Felipe: Vocês conhecem, sabem se aqui tem dono? Vocês conheceram essa 
advogada como? 

Adriano: Tem vários donos aqui, um deles principalmente é o Capitão Calunga, 
que é da polícia militar. 

A.O: A advogada veio aqui e ela se apresentou como advogada, se apresentou 
e mostrou que era advogada daqui, mostrou os papéis para a gente tudo que ela era 
a advogada daqui que o processo estava parado e não tinha perspectiva da gente sair 
daqui tão cedo.  
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Felipe: Mas como está o processo? Você sabe de algo? 

A.O: É que depende dela, se o processo andar aí tem que ver se ela vai ganhar 
ou não, se ela não ganhar tem que sair daqui todo mundo, agora vai para onde todo 
mundo? tem muita gente aqui. 

Felipe: E tem criança?  

A.O: Tem criança, de colo, recém-nascido, tem senhores que andam meio 
assim, devagar... 

A.O: Pessoa deficiente, tem uma criança que é especial mesmo, ela não se 
levanta da cama...Tem uma mesmo que nem sai para fora, só fica deitada na cama, 
usa fralda, põe comida na boca, do banho nela e é complicado. 

Felipe: Em relação essa advogada, a prefeitura passou alguma proposta para 
vocês?  

A.O: A prefeitura não fala nada, é só a advogada mesmo que vem e conversa 
com a gente.  É só a advogada, se não fosse ela eu não sei como que seria isso não. 
Está muito complicado... 

Felipe: E vocês a pagam? 

A.O: A gente paga todo mês, a taxa para ela, e da taxa nossa aqui, dos 30 reais 
que é para o advogado e dos 20 que é para manutenção, os 30 reais que é para o 
advogado e todo mundo aqui arrecada 6 mil reais e paga ela. 

Felipe: Vocês pagam seis mil reais por mês? 

A.O: Ou mais, porque é aqui e do outro lado lá. 

A.O: mas é o preço, seis mil reais que nós pagamos para ela.  

Felipe: E ela tem histórico, vocês conhecem o histórico dela de causa, de luta 
por... 

A.O: Eu a conheci quando ela se apresentou aqui, ela já falou de vários casos 
dela que ela já passou por vários julgamentos e vários processos e os donos querendo 
tirar o pessoal daqui, mas ela ganhou todos os processos. 

Felipe: Combinado! Muito obrigado! 
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ENTREVISTA 2 – OCUPAÇÃO 

Sexo: Feminino. Idade: 43. Profissão: Desempregada. Escolaridade: 
Ensino Médio Completo. Data da Entrevista: 10/09/2019 

Felipe: Eu começo perguntando primeiro o que a gente chama de dados 
morfológicos. Então seu nome, a idade, ocupação profissional e nível de escolaridade. 
Seu nome primeiro? 

S.A:  S.A 

Felipe: Idade 

S.A: 43 anos 

Felipe: Ocupação Profissional 

S.A: Atendente de Telemarketing, mas eu não estou trabalhando não. 

Felipe: Nível educacional. 

S.A: Ensino médio completo 

Felipe: E a quanto tempo você vive aqui na ocupação dessa fábrica? 

S.A: Desde janeiro.  

Felipe: Você sabe desde quando essa ocupação começou?  

S.A: Olha, pela base, 2015, 2016..., eu não tenho a base direito não. Mas já faz 
um tempo já. Mas exatamente eu não sei não, mas a fábrica já está invadida tem 
bastante tempo já. Mas o tempo eu não sei não.  

Felipe: E quantas pessoas moram no local? 

S.A: Tem mais de 1450. 

Felipe: 1450? 

S.A: Isso. 

Felipe: E aqui, você sabe como que é feita a divisão das pessoas, como é que... 

S.A: Tinha uns espaços vazios e as pessoas foram construindo. Cada um tem 
uma casa.  

Felipe: Uma casa dentro da.... Você tem noção de como é que começou, quem 
que iniciou esse processo?  



                                                                                                                 Anexos 

 

178 

 

S.A: Não sei, exatamente eu não sei. Mas as pessoas foram invadindo e 
construindo suas casas aqui dentro. Agora eu não sei exatamente como começou, eu 
sei que eu vim para cá porque eu estava sem trabalho e não tinha como pagar o 
aluguel onde eu morava. 

Felipe: Como é que você descobriu o local? Você conhecia alguma coisa na 
região antes?  

S.A: Eu conheci através de uma pessoa que mora aqui. Ela me indicou, disse 
que eu poderia vir para cá, mas eu não conhecia, eu só conhecia como a fábrica 05 
que era do Gugu, eu só passava do lado, aí fechou ficou um tempo abandonada e o 
pessoal começou a entrar. Agora exatamente o tempo assim eu não tenho uma base. 

Felipe: Quando você descobriu aqui, você sabe o que era essa fábrica antes? 

S.A: Eu me lembro que era uma fábrica de cadeados depois de lenços aí depois 
foi a fábrica do Gugu.  

Felipe: Era uma balada aqui. 

S.A: Era uma balada, tem até um palco lá fora.  

Felipe: E você só conhecia de passagem aqui. Quem é que te indicou? 

S.A: Uma pessoa que mora aqui. 

Felipe: E você tem perspectiva para os próximos anos?  

S.A: Eu não tenho não, muitas pessoas dizem que isso aqui tudo vai ter que 
sair, que a prefeitura vai tirar todo mundo. A gente tem uma advogada e ela falou que 
está tudo parado o processo. Agora daqui para frente não sei como vai ficar.  

Felipe: Aqui tem processo de reintegração de posse né? 

S.A: Exatamente. 

Felipe: Vocês conheceram essa advogada como? 

S.A: Quem conheceu mesmo foi o Adriano, que conheceu lá do outro lado. 
Agora eu mesmo não falei com ela ainda.  

Felipe: Você sabe se aqui tem algum dono? 

S.A: Tem vários, são vários donos.  

Felipe: Vocês já receberam alguma notificação da prefeitura? 

S.A: Não, ainda não. 
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Felipe: Você conhece algum outro lugar da região que esteja nas mesmas 
condições de fábrica ocupada ou algo desse tipo? 

S.A: O único que eu conheço é ali debaixo do viaduto.  

Felipe: Ali no Alcântara Machado? 

S.A: É. Um pouquinho para a frente ali. 

Felipe: Ali também tem uma ocupação. E como é que é a organização de vocês 
aqui? 

S.A: De pagar? A gente paga o advogado e tem a manutenção. Só que no 
momento não estamos pagando porque o pessoal está devendo para a gente.  

Felipe: Quanto é que vocês pagam aqui? 

S.A: Para a advogada pagamos R$ 30,00 para a manutenção é R$ 20,00, mas 
no momento não estamos pagando não porque o pessoal está devendo para a gente. 

Felipe: Então são 50 reais por mês.  Ela vem aqui? 

S.A: De vez em quando ela vem, mas até agora tudo que ela disse foi que o 
processo estava parado.  

Felipe: E ela conversa com quem?  

S.A: É que ele foi da última vez para lá e ela estava lá então ele conversou um 
pouco com ela. 

Felipe: Em relação ao bairro, aconteceu alguma mudança desde que você 
chegou? o que você acha da vizinhança?  

S.A: A vizinhança é normal. Trata bem com todo mundo, normal. Eu mesmo 
nunca tive problema com os vizinhos. 

Felipe: Muito obrigado! 

 

ENTREVISTA 3 – OCUPAÇÃO 

Sexo: Feminino. Idade: 47. Profissão: Empregada Doméstica. 
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto. Data da Entrevista: 10/09/2019 

Felipe: Eu começo perguntando primeiro o seu nome, idade, profissão e nível 
de escolaridade. Você pode começar nem falando seu nome.  
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N.A: N.A. 

Felipe: Idade? 

N.A: 47 anos 

Felipe: Nível educacional? 

N.A: Estudei até a 5ª série.  

Felipe: Sua profissão? 

N.A: Eu sou empregada doméstica mesmo, mas não estou trabalhando. 

Felipe: E a quanto tempo você vive aqui na fábrica?  

N.A: Tem 7 meses.  

Felipe: Você sabe quantas pessoas moram no local? 

N.A: Aqui umas 1500 pessoas. Eu sou nova aqui, eu não estou muito tempo 
aqui, não tenho nem um ano vivendo aqui. Tem gente que mora aqui a mais tempo. 

Felipe: Você sabe desde quando a ocupação começou?  

N.A: Eu não sei desde quando. Eu não conheci, eu conheci aqui através de 
uma colega minha.  

Felipe: Ela mora aqui também? 

N.A: Não, ela morava, mas foi embora. A Vânia, baixinha e gordinha, ela tem 
um bocado de meninos, tem 5 filhos.  

Felipe: Você decidiu aqui então por uma indicação? Antes de morar aqui você 
morava onde? 

N.A: É indicação de uma colega minha, sabe. Eu morava na Avenida Dom 
Pedro. Era outra invasão lá. Lá eu sabia quantas eram, eram pouquinha gente, 23 
famílias, 24 comigo que tinha lá.  

Felipe: Você sabe o que era essa fábrica antes da ocupação? 

N.A: Não, nunca nem sabia, não sabia da invasão aqui.  

Felipe: E o que você conhecia do lugar antes de morar aqui, do bairro? 
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N.A: Não. Eu não sabia aqui. Na verdade, eu morei mesmo na Presidente 
Wilson, que teve uma outra comunidade, invasão lá, lá eu já morei mais tempo, quase 
três anos.  

Felipe: Você sabe qual a perspectiva para os próximos anos? 

N.A: Eu não sei, a gente não sabe. Só Deus sabe, a gente não sabe, estamos 
aqui porque precisamos. Eu estou desempregada, não tenho dinheiro para alugar uma 
casa e por isso estou morando aqui. Eu vou ficando enquanto der, mas o pessoal fala 
que essa invasão vai acabar um dia, que a prefeitura vai tirar todo mundo daqui de 
dentro. 

Felipe: Os outros entrevistados me disseram que aqui está em processo de 
reintegração de posse? Vocês estão pagando advogado... 

N.A: É a gente paga, tem que pagar né. Mas nos últimos meses eu não estou 
pagando porque não tenho dinheiro nenhum, ta tudo muito difícil para o pessoal que 
mora aqui dentro. 

Felipe: Você sabe se tem/tinha algum dono? 

N.A: Eu não sei. 

Voz ao fundo: Vários donos. 

N.A: É? Eu não sei é porque eles conhecem mais do que eu. Eu só sei que eu 
estou aqui. Que tem um lugarzinho e estou aqui morando.  

Felipe: Tudo bem, e você sabe se houve alguma mudança? Porque você está 
aqui a sete meses, no bairro, alguma transformação. Qual a sua relação com a 
vizinhança?  

N.A: Não, não tem nada assim não. Eu gosto de todo mundo, me dou bem com 
todo mundo.  

Felipe: Então está bom, muito obrigado! 

 

ENTREVISTA 4 – OCUPAÇÃO 

Sexo: Feminino. Idade: 41. Profissão: Desempregada. Escolaridade: N/A. 
Data da Entrevista: 10/09/2019 

Felipe: Eu começo perguntando primeiro o seu nome, idade, profissão e nível 
de escolaridade. 

E.E: Meu nome é E.E, eu tenho 41 anos. Eu estou aqui vai fazer 2 anos, quando 
eu vim já tinha um pessoal que tinha invadido aqui, assim, por falta de ter um lugar 
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para morar. Aqui é um lugar para a gente morar, para quem não tem condições, eu 
estou desempregada, mas já fui camareira, serviços gerais, costureira. Tenho 7 filhos 
que me ajudam muito, aqui era uma antiga fábrica, posso dizer que... 

Felipe: Quanto tempo você vive aqui no local? 

E.E: Aqui tem 1 ano e meio. 

Felipe: Você sabe desde quando a fábrica está ocupada?  

E.E: Não quando eu vim já estava assim.  

Felipe: Você conheceu como o local? 

E.E: Aqui foi uma amiga minha que me indicou para mim estar vindo. Porque 
na época eu estava grávida de gêmeos. 

Felipe: Eu sou gêmeo também. 

E.E: É (risos). Eu estava grávida, não tinha mais como trabalhar para pagar 
aluguel, eu vim e consegui um espaço aqui. 

Felipe: E como é que foi decidido o local aqui? Estava vazio e começou o 
movimento de ocupação... 

E.E: É, tinham alguns... barracos. Algumas casas, mas eu peguei um espaço, 
fechei e estamos aqui. Mas já foi uma “ajuda”, mas até que agora já está servindo. 

Felipe: Quantas pessoas a senhora acha que estão morando aqui?  

E.E: 1450? ou mais. De família, umas 400 famílias.  

Felipe: Você já conhecia o local antes de vir para cá? 

E.E: Não. Assim, eu conheci a o bairro da Mooca só de passagem mesmo. De 
ônibus, mas assim, conhecer mesmo, eu não conhecia não.  

Felipe: Eu vi na internet que aqui tem um processo de reintegração de posse, 
dos donos, eles querem tirar as famílias daqui... 

E.E: Sim, mas eu já não sei... 

Felipe: Vocês têm algum advogado? 

E.E: Sim nós temos. 

Felipe: Em relação a prefeitura, vocês já receberam alguma notificação alguma 
coisa do tipo? 
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E.E: Não. De prefeitura não. Nós temos só essa advogada, e tem uma pessoa 
que vê tudo isso para a gente.  

Felipe: Tem uma pessoa? a advogada? 

E.E: É. Que vê para a gente o processo e tudo. 

Felipe: Vocês pagam alguma coisa para ela? 

E.E: Sim.  

Felipe: Você sabe se tem outros lugares ocupados na região? Espaços como 
esse? 

E.E: tem debaixo do viaduto 

Felipe: Do Alcântara Machado. 

E.E. É. 

Felipe: Ali foi uma Tenda né? 

E.E: É, e tinha uma antes que foi ali no cimento, mas a prefeitura tirou. 

Felipe: Ali onde eles chamavam de favela do cimento? Pegou fogo nesse ano. 
E a última pergunta aqui, qual é a sua relação com o pessoal do bairro? Houve alguma 
mudança desde que você está morando aqui?  

E.E: Sim, são pessoas que tratam a gente bem, normal, como qualquer outra. 
São pessoas normais. Conversa e não temos atrito com ninguém. Tem uns que tem 
preconceito por a gente morar na invasão, mas na maioria dos casos a gente não tem 
problema com ninguém. 

Felipe: Certo, muito obrigado! 

 

 


