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Cidade de fronteiras abertas. Assim se configurou São Paulo no início deste século: 
palco que se preparava para ser território sob domínio do capital. Em menos de 30 anos, 
São Paulo passa de cidade/entreposto comercial de pouca importância no país escravocrata 
para cidade-vanguarda da produção industrial. Esta passagem se produziu em um momento 
de transformações profundas na ordem social: passagem de um Estado imperial escravo-
crata para a República do trabalho assalariado. Esta transição, redefinição do social, foi 
uma transformação multidimensional: mudaram enredos, palcos e personagens. 

 
Podemos detectar esta transição de várias formas: focalizando a atenção na 

transformação das relações econômicas ou sociais ou ainda nas instituições políticas. No 
entanto podemos também captá-la "desmontando" o próprio espaço urbano, palco-persona-
gem desta transição, uma vez que na geografia transformada da cidade está a marca da 
constituição da nova ordem social. 

 
Na cidade escravocrata, que perdura até épocas tardias do século XIX, mais 

precisamente até 1888, os limites e fronteiras entre os grupos sociais são clara e 
rigidamente definidos; na vida cio senhor e escravo não há qualquer momento em que não 
esteja expressa a relação de dominação. Uma dominação que se exerce diretamente, com o 
uso da força e violência física, e que se legitima mediante um discurso científico 
etnocêntrico. O escravo mora dentro do território do senhor, é uma máquina de produzir de 
sua propriedade. Na senzala, o negro escravo não é indivíduo, será quando fugir — se 
aquilombando — ou quando comprar a alforria, liberdade de dispor do próprio corpo. 

 
Com a abolição, o senhor se libertou do investimento no escravo para poder explorar 

o trabalhador livre. Mas para isto era preciso constituir o trabalhador livre: fazê-lo existir 
tanto fisicamente quanto ideologicamente. Se não há mais senzala ou chibata, então era 
preciso submeter os indivíduos a uma determinada ordem, em que não lhes restasse outra 
alternativa senão a venda de sua força de trabalho. 

 
Em São Paulo, nem o negro nem o caipira (homem livre não proprietário de escravos) 

ocuparam imediatamente o lugar deste novo trabalhador. Do ponto de vista dos fazendeiros 
de café — que propuseram e lideraram a substituição do trabalhador cativo pela mão-de-
obra livre — era mais vantajoso empregar o imigrante europeu. As razões são antes de tudo 
econômicas: o fazendeiro não precisava pagar a passagem do imigrante — esta era paga 
pelo governo da província. Mas ao mesmo tempo a opção pelo "braço livre europeu" 
significava usar mão-de-obra "civilizada", já que não era possível romper repentinamente 
com todo o arcabouço ético-político da escravidão, montado mediante identificação 
"selvagem-inumano-cativo". Pelo contrário, "barbárie versus civilização" continuou sendo 
a pedra de toque do discurso da classe dominante na Primeira República (1889-1930), para 
justificar seu exercício cotidiano de poder. 

 
Esta operação é importante, na medida em que se trata de determinar o critério 

fundamental para definir quem pode constituir o pacto de igualdade entre os homens na 
ordem liberal republicana e quem está fora dele; ou seja, é por meio deste argumento que 
se justificam ações repressivas contra determinados indivíduos ou grupos sociais. Abrir as 
portas para a pobreza européia, atraindo-a, e dar a ela o lugar de "assalariado" implicou 
diferenciar internamente a pobreza, produzindo ao mesmo tempo a figura do "marginal" e 



usando para isso urna estigmatizado racial. Colada sobre ela estava a definição dos lugares 
que cada grupo ocuparia na hierarquia do espaço social. 

 
Isto fica cristalino quando examinamos o processo de redefinição dos "lugares" da 

cidade, que ocorreu exatamente neste momento de transição para o trabalho livre. Antes de 
mais nada, ele não habita mais a casa do patrão como fazia o escravo. Efetiva-mente, com 
exceção dos empregados domésticos, que continuaram nas senzalas, os demais 
trabalhadores passaram a pagar aluguel por uma moradia separada geograficamente da 
moradia do patrão e geralmente próxima ao local de trabalho: regiões específicas e 
separadas para cada grupo social, novidade da virada do século em São Paulo. 

 
As zonas populares, que englobaram de operários fabris ao "setor degradado" 

(carregadores, lixeiros etc.), eram, em sua maioria, núcleos avançados de urbanização à 
margem das ferrovias. Estas, vindas do porto de Santos, chegavam ao alto do planalto 
paulista para distribuir, Estado adentro, café, mercadorias, trabalhadores. Ao cruzar a 
cidade, muitas vezes atravessavam várzeas pantanosas e inundáveis. Ali mesmo, no espaço 
labiríntico dos cortiços e vilas, entremeados pela presença das chaminés de fábricas, 
habitará a maior parte dos pobres da cidade.5 

 
Enquanto isto, nas colinas ou alamedas retilíneas e arborizadas se localizarão os 

palacetes dos ricos: as distâncias estão agora topograficamente marcadas. Espaço 
hierarquizado: qualquer um sabe seu lugar, qualquer um identifica onde pode e onde não 
pode circular. Nos bairros populares são os lotes superocupados horizontalmente, 
formando becos e vilas, entremeados por galpões industriais. Exigüidade de espaços 
privados, profusão de espaços semipúblicos densamente ocupados. Geralmente barro nas 
ruas, esgoto a céu aberto e bonde na via principal. O bairro dos ricos é aquele cujas 
mansões se fecham em muros, exibindo sua imponência nas avenidas largas e iluminadas 
— amplos espaços para uma seleta e íntima vida social. 

 
Entre as zonas da cidade vão aparecer também regiões de transição, espécie de zonas 

de fronteiras que misturam territórios diversos. Cidade aberta tem fronteiras internas 
móveis: à medida que as zonas populares se expandiam, as regiões burguesas se 
deslocavam, transformando-se em áreas de cortiços onde habitam os pobres, e assim 
sucessivamente.6 

 
Este movimento é fruto de uma das faces dos conflitos urbanos gerados na cidade 

capitalista: a segregação sócio-territorial. Os espaços da cidade são política e socialmente 
diferenciados de acordo com os grupos sociais que nela habitam, de tal modo a definir 
"territórios" distintos. Grosso modo, os pobres amontoam-se em bairros precários e os ricos 
espalham-se em espaços monumentais. Ao mesmo tempo em que há separação e recorte, 
ocorre um processo de identificação e reconhecimento internamente a cada região. 
Confinados em determinadas zonas da cidade, os grupos sociais acabam de certo modo 
controlando seus respectivos territórios e sobretudo identificando-se com eles. Assim o 
bairro segregado não é apenas um lugar no espaço da cidade, mas é o próprio grupo social 
que o ocupa e com ele se identifica. 

 
Isto significa que, dentro de determinados limites nas zonas populares, podem 



acontecer formas de socialização sujeitas a normas diferentes daquelas prescritas e aceitas 
pela "ordem urbana", defendida pela classe dominante. Estas normas estão diretamente 
vinculadas à especificidade etnocultural dos vários grupos sociais que ocupam este 
território. No caso de São Paulo é fruto da mistura de práticas autônomas dos grupos 
negros e mulatos (herdadas das raízes africanas e transformadas nas senzalas e quilombos) 
com aquelas trazidas pelos vários grupos de imigrantes europeus, principalmente italianos, 
espanhóis e portugueses. 

 
O limite da especificidade e autonomia de tais práticas é exatamente o poder urbano, 

conjunto de mecanismos econômicos, ideológicos e políticos que funciona no cotidiano da 
cidade, para reprimir ou transformar tudo que se diferencia da "ordem" social. Esta ordem é 
antes de mais nada um modelo que a classe dominante estabelece para si mesma e que 
pressupõe e propõe uma absoluta homogeneidade social. Assim a diferença é considerada 
desvio e transforma-se imediatamente em "objeto de intervenção". Um governo urbano que 
intervém diretamente na vida dos habitantes da cidade é posto então em funcionamento. 
Este poder agirá basicamente de duas formas: por meio de um discurso que estabelece o 
modelo de cidade e cidadão, e mediante intervenções diretas. A eficácia do discurso está na 
estigmatização de certos grupos sociais e conseqüentemente — pela via da condenação de 
suas ações — na reificação da ordem urbana dominante. 

 
Assim, por exemplo, em São Paulo, no início do século, a questão mais 

insistentemente discutida pelo poder urbano é "o que fazer com os cortiços", vistos como 
"focos" de onde emanam perigos de toda natureza: para corpos e espíritos. A idéia de que a 
proximidade de um cortiço pode contagiar a "saúde" de toda uma região está presente na 
fala de técnicos higienistas, mas também provém de moradores de zonas fronteiriças? 
Nestas, os palacetes vêem os cortiços, de certa forma convivem com eles. O que os 
diferencia? O cortiço é a longa fila de cômodos geminados, que dão para o pátio ou 
corredor comum e que tem banheiro, cozinha e tanque coletivos. Alta intensidade de vida 
social em espaço exíguo. Nele se misturam trabalhadores e vagabundos, famílias e sol-
teiros, negros, brancos e mulatos nascidos no Brasil, bem como portugueses, espanhóis e 
italianos. O palacete é a casa unifamiliar-tesouro: um espaço para cada atividade, a 
privacidade e seletividade sociais garantidas por uma sucessão de paredes e muros, os bens 
acumulados em exposição. Pouca intensidade de vida social, nenhuma mistura em grandes 
espaços. Para o palacete, a ordem reinante no cortiço, a forma de organização específica ali 
existente é desordem, caos, promiscuidade indesejável e malsã. Ele é sua antiimagem, seu 
não-espelho ameaçador, um espaço não facilmente decifrável que amedronta quem o vê de 
fora, desconhecendo seus códigos. 

 
Ali se disseminavam pestes e febres terríveis que invadiam São Paulo de tempos em 

tempos.8 Sua sujeira e promiscuidade são, desde o século passado, apontadas como 
responsáveis pelas epidemias. Sujeira, pela falta de água ou esgoto, promiscuidade pelos 
hábitos "bárbaros", "não civilizados" de seus moradores. Assim cortiços e encortiçados são 
imediatamente identificados com sujeira, peste, imoralidade e barbárie. A operação 
estigmatizante se completará então com a indicação destes territórios e suas populações 
como sujeitas a controles e leis especiais. Uma das formas de ação sobre o cortiço é a 
instituição da Polícia Sanitária, órgão criado na última década do século XIX e ligado à 
Secretaria do Interior, órgão cuja função é penetrar neste local sempre que necessário. Em 



nome da saúde dos cidadãos, os moradores dos cortiços passam a ser pesquisados, suas 
casas invadidas e remexidas, seus doentes de toda espécie removidos. Esta ação, capaz de 
produzir um conhecimento acerca do cortiço (decifrá-lo, enfim!), era utilizada também 
para operar uma espécie de triagem de sua população. A cada "anormalidade" correspondia 
um tratamento: estados febris encaminhados para o Hospital de Isolamento, loucuras para o 
Hospital dos Alienados, criminosos para o Presídio, criminosos-mirins para o Instituto 
Disciplinar. 

 
A criação de instituições de controle destinadas à reclusão ou recuperação de 

anormalidades se inscreve na lógica perturbação/ação curativa que norteia a ação do poder 
urbano. Novamente é a doutrina da "retirada da laranja podre do cesto". Basta para isso 
definir o que é podre e organizar as várias formas de punir, eliminar ou recuperar o foco de 
contágio. 

 
A legislação urbana — conjunto de leis e regras que orientam as transações 

imobiliárias na cidade — também considerava o cortiço um "caso especial". Apontava 
timidamente algumas restrições à sua superlotação, mas sobretudo procurava oferecer van-
tagens — por exemplo, isenções fiscais para os empreendedores que seguissem o modelo 
da “vila higiênica". A vila, padrão popular proposto na legislação, se diferencia do cortiço 
por conter, no interior de cada unidade, as áreas de cozinhar, lavar, banhar e defecar. As 
unidades, ainda geminadas e dando para pátio ou corredor comum, possui mais de um 
cômodo. A vila tem, portanto, mais separações do que o cortiço. Além disto, as atividades 
que mais são coletivas e misturadas no cortiço passam a ocorrer nos fundos de cada casa, 
longe da vista dos vizinhos. 

 
Do ponto de vista do poder urbano, a vila seria identificada como pobre, porém mais 

organizada, decente e ordeira e portanto menos perigosa do que o cortiço. No entanto, o 
morador da vila, embora visse sua própria condição como privilegiada em relação ao 
cortiço, não estava dele separado, não o via de fora. Isto porque as zonas populares 
misturavam cortiços e vilas: seus moradores circulavam nas mesmas ruas, tomavam o 
mesmo bonde, freqüentavam o mesmo botequim, por vezes até trabalhavam na mesma 
fábrica. 

 
Embora possamos afirmar que a grande maioria dos trabalhadores não qualificados 

(constituída sobretudo por negros e mulatos) e da chamada marginalidade (biscateiros, 
vagabundos, criminosos, artistas, prostitutas — composta, principalmente, por negros, 
mulatos e migrantes do Sul da Itália) era habitante dos cortiços, do ponto de vista 
econômico a fronteira entre "encortiçados" e "moradores de vilas" não era claramente 
demarcada. No entanto, do ponto de vista ideológico, ela é fundamental, opondo de um 
lado "perigosos marginais" e do outro "pobres trabalhadores". A fronteira é o limiar de 
clandestinidade: um lado é a miséria permitida, útil, explorada, o outro, a miséria ilegal, 
perigosa. 

 
O morar civilizado proposto pelo padrão consubstanciado na vila higiênica se dilui na 

proximidade e convivência com o cortiço; mas poderá ser mais facilmente detectado nas 
"vilas-cidadelas", conjunto de moradias e equipamentos coletivos edificados pelas próprias 
fábricas para seus operários. A cidadela é um "bairro" completo: casas, escola, creche, 



armazém, praça, campo de futebol, igreja, gerido pelo proprietário da indústria para seus 
operários. Nela, o tempo fora da fábrica também está sujeito às normas que imperam 
durante a jornada de trabalho. Quem mora na vila-cidadela deve ter um comportamento 
"em casa" e "na rua" tão disciplinado e organizado quanto o comportamento "na fábrica.". 
Isto é garantido por uma série de controles presentes nas cidadelas: obrigatoriedade de 
freqüentar a igreja, toque de recolher à noite, bailes vigiados. Além destes, evidentes, a 
própria identificação patrão/senhorio já significa maior controle sobre o trabalhador: a 
cessão da casa era apresentada como um privilégio para o operário, alcançado por este 
graças a um comportamento exemplar na produção, ou seja, regularidade, produtividade, 
dedicação e, sobretudo, submissão. Muitas vezes tinham o direito de morar na vila da 
fábrica as famílias que possuíssem mais do que três membros trabalhando naquela 
indústria, o que estimulava a própria família a manter a autovigilância, já que 
comportamentos irregulares de qualquer um de seus membros moradores-trabalhadores 
implicavam a perda da casa. Todas estas formas de controle nada mais fazem do que 
estabelecer uma vida coletiva heterônoma: o bairro popular dominado pela fábrica. 

 
Cortiço e vila-cidadela seriam as situações extremas de for-mas de habitação popular 

coletiva que implicam micropolíticas do cotidiano completamente diferentes. Um é o 
"bárbaro ajuntamento irregular marcado pela contaminação de mentes e corpos", outra é o 
"civilizado e ordeiro bairro proletário". 

 
Fato é que a cidadela representa na cidade apenas uma espécie de show-case, exemplo 

apoteótico, já que poucas foram às indústrias que a edificaram. A maior parte das empresas 
que alugavam casas de sua propriedade para seus empregados construía vilas higiênicas 
semelhantes àquelas edificadas pelos demais empreendedores particulares. A importância 
das cidadelas não está na dimensão da parcela das classes populares que ali habitavam, mas 
na imagem materializada da fantasia burguesa de heteronomia e sujeição operárias." 

 
A questão central para o poder urbano era o perigo que poderiam representar 

determinadas formas de habitação coletiva das classes populares. Assim a intervenção 
direta, mediante demolições e reurbanizações de certas regiões, cumpria um papel im-
portante na política do período. Os planos de reforma urbana começam com transferências 
de mercados e construção de viadutos e chegam a redesenhos completos de setores da 
cidade. Em quase todos os casos é feita uma "operação-limpeza" em determinadas regiões, 
com vistas a convertê-las em locais salubres e de bom gosto — para que pudessem receber 
atividades e populações "chiques." Estas operações implicam sempre deslocamentos de ati-
vidades e populações: transformação de "zonas decaídas" em territórios conquistados (ou 
reconquistados) pelo capital.11 Enquanto ações de especulação imobiliária representam 
enorme capitalização da renda do solo, diretamente decorrente da valorização que os 
terrenos sofrem com a reforma, porções do espaço urbano que geravam pouco lucro para 
seus proprietários passam a ser valorizadas, ocasionando uma redistribuição da propriedade 
urbana. 

 
Do ponto de vista político, esta operação pode ser lida também como redistribuição de 

territórios, redefinição da hierarquia da segregação espacial. Como já dissemos, os limites 
e configurações das zonas da cidade se redefinem continuamente, as transações mercantis 
que envolvem o solo urbano são particularmente intensas em conjunturas de crescimento 



acelerado. No entanto, os projetos de reforma urbana marcam um momento especial neste 
redefinir contínuo: são ações que implicam vultosos investimentos, envolvendo grande 
número de proprietários, quantidade maior ainda de usuários e ocupantes do espaço/objeto 
de intervenção. E mais: constituem um evento, são assunto público, implicam discussões 
acerca do melhor desenho a adotar, da escolha do melhor momento para agir, dos melhores 
recursos legais e financeiros para viabilizar os planos. É claro que estas são discussões que 
ocorrem no âmbito dos proprietários urbanos, disputando entre si os territórios 
conquistados ou a conquistar, mas podem também, em determinadas conjunturas, envolver 
os "expulsos", produzindo alianças perigosas como, por exemplo, entre proprietários e 
locatários despejados. 

 
A capacidade que uma intervenção como esta tem de produzir um movimento social 

depende diretamente da situação do conflito urbano no cotidiano da cidade e 
conseqüentemente da maneira pela qual ela se expressa. Em São Paulo da Primeira 
República, reformas urbanas deste tipo constituíram eventos que "explodiram" lutas 
urbanas fazendo emergir conflitos que estavam presentes no cotidiano da cidade. Quando o 
movimento toma as ruas (passeatas/comícios/barricadas), a ordem urbana é quebrada; 
aquilo que estava oculto porque circunscrito a determinadas posições no espaço adquire 
então visibilidade. 

 
Geralmente as reformas têm por objeto zonas centrais da cidade. Porque são as 

regiões mais antigas que já mudaram de dono e destino várias vezes, e são bem localizadas 
demais para serem tão velhas ou "decaídas". O centro é região estratégica do ponto de vista 
das vantagens locacionais e é zona privilegiada por conter investimentos urbanos 
acumulados ao longo do tempo. Numa cidade que cresceu radialmente, seguindo o desenho 
das ferrovias, o centro é região de distribuição de redes de transportes e de intensa 
circulação de indivíduos. Conferir-lhe novo desenho significa não só poder ocupá-lo com 
atividades rentáveis, mas também marcá-lo com uma estética peculiar. A configuração do 
centro funciona como uma espécie de sinal do "caráter" da cidade, cartão de visitas, 
imagem que ela exibe para fora, mas sobretudo que o poder urbano exibe para a totalidade 
da cidade e de seus habitantes. Os empreendedores de reurbanizações se referem à "cidade" 
como se esta fosse uma unidade: em seu nome e benefício o centro deverá ser 
transformado, para ser síntese das normas que ali imperam. 

 
Mas o centro é uma área que, por princípio mesmo de constituição, mistura grupos 

sociais — zona de tensão. Por todas estas razões, a ação governamental sobre o centro da 
cidade de São Paulo foi insistente: removendo prostitutas, mendigos, biscateiros, 
quituteiras, encortiçados, formulando leis e empreendendo reformas. Estes projetos de 
reurbanização originaram inúmeras lutas pela apropriação do espaço recriado. Ao mesmo 
tempo o centro sempre foi a arena principal de lutas, quando da ocorrência de revoltas de 
ruas. Estes eram os momentos de "explosão" dos movimentos urbanos, quando se 
articulavam formas variadas de oposição à ordem constituída. 

 
"Agitação nas ruas" era a estratégia anarquista para disseminar os ideais libertários, 

que aportam aqui com os italianos e espanhóis importados para serem trabalhadores 
assalariados. Era anarquista — à la Bakunin, Kropotkine, Ferrer — o primeiro movimento 
operário em São Paulo, sua ação visava propagandear a idéia de uma sociedade sem Deus, 



patrões ou Estado. Para isso propunham a ação direta: greves, boicotes, ocupações, visando 
a intervenção geral. Nas fábricas, organizando grêmios lutavam contra o autoritarismo dos 
patrões — jornadas de trabalho de 15 horas, larga utilização de trabalho infantil e feminino, 
baixos salários. Nos bairros populares, no interior da luta contra a carestia, propunham 
"ligas de inquilinos", movimentos de boicote total ou parcial ao pagamento dos aluguéis. 
Estas associações eram responsáveis por articular as agitações que ocorriam em vários pon-
tos do território popular, ampliando a adesão ao movimento. Para os militantes anarquistas 
esta ação visava o congelamento dos aluguéis, mas principalmente a sensibilização dos 
inquilinos (boa parte dos habitantes da cidade) aos ideais libertários. 

 
Tanto os movimentos grevistas, diretamente ligados ao mundo da fábrica, como os 

movimentos urbanos acabavam ganhando rapidamente as ruas. Nascidos nos becos e pátios 
dos bairros populares se convertiam em assembléias públicas, nos salões, esquinas, praças. 
Sair às ruas, paralisando e modificando a ordem reinante na cidade, era a estratégia de 
disseminação e articulação dos setores oprimidos e explorados proposta pelos anarquistas. 

 
A possibilidade de o movimento explodir, espalhando-se pela cidade, estava 

diretamente ligada à capacidade de organização autônoma dos territórios populares. A ação 
anarquista mais cotidiana partia exatamente deste princípio, organizando associações livres 
(culturais/esportivas/escolares/sindicais) no interior dos bairros. Nos momentos de crise, 
esta rede era imediatamente mobilizada e se constituía em matéria-prima para os movimen-
tos populares. 

 
A alta densidade e a intensidade da mistura e concentração do território popular 

viabilizava a rápida circulação de informações — o protesto "contaminava" vizinhanças. 
Em São Paulo de 1910, estouraram sucessivos movimentos de rua: para os anarquistas co-
meçavam nas sedes de associações, nos salões onde se debatiam as idéias libertárias, nos 
inúmeros periódicos que propagavam as idéias anarquistas, dali ganhavam os bairros para 
então "atacar" o centro da cidade, marchando em colunas vindas dos territórios populares.13 

 
Quando o movimento ganhava as ruas, produzia-se uma espécie de 

encontro/articulação de práticas de oposição de vários grupos: ao lado de pregadores de 
idéias libertárias estavam imigrantes frustrados em seu desejo de "fazer a América", 
pequenos proprietários urbanos falindo com a crise, operários descontentes com seus 
salários e... a ralé, que entrava no movimento com violência. O descontentamento e a 
oposição da "marginalidade" à ordem estabelecida se expressavam no cotidiano mediante 
transgressões aos direitos e deveres estabelecidos. Enquanto os sindica-listas discutiam a 
situação e preparavam a agitação de rua nas associações, salões e jornais, a "ralé" roubava, 
matava, assaltava. Quando o movimento ganha as ruas, a violência individual dos roubos 
vira guerra. São ataques a armazéns, bondes, postes de iluminação, batalhas contra forças 
policiais. Batalhas urbanas: pela posse simbólica do território central, pelo poder de 
bloquear e trans-formar o poder urbano. Neste momento o poder público agia, defendendo 
"sua" cidade: lutando com soldados nas ruas, protegendo fábricas e palacetes, prendendo 
"desordeiros e agitadores". Sua ação repressiva tinha novamente uma justificativa: ações 
"civilizadas" eram permitidas, "selvagerias" deviam ser punidas e eliminadas. 

 
No caso, era a ala mais violenta do movimento — constituída por anarquistas 



revolucionários e pela "ralé" — que estava sendo objeto da estigmatização e ação 
repressiva. Para este grupo, as barricadas significavam atacar, com pedaços arrancados da 
cidade, as expressões mais evidentes de um poder urbano que via o conflito como doença. 
Para o governo urbano, a questão era formulada como se uma epidemia de selvageria 
estivesse contaminando a cidade. Esta formulação dividia o movimento popular: a cisão se 
dava em torno da legitimidade dos ataques A. propriedade e do uso da violência. Ao 
mesmo tempo, a repressão ao movimento agia no sentido de marcar as diferenças 
existentes no conjunto heterogêneo que constituía o movimento popular, sugerindo ações 
"civilizadas" e condenando "selvagerias". 

 
De um lado estavam os grupos que, condenando a violência e o roubo, estabeleciam 

uma zona de identidade com os princípios ético-políticos da ordem social dominante; de 
outro, os grupos que procuravam demonstrar uma rejeição absoluta a esta ordem. Isso se 
refletia tanto nos discursos que as várias facções formulavam quanto nas próprias práticas 
que adotaram: a "ralé", por exemplo, não formulava discurso algum, não propunha mo-
delos de organização nem traçava qualquer tipo de plano; no entanto, sua ação violenta 
marca sua posição de oposição. 

 
Parte dos imigrantes pobres se encontrava em ascensão; os que conseguiram, 

geralmente, o fizeram mediante investimentos imobiliários — tomando-se proprietários de 
terrenos urbanos, casas próprias e de aluguel nos bairros longínquos que começavam a ser 
loteados ou de imóveis "decaídos" no centro. Estes, obvia-mente, não poderiam se 
comprometer com a contestação aberta ao direito de propriedade. 

 
O mesmo acontecia com os operários que começavam a defender a ação organizada 

no movimento sindical, propondo a formação de partidos. Conquistar melhorias imediatas 
e sobretudo conquistar um lugar no interior do Estado, ganhando cadeiras em seus 
parlamentos e cargos em seus governos, eram seus objetivos, que divergiam inteiramente 
da estratégia anarquista: tratava-se agora de integrar-se a um corpo político, visando 
transformá-lo por meio dos próprios mecanismos e engrenagens que o constituíam. Para 
estes, o reconhecimento e legitimação de sua existência era fundamental, e, assim sendo, 
não poderiam ser incluídos na categoria de "selvagens" que os excluiria imediatamente de 
qualquer pacto com a ordem constituída. 

 
O resultado deste embate de forças foi a reorganização dos territórios populares: o 

rompimento de algumas alianças e convivências, a redefinição de fronteiras e zonas de 
tensão e conflito. 

 
A repressão que se seguiu à conjuntura mais explosiva do período (1917-19) queria 

eliminar o "foco" anarquista: militantes estrangeiros foram deportados, "desordeiros" 
presos, jornais, sindicatos, associações, escolas e ligas fechadas. A esta ação se associava 
um discurso que via o trabalhador estrangeiro grevista como praga que inoculava o vírus da 
desordem nas massas indefesas. 

 
A "xenofobia" antianarquista deste discurso correspondia a uma reavaliação e 

reconstituição da imagem do trabalhador assalariado. Agora, depois da greve de 1917, era a 
vez de valorizar a tradicionalmente desprezada mão-de-obra nacional. É a era das 



migrações internas que se avizinha em detrimento da imigração internacional: a indústria 
paulistana está ganhando o mercado nacional de produtos e de força de trabalho. 

 
Esta mudança se dá numa cidade que desde o início da década de 30 está se 

despregando do bonde e ferrovia para espalhar, de ônibus, uma periferia: vasta, rarefeita, 
longínqua e sem qualquer benefício. Há um deslocamento das zonas populares: os antigos 
bairros labirínticos, cortiçados, vão agora abrigar uma classe média de pequenos 
proprietários, imigrantes ligeiramente enriquecidos. Áreas valorizadas (asfaltadas, 
iluminadas, infinitamente mais próximas ao centro do que as periferias de difícil acesso) 
abrigarão os velhos imigrantes em casinhas próprias guardadas por portões de ferro e 
cobertas por mostruários de material de revestimento. 

 
O velho centro da cidade passa a ser circundado então por um cinturão de classe média. 

Mais além, na dispersão das vastas periferias, será a cidade construída pela segunda 
geração de proletários: os migrantes nacionais. Não se trata mais de várzeas contra as 
colinas, mudou a correlação de forças. 

 
No entanto, o tempo e a concentração da vida urbana são implacáveis: os processos 

de "encortiçamento" são tão fortes quanto os movimentos de dispersão — o anel da classe 
média se invade de cortiços, os lotes na periferia se subdividem ao infinito. Nova ordem 
urbana, novos focos de desordem — a luta pelo espaço no espaço continua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notas 

1. De 30 mil habitantes em 1870, São Paulo passará a abrigar, em 1907, uma 
população de 286 mil habitantes. Por outro lado, esta explosão populacional foi 
acompanhada por enorme crescimento industrial; a partir, sobretudo, da última década do 
século XIX a cada ano multiplicou-se o número de novos estabelecimentos industriais. 
Assim, por exemplo, se entre 1890 e 1894 138 novas indústrias foram instaladas, este 
número se eleva para 161, 334, 434 e 1 038 nos qüinqüênios seguintes, respectivamente. 
ASSOCIAÇÃO DOS GEÓGRAFOS DO BRASIL, 1954, p. 35. Estes estabelecimentos 
eram, em sua maioria, têxteis, alimentícios, serrarias e cerâmicas. 

2. A senzala é a denominação usada geralmente para indicar a moradia dos escravos 
nas fazendas. A ela se contrapõe o quilombo, usado também geralmente para designar as 
aldeias de negros fugidos em zonas rurais. No entanto é possível se falar em senzalas e 
quilombos urbanos; senzalas como zonas de serviço das casas ou fundos das oficinas que 
usavam braço cativo e quilombos como agrupamentos negros situados nos arredores da 
cidade. 

3. Os fazendeiros de café de São Paulo articularam um esquema onde o próprio 
governo da província arcava com as despesas de viagem do imigrante, trazendo-o 
geralmente da Itália até a Hospeda-ria dos Imigrantes, na cidade de São Paulo. Dali, eram 
encaminhados para as fazendas como colonos — recebendo salário pelo trato do cafezal e 
a possibilidade de um plantio de subsistência entre as fileiras do café. 

4. 0 setor "serviços domésticos" foi um dos que imediatamente incorporaram uma 
parte da população ex-escrava da cidade. E assim podemos dizer que parte dos negros 
paulistanos continuou habitando as senzalas. 

5. 0 bairro do Brás (e posteriormente Pari, Mooca e Belenzinho) a leste, Bom Retiro e 
Barra Funda a noroeste, Ipiranga (e posteriormente Vila Prudente) a sul são exemplos do 
tipo de urbanização que acabamos de apresentar. São todas regiões baixas, atravessadas 
por ferrovias. 

6. Este processo inicia-se com o abandono de certas áreas do centro velho da cidade por 
parte da burguesia, uma marcha em direção sudoeste (Higienópolis, Avenida Paulista e 
Jardins sucessivamente). Neste caminhar alguns territórios ricos ficaram encurralados 
entre zonas populares (é o caso por exemplo dos Campos Elíseos), já que, ao mesmo 
tempo em que as urbanizações do tipo fábrica/ferrovia se expandiam, expandia-se também 
a zona popular constituída por cortiços a partir do centro da cidade. 

7. Isto pode ser detectado tanto mediante leitura da grande imprensa diária quanto em 
petições específicas encaminhadas à prefeitura. 

8. Do final do século XIX até 1918, ano de uma enorme epidemia de gripe espanhola 
que matou mais de 5 mil pessoas, foram inúmeros os surtos de febre amarela, tifóide e 
gripes que se alastravam pela cidade, atingindo sobretudo as zonas populares mais 
centrais. 

9. Em São Paulo, a criação destas instituições foi particularmente intensa no período 
que estamos analisando. Em 1898 foi criado um novo Hospício, nos arredores da cidade, 
um Hospital de Isolamento na Mooca em 1890; em 1900 foi construída uma nova 
Penitenciária no Cambuci e, em 1902, um Instituto Disciplinar no Belenzinho. 



10. Na cidade de São Paulo, as únicas vilas-cidadelas de que temos notícias são a 
Maria Zélia da Cia. Nacional de Tecidos, de Jorge Street, inaugurada em 1916, e a Vila 
Clark, da Cia. de Calçados Clark, edificada na Mooca em 1904. No interior do Estado 
poderíamos citar a Votorantim, Santa Rosália, Rodovalho, entre outras. Vilas sem equipa-
mentos coletivos foram mais comuns — desde 1890, como a Vila Falchi na Vila 
Prudente. Vários industriais edificaram casas de aluguel para seus operários. 

11. As intervenções urbanísticas mais intensas tiveram início em São Paulo durante a 
prefeitura Antonio Prado (1899-1911), que trans-feriu mercados das zonas centrais para 
os subúrbios, alargou ruas do centro velho, remodelou praças. Estas mudanças 
implicaram o deslocamento das populações que ali habitavam ou circulavam: a zona de 
prostituição da cidade, por exemplo. Porém, é durante a prefeitura Raymundo Duprat 
(1911-14) que a maior reforma urbana anterior a 1930 ocorreu: iniciada com a discussão 
entre grandes proprietários urbanos e técnicos da prefeitura em torno de cinco projetos 
diferentes, acabou por demolir vários quarteirões habitacionais encortiçados do centro 
com vistas a edificar eixos monumentais à la barroca ocupados com comércio, 
escritórios, confeitarias, teatro e parques de luxo. 

12. A experiência das Ligas de Inquilinos no Brasil inspirou-se no exemplo argentino, 
de 1907; quando anarquistas lideraram a "greve dos inquilinos", interrupção do pagamento 
do aluguel aos senhorios. No Rio de Janeiro, no mesmo ano, o grupo anarco-sindicalista de 
Neno Vasco (que se articulava em torno dos jornais A Terra Livre e O Amigo do Povo) 
propunha associações livres de inquilino, organizadas por bairro ou quarteirão com o 
objetivo de mobilizar a população para as manifestações de rua, disseminar a idéia de um 
boicote ao pagamento de aluguéis e apoiar inquilinos contra eventuais ações de despejo. 
Em São Paulo, está proposta, endossada pelas demais correntes anarquistas, novamente foi 
lançada e o movimento deflagrado em 1913-14 e 1919-20. A Terra Livre, 1907, La 
Barricata, 1913, La Bataglia, 1913, e A Plebe, 1919. 

13. Situações como esta se repetiram várias vezes na São Paulo da Primeira República. 
Foram particularmente intensas nas lutas contra a carestia, iniciadas em 1912 e que se 
estenderam até 1915, e na greve geral de 1917. No primeiro caso, foram Ligas Populares 
de Agitação contra a Carestia de Vida que articulavam os movimentos locais. Toda vez que 
os comícios começavam a espalhar-se pela cidade e planejava-se juntá-los todos no centro, 
o evento era proibido pela "segurança da cidade" e imediatamente reprimido, enquanto 
todos os pontos de encontro eram sitiados, inviabilizando a manifestação. 
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