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Democracia 5: A vida e as aspirações na periferia da Grande São Paulo

A democratização do consumo
Patricia Mota Guedes • Nilson Vieira Oliveira

Este Braudel Papers busca romper com mitos so-
bre a periferia da Grande São Paulo. As histórias de 
seus moradores e o progresso de suas comunidades 
contrastam com as imagens mais divulgadas de mi-
séria, violência e desespero, muitas vezes transmiti-
das e aceitas por aqueles que raramente ou nunca 
convivem na periferia. Embora comovam a opinião 
pública, estes estereótipos só servem para perpetu-
ar políticas paternalistas e programas paliativos que 
não geram mais oportunidades de geração de renda 
e desenvolvimento. Esta análise, a partir dos resul-
tados de nossa pesquisa na periferia junto a 1092 
famílias, se concentrará em três pontos principais:

1. As famílias de baixa renda conseguem cada 
vez mais aspirar e possuir bens e serviços antes res-

tritos às classes média e alta. Estas comunidades se 
consolidaram, estimulando novas aspirações e siste-
mas de distribuição por meio de um vibrante co-
mércio local.

2. Esta democratização do consumo tem sido em 
parte viabilizada pela expansão do crédito ao con-
sumo que, devido a taxas de juro proibitivas, pro-
voca um preocupante aumento do endividamento 
das famílias.

3. O baixo investimento em educação ameaça as 
conquistas e o futuro desenvolvimento destas co-
munidades. Mas os moradores da periferia estão se 
tornando consumidores cada vez mais exigentes e 
frustrados com a qualidade dos serviços públicos, 
como as escolas de seus filhos. A elite política do 

Afonso, 42, no caixa de seu supermercado no Montanhão, São Bernanrdo. Passou fome ao chegar do Ceará. Hoje tem o maior supermercado do bairro.

Patrícia Mota Guedes, cientista política e administradora pública, e Nilson 
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país em grande parte ainda subes-
tima a consciência política desta 
população e a sua crescente intole-
rância à educação pública de baixa 
qualidade.

Geladeiras duplex, 
celulares, carros e 
passagens aéreas

Nos últimos dez anos, as famílias 
brasileiras de baixa renda passaram 
a consumir cada vez mais bens e 
serviços antes exclusivos das classes 
média e alta. Geladeiras duplex, te-
lefones celulares, carros, passagens 
aéreas e pacotes turísticos, contas 
bancárias, cartões de crédito e pro-
dutos de marca já não são mais so-
nhos impossíveis 
para as famílias 
pobres. Com o 
controle da infla-
ção, a urbanização 
crescente, a expan-
são do crédito, e o 
barateamento dos 
alimentos e da tec-
nologia, a demo-
cratização do con-
sumo é parte de 
um processo histó-
rico de adaptação 
que começa a redefinir as fronteiras 
de classe e status no Brasil e outros 
países. Mas no Brasil a democrati-
zação do consumo não veio acom-
panhada de um crescimento econô-
mico significativo, juros baixos ou 
políticas públicas e investimentos de 
longo prazo em educação e geração 
de renda.

Na Inglaterra do início da Revo-
lução Industrial, Adam Smith ob-
servava em A Riqueza das Nações 
que bens antes exclusivos da elite, 
como sapatos de couro, chá e rou-
pas de linho, já se tornavam artigos 
de primeira necessidade para a classe 
trabalhadora. “Hoje, na maior parte 
da Europa, um trabalhador honrado 
se envergonharia de aparecer em pú-
blico sem uma blusa de linho, cuja 
privação denotaria um estado mise-

rável de pobreza”. Adam Smith via o 
aumento do consumo entre os tra-
balhadores mais pobres, como uma 
vantagem, não uma inconveniência. 
“Nenhuma sociedade pode florescer 
e ser feliz, se a grande maioria de 
seus membros é pobre e miserável. 
É uma questão de eqüidade, que 
aqueles que produzem alimentos, 
vestuário e habitação a todo o con-
junto de um povo devam desfrutar 
de uma parcela do fruto de seu pró-
prio trabalho, de maneira que sejam 
eles também bem alimentados, vesti-
dos e abrigados”.

No Brasil os consumidores emer-
gentes passaram a chamar a atenção 
da mídia e de grandes empresas, que 
têm criado departamentos dedicados 

a desenvolver pro-
dutos e estratégias 
de venda para as 
classes C, D e E. 
Joseph Schumpe-
ter já apontava no 
seu livro Capita-
lismo, Socialismo 
e Democracia, de 
1942, que a popu-
larização do acesso 
aos bens e serviços 
era o caminho ir-
reversível da evo-
lução econômica: 

“A Rainha Elizabeth usava meias 
de seda. A conquista capitalista não 
consiste em fornecer mais meias de 
seda para a rainha, mas em fazê-las 
acessíveis às trabalhadoras de fábricas 
à custa de menos esforço.”

A periferia da Grande São Paulo, 
metrópole de 19,1 milhões de ha-
bitantes, lidera a democratização do 
consumo no Brasil. Mas o potencial 
desta crescente demanda por bens e 
serviços ainda é pouco compreendi-
do. A fim de entender seu significa-
do, o Instituto Fernand Braudel ini-
ciou em abril de 2005 visitas a 1092 
famílias de baixa renda em quatro 
bairros da periferia da Grande São 
Paulo: Cidade Tiradentes (241 mil 
hab.) e Capão Redondo (257 mil 
hab.), distritos da periferia Les-

“Antigamente era 
uma favela, era 
tudo barraco de 
madeira. Agora é 
casa de tijolo.”

Continua na página 4
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Álvaro de Campos, o poeta hete-
rônimo de Fernando Pessoa, dirige 
um automóvel pela estrada que vai 
de Lisboa a Sintra. A certa altura do 
caminho, quiçá na periferia da capi-
tal portuguesa, repara num casebre à 
beira da pista - um domicílio anônimo 
e fortuito em meio a tantos outros. O 
carro acelera, mas a imagem do case-
bre o persegue: impregna sua mente 
e excita a imaginação do poeta:

À esquerda lá para trás o casebre 
modesto, mais que modesto.

A vida ali deve ser feliz só porque 
não é a minha.

Se alguém me viu da janela do ca-
sebre, sonhará: “Aquêle é que é feliz.”

Talvez à criança espreitando pelos 
vidros da janela do andar que está em 
cima.

Fiquei (com o automóvel empres-
tado) como um sonho, uma fada real.

Talvez à rapariga que olhou, ouvin-
do o motor, pela janela da cozinha.

No pavimento térreo, Sou qualquer 
coisa do príncipe de todo coração de 
rapariga,

E ela me olhará de esguelha, pelos 
vidros, até a curva em que me perdi.

 Deixarei sonhos atrás de mim, ou é 
o automóvel que os deixa?

O colorido da situação é particu-
lar, mas a experiência que retrata é 
comum. Sempre que atravesso ou 
transito pelas ruas da periferia de 
nossas grandes metrópoles, o im-
pulso é quase irrefreável. Ponho-me 
imediatamente a confabular e refletir 
em silêncio sobre a existência e o des-
tino daquela gente - as pessoas que o 
acaso faz surgir em nosso campo vi-
sual. Como vivem? 0 que fazem para 
ganhara vida? Que sonhos, temores 
e esperanças povoam sua mente? 
De onde tiram o - ânimo para não 
esmorecer mas seguir em frente - 
para enfrentar com garra e alegria a 
precariedade das condições de vida? 
Como percebem e tentam explicar 
para si mesmas o mundo que as cerca 

- o abismo da desigualdade e os des-
mandos dos governantes? E se não 
fosse assim... Como estariam vivendo 
agora essas mesmas pessoas - e qual 
teria sido o futuro de cada uma delas 
- caso tivessem recebido uma oportu-
nidade decente na vida?

A realidade objetiva não é toda 
a realidade. A vida humana é vivida 
em larga medida na imaginação. Daí 
o grande mérito deste Braudel Pa-
per. Sem perder de vista em nenhum 
momento o lado empírico do tema, 
abordado a partir de uma pesquisa de 
campo realizada em 1092 domicílios 
de baixa renda espalhados por qua-
tro bairros da periferia da Grande São 
Paulo, o trabalho de Nilson Oliveira e 
Patrícia Guedes vai além, na medida 
em que consegue retratar com talen-
to e sensibilidade precisamente aqui-
lo que sempre acaba se perdendo por 
trás das estatísticas, indicadores e re-
latórios que tentam dar conta do qua-
dro social brasileiro. Aqui podemos 
ter acesso à realidade agudamente 
humana, singular e concreta do coti-
diano de pessoas de carne e osso, ou 
seja, não somente as circunstâncias 
em que vivem, mas suas ansiedades 
e fantasias, medos e desejos, lutas e 
esperanças. 0 resultado é uma visão 
integrada, ao mesmo tempo empírica 
e empática, capaz de conferir visibili-
dade à periferia invisível que povoa a 
interioridade e a imaginação dos mo-
radores da periferia visível.

Dois pontos em especial chamaram 
minha atenção na leitura do texto. 0 
primeiro é a extraordinária vocação 
empreendedora das comunidades 
estudadas. 0 sonho dominante dos 
moradores da periferia não é o em-
prego público ou a carteira assinada. 
Muito menos a malandragem do ver-
so de Noel Rosa: “Minha terra dá ba-
nana e aipim, o meu trabalho é achar 
quem descasque por mim”. A grande 
aspiração da maioria é ter o próprio 
negócio e fazê-lo prosperar. Daí que, 
como revela o texto, “o comércio lo-
cal fervilha”.

Impossível não recordar, nesse 
contexto, as palavras de Adam Smith 
sobre o papel fundamental da moti-
vação empreendedora no enredo da 
Riqueza das nações:

O esforço natural de cada indivíduo 
para melhorar sua própria condição, 
quando se lhe permite ser exercitado 
com liberdade e segurança, é um prin-
cípio tão poderoso que ele é capaz, 
por si só, e sem qualquer assistência, 
não apenas de conduzira sociedade 
à riqueza e prosperidade, mas de so-
brepujar uma centena de obstruções 
impertinentes com as quais a estupi-
dez das leis humanas com tanta fre-
qüência estorva sua operação.

Mas este é apenas um lado da mo-
eda. O segundo ponto que chama a 
atenção no texto é precisamente a ri-
queza de detalhes com que ele mos-
tra como um ambiente institucional 
deficiente e uma baixa dotação de 
capital humano acabam deformando 
e prejudicando em grande medida 
a operação do princípio enunciado 
por Adam Smith. A ausência de cré-
dito para investimentos e capital de 
giro; a precariedade dos direitos de 
propriedade; a ameaça constante 
de assaltos e seqüestros relâmpago; 
a baixa formação educacional (ape-
nas 56% da população completa os 
oito anos do ensino fundamental) e 
a falta de oportunidades de aprimo-
ramento profissional são fatores que 
conspiram poderosamente para en-
fraquecer, ainda que não para anular 
por completo, o potencial de geração 
de riqueza e democratização do con-
sumo do sistema de livre-mercado. 
Entre os efeitos perversos dessa rea-
lidade estão a incapacidade de gerir 
adequadamente os negócios, a pre-
valência de um extravagante e sôfre-
go imediatismo no processo decisório 
e no abuso do crédito para consumo 
(45% das famílias têm dívidas em 
atraso) e a selva da informalidade.

O caminho à frente é claro. Se a 

Periferias invisíveis
Eduardo Giannetti
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te e Sul da cidade de São Pau-
lo; Montanhão, (110 mil hab.), 
uma das regiões mais violentas 
e carentes de São Bernardo do 
Campo; e Serraria (30 mil hab.), 
um dos bairros mais antigos de 
Diadema. A maioria dos pesqui-
sadores contratados eram jovens 
das próprias regiões pesquisadas, 
com o ensino médio ou cursan-
do faculdade, com idades en-
tre 18 e 25 anos, treinados para 
aplicar nosso questionário em vi-
sitas domiciliares de uma a duas 
horas de duração.

Casa própria: sonho 
e poupança

Em uma das ladeiras da Vila Fun-
dão em Capão Redondo, a casa rosa 
de dois andares e portão de grades al-
tas de Ruth, 55, guarda a história do 
esforço das famílias que chegaram no 
final dos anos 70 em busca de uma 
vida melhor. Precedendo os investi-
mentos públicos que melhoraram a 
infra-estrutura dos bairros da periferia 
da Grande São Paulo, famílias como 
as de Ruth chegavam para ficar. “An-
tigamente era uma favela, era tudo 
barraco de madeira. Agora é casa de 
tijolo. Lá pro fundo ainda tem mui-
to barraco de madeira para as pessoas 
que estão chegando agora, mas aqui 

na beirada da rua, todo mundo cons-
truiu casinha”, conta apontando para 
a fileira de casas na ladeira asfaltada. 
Antes de sentarmos no seu jogo novo 
de sofá azul-marinho Ruth desliga a 
TV de 29 polegadas, também recém-
comprada, e manda o cachorro ir para 
o quintal. “Eu e meu irmão viemos 
pra cá sem nada, só as malas e a co-
ragem nas costas, e conseguimos isto 
aqui”. Diarista, casada com Salvador, 
54, copeiro em uma universidade par-
ticular, Ruth conta com uma renda 
familiar de três mil reais, o triplo das 
demais moradias do seu bairro.

A casa própria é para muitas fa-
mílias, como a de Ruth, a principal 
forma de poupança e mobilidade so-
cial. Há 29 anos ela e Salvador che-
garam a São Paulo onde conseguiram 
empregos de cozinheiros em casa de 
família. “Então todo o dinheiro que 
a gente pegava jogava na poupança”, 
lembra. O início da casa foi modes-
to. “Fizemos dois cômodos com telha 
de ‘brasilit’. Nós fizemos de qualquer 
jeito, só para cair dentro. O quintal 
sem muro, era tudo de madeira, ter-
ra por todo lado”. Cerca de 26% das 
residências visitadas se encontram em 
aglomerados subnormais, ou favelas. 
Mas 97% das casas no Capão Redon-
do — e 96% no total dos bairros pes-
quisados — já são de alvenaria.

Há cinco anos Ruth e Salvador fi-

zeram um muro, colocaram piso na 
casa, que agora tem três quartos e dois 
banheiros. Forraram com madeira, 
aumentaram a cozinha, fizeram uma 
área de serviço. Moram nela com os 
filhos Vanusa, 25, auxiliar administra-
tiva, e Rodolfo, 20, promotor de ven-
das. Ruth diz ter mais medo do futu-
ro deles porque “hoje está muito mais 
difícil de você arrumar emprego”. A 
taxa de desemprego nos 39 municí-
pios que formam a região Metropo-
litana de São Paulo ficou em 16,9% 
da População Economicamente Ativa 
(PEA), em 2005, retrocedendo em re-
lação aos 18,7% verificados em 2004. 
Apesar de ainda alto, foi o mais baixo 
nível de desemprego na região desde 
1998. Foi também quando Rodolfo 
conseguiu um emprego como promo-
tor de vendas depois de ficar desem-
pregado por dois anos.

Ruth revela que não é só o risco 
de desemprego que a preocupa, mas 
o fato do filho não fazer poupança. 
“Ele gasta muito, vê um tênis de 
R$200 e compra. Tudo o que ele vê 
na frente ele compra, mesmo se não 
tem dinheiro”, comenta. Há alguns 
meses ela e o marido emprestaram a 
Rodolfo R$2.000 para a compra de 
uma moto. “Ele ia fazer parcelado, 
mas meu marido não gosta de fazer 
parcelado, porque daí amanhã ou de-
pois ele fica desempregado, nós mes-

energia motivacional é farta, o que 
nos falta é forma: dotação inicial e 
parâmetros de convivência capazes 
de canalizar essa exuberante energia 
para a expansão das oportunidades 
de realização e criação humanas. Mi-
lagres, panacéias dialéticas e solu-
ções a jato não existem. Nada resolve 
tudo. Se mercados livres fossem sinô-
nimo de exclusão social, a miséria no 
Canadá seria maior do que no Paquis-
tão. Mas seria ilusão imaginar que o 
livremercado desprovido de uma do-
tação adequada de capital humano e 
segurança jurídica pudesse dar conta 
sozinho do recado. Sem uma base 

própria de recursos humanos e regras 
confiáveis, nenhum sistema econômi-
co resolverá os nossos problemas por 
nós. 0 mercado competitivo ajuda, 
mas a cooperação ativa entre o Es-
tado, o setor privado e os cidadãos é 
indispensável.

O baixo grau de escolarização e a 
péssima qualidade do nosso ensino 
básico são a matriz da espiral de in-
fortúnio que devora os horizontes de 
tantos brasileiros. Uma política social 
objetivando a cidadania plena para 
o maior número de cidadãos precisa 
ter a coragem de concentrar os recur-
sos disponíveis na formação básica e 

na capacitação para a vida profissio-
nal das crianças e jovens de famílias 
de baixa renda. O Brasil continuará 
sendo um país pobre e injusto, en-
vergonhado de sua desigualdade, en-
quanto a condição da família em que 
uma criança tiver a sorte ou o azar de 
nascer exercer um papel mais decisi-
vo na definição do seu futuro do que 
qualquer outra coisa ou escolha que 
ela possa fazer.

Eduardo Giannetti é professor do Ibmec, 
Ph.D. em Economia pela Universidade de 
Cambridge, membro do Instituto Braudel 
e autor de O valor do amanhã (2005).

Continuação da página 2
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mos vamos acabar pagando”. Como 
o filho não poupa, decidiram que 
vão levantar um andar na casa, “para 
ele morar quando se casar”.

Levantar um andar sobre a laje 
ou construir uma casa nos fundos 
do terreno é prática comum entre os 
moradores, para ampliar a própria 
moradia ou oferecer como imóvel 
extra para os filhos, parentes ou lo-
catários. Esta alternativa, assim como 
a alta parcela de filhos crescidos que 
moram com os pais, permite que jo-
vens de baixa renda tenham a possi-
bilidade de não gastar com moradia 
e consumir bens como os jovens das 
classes média e alta.

Os bairros da periferia já são co-
munidades consolidadas. O tempo 
médio de permanência das famílias 
registrado em nossa pesquisa é de 
11,3 anos na mesma residência e 14 
anos no mesmo bairro. No Capão 
Redondo, um dos bairros de ocupa-
ção mais antiga, a média de perma-
nência dos moradores chega a 15 
anos. Por ser mais central — depois 
dele existem três grandes bairros até 
os limites rurais no Sul da capital 
paulista, supera Cidade Tiradentes, 
com média de 12 anos, que está na 
margem Leste da Capital, na divi-
sa não urbana com Suzano, Mauá 
e Ferraz de Vasconcelos. O Monta-
nhão, com ocupação mais recente, 
com média de tempo de moradia das 
famílias de 11 anos, está situado no 

extremo Sul de São Bernardo, junto 
à área de manancial ainda em fase de 
ocupação até a Represa Billings. A 
maior média de tempo de moradia 
está no Serraria, em Diadema, com 
18 anos, uma das regiões de urba-
nização e ocupação mais antiga da 
cidade, justamente pela proximida-
de do bairro com São Bernardo do 
Campo, onde proliferavam os em-
pregos industriais nos anos 70 e 80 
que acabaram inflacionando os imó-
veis e empurrando moradores para 
Diadema.

As casas visitadas, em média com 
cinco cômodos, emparelhadas ao 
longo de um emaranhado de ruas e 
vielas asfaltadas e iluminadas, são 
também fonte de renda para aqueles 
que construíram um puxadinho e 
podem alugar para os que chegaram 
mais tarde. O irmão de Ruth é um 
bom exemplo de morador que viu 
nessa opção uma forma segura de in-
vestimento. “Além da casa dele, que 
é uma mansão, uma baita casa boni-
ta, tem mais duas casas de aluguel”, 
Ruth conta orgulhosa. Cerca de 15% 
dos moradores visitados pagam alu-
guel, em média R$214, mas há ca-
sas cujo aluguel pode alcançar até 
R$680. Por isso, adquirir um imóvel 
foi citado como o principal sonho de 
46% das famílias, e como o segundo 
principal motivo de orgulho, depois 
da própria família.

Alguns quarteirões abaixo de Ruth 
mora Maria, 53, dona-de-casa, com 
o marido Antônio, 50, vendedor 
autônomo numa firma de telefones 
celulares, e os filhos Henrique, 23, 
Rosângela, 24, operadores de tele-
marketing, Carlos, 29, desenhista 
free-lance e Raquel, 31, vendedora 
em loja. A família mora numa casa 
avaliada em R$20.000, que levou 15 
anos para passar por uma reforma. 
“Passa um córrego aqui atrás, então 
esse tempo todo a gente ficou sem 
mexer na casa com medo da Prefei-
tura vir e tirar a gente da área de ris-
co... Imagine, investir em um lugar e 
depois perder tudo.”

Em 2003 a Prefeitura de São Paulo 

iniciou a regularização de terrenos no 
Jardim Comercial no Capão Redon-
do, incluindo o de Antônio e Maria. 
A iniciativa fez parte do programa 
de Regularização Urbanística e Fun-
diária em Favelas, lançado em 2003, 
que permitiu a regularização de 160 
áreas públicas e autorizou a Prefei-
tura a conceder o título de moradia 
para 40 mil famílias. Com a regulari-
zação, a família iniciou a reforma da 
casa. “A gente está mexendo de tudo 
um pouquinho. Os quartos estavam 
sem portas. Aquela porta ali é nova. 
Na semana que vem a gente vai tirar 
essa que está aqui e vai passar para cá, 
entendeu? E a gente está arrumando 
aqui na frente, vai arrumar a escada. 
E o que mais? O banheiro a gente já 
reformou. Que mais... Ah, sim, va-
mos trocar as janelas, o pedreiro já fez 
massa fina” explica Maria, satisfeita 
em poder realizar seu sonho antigo de 
reformar a casa, plano compartilhado 
por 62% dos entrevistados.

Se por um lado a regularização dos 
terrenos serve como incentivo para 
melhorias na casa própria, também 
muda o orçamento das famílias, que 
passam a pagar taxas como IPTU, luz 
e água. Quando a maioria dos terre-
nos era invadida ou irregular, mora-
dores começaram a improvisar formas 
de acessar serviços, iniciando a cultura 
das ligações clandestinas, que perma-
nece. Por exemplo, no Capão Redon-
do, um bairro em grande parte urba-

Vanessa, 25, do Capão Redondo, uma das melhores pes-
quisadoras de campo nesse trabalho quando estava grávi-
da de Vinícius, aqui com 7 meses. À procura de trabalho.

Ruth, 55, e Salvador, 54, migrantes do interior de São 
Paulo. Da roça para a cozinha de famílias ricas da 
capital.
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nizado, 36% das famílias pesquisadas 
têm ligação de água suspeita. Antô-
nio, marido de Maria, lembra que 
antes pagavam sete reais por mês de 
água, e com a regularização, passaram 
a pagar R$48. “Essa transformação 
vai acontecer com a luz também, por-
que se a Sabesp teve vantagem nisso, 
agora muitas vão querer tirar vanta-
gem”, acrescenta em tom preocupado. 
O gasto mensal com eletricidade da 
família é de R$15, em uma casa com 
cinco moradores, uma televisão, dois 
aparelhos de som, chuveiro elétrico, 
máquina de lavar, computador e gela-
deira com freezer.

A prática das ligações clandestinas, 
burlando as empresas de distribuição, 
é justificada eticamente por muitos 
moradores entrevistados como res-
posta necessária aos crescentes au-
mentos das tarifas dos serviços. O 
gasto médio do total das famílias com 
luz e água absorve 10% do total de 
despesas da casa, e 26% do gasto total 
com alimentos. A cláusula de correção 
com as concessionárias de luz e tele-
fonia após a privatização tem garanti-
do reajustes de acordo com o IGP-M 
(FGV-RJ), que desde a implantação 
do Plano Real acumulou um aumento 
de mais de 260%. A cláusula de rea-
juste impõe uma inércia: os aumentos 
de serviços do ano anterior ajudam a 
aumentar o valor desses mesmos ser-
viços no presente. Assim, os reajustes 
das tarifas administradas como luz, 
água, telefone e combustível foram 

os que mais pesaram no histórico in-
flacionário recente do país. Dentre as 
percepções sobre ligações clandesti-
nas, encontram-se algumas de muito 
peculiar cunho ético. Vera Lúcia, 29, 
moradora de um dos lugares mais po-
bres do Capão Redondo, com renda 
mensal de menos de R$100, disse que 
cozinha tudo o que pode no microon-
das ao invés de usar o fogão “porque o 

gás a gente paga”. Outro entrevistado, 
da Cidade Tiradentes, disse que “faz 
questão de pagar” tudo o que usa, mas 
“gato mesmo só no chuveiro, porque 
esse consome muito”.

Esses bairros receberam investi-
mentos de infra-estrutura muitas vezes 
apresentados e percebidos como favo-
res, desassociados de impostos diretos. 
Parte da resistência em pagar pelo que 
consomem também pode ser entendi-
da como insatisfação com a qualidade 

de outros bens públicos, como Maria 
sintetiza: “Eu não sou contra você ter 
que pagar pela água que usa, mas... 
desde que funcione. Você quer um 
bom hospital mas não tem um perto, 
quer um posto de saúde mas ele não 
funciona — existe, mas não funciona, 
ou fica muito a desejar. Eu não ‘sou 
contra você pagar pelo que usa, desde 
que tivesse retorno”.

Evolução dos bairros

As famílias que chegaram nesses 
bairros nos anos 70 encontraram ruas 
de terra controladas por justiceiros. 
Mas nas duas décadas seguintes, os 
investimentos públicos que trouxe-
ram postes de luz, esgoto, calçadas, 
asfalto, água encanada, postos de saú-
de e escolas públicas transformaram 
o cotidiano da população e fizeram 
florescer o comércio local de bens e 
serviços. Não atrelada à cobrança de 
impostos diretos dos beneficiados, 
essa melhoria pode ser considerada 
como uma das principais políticas de 
distribuição de renda neste período, 
tamanho o impacto na valorização do 
patrimônio, na condição de vida e nas 
aspirações de seus moradores.

Antiga área de lixão e manancial 
em São Bernardo, o bairro do Mon-
tanhão é um exemplo da evolução 
ocorrida, sobretudo desde a última 
década. Lourival, 50, pedreiro autô-
nomo e pai divorciado que cuida dos 
quatro filhos — Leiliane, 12, Leusi-
van, 14, Leidiane, 15 e Leidivânia, 
23 — no morro da Vila Esperança, 
comunidade do Montanhão, lembra 
de quando chegou de Minas Gerais, 
em 1982. Havia somente oito barra-
cos que eram dos catadores de lixo. 
Outras pessoas como Lourival come-
çaram a chegar. “Nem parte asfaltada 
tinha. Tudo era matão, esgoto a céu 
aberto. A gente vinha buscar lenha 
nesse mato, pisávamos nas madeiras 
porque tinha muita lama por aqui. 
Era comum encontrar alguém morto, 
bandido ou gente de bem, quando a 
gente saía para o trabalho”, lembra. 
Evangélico, Lourival viu o crescimen-

Antonio, 50, com as filhas Rosângela, 24 e Raquel, 31. Vendedorn de telefonia celular para pequenas firmas. Orgulha-se 
da reforma da casa depois da regularização.

“A gente está 
mexendo de tudo 

um pouquinho. Os 
quartos estavam 

sem portas. Aquela 
porta ali é nova.”
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to das igrejas evangélicas no bairro. 
Por outro lado, em 17% das famílias 
do Montanhão e 27% do total de fa-
mílias das quatro regiões não há ne-
nhum morador que freqüente igreja 
ou culto, comportamento que parece 
crescer em escala superior ao do nú-
mero de evangélicos.

Do seu terraço Lourival pode ver 
a grande baixada onde se espalhou e 
cresceu o Montanhão, hoje um mar 
de tijolos à vista em cujas margens 
algumas manchas de verde do antigo 
manancial ainda resistem. Antes da 
chegada da rede de água, Lourival não 
pensava em construir nos dias de fol-
ga a lavanderia no segundo andar da 
casa. Nem imaginava a quantidade de 
vizinhos que viriam a cercar seu terre-
no, ou a escola estadual construída no 
topo do morro, freqüentada por seus 
filhos. Em uma viela paralela à sua 
rua, Francisca, uma cearense alegre de 
44 anos, mãe de Daiane, 14, e Daniel-
le, 13, moradora de uma das poucas 
casas de madeira do bairro, acha que a 
vida melhorou para sua família: “Isso 
aqui, falando o português correto, era 
um nojo, era esgoto aberto para todo 
lado, fossas abertas... Eles trabalharam 
bem no bairro, asfaltaram, fizeram es-
cadas. Agora a gente tem os encana-
mentos, tudo aqui”. Antes, conseguir 
água representava um esforço diário 
para as mulheres do bairro; que le-
vantavam às quatro horas para buscar 
água na casa de uma vizinha. Hoje, 
com água encanada, Francisca pode 
atender suas clientes em casa, agora 
que terminou o curso de cabeleireira 
e juntou dinheiro para os produtos de 
beleza com o dinheiro das faxinas que 
faz.

O investimento privado, trazendo 
comércio e serviços, tem um papel 
importante na melhoria dos bairros, 
inclusive na sua segurança e a valo-
rização dos imóveis. No Capão Re-
dondo, Valdir, 50, é um assistente 
imobiliário autônomo que há 30 anos 
mora numa rua transversal à Estrada 
de Itapecirica. Nesta longa avenida 
comercial que corta todo o Capão, 
grandes redes de supermercados e lo-

jas de eletrodomésticos se misturam 
com padarias, chaveiros, farmácias, 
templos evangélicos, lanchonetes, fi-
nanceiras e agências bancárias, cursos 
de computação, bares, ferros-velhos 
e mecânicos, atraídos pela constru-
ção de conjuntos habitacionais e pela 
urbanização de antigas favelas. Valdir 
conta sobre a valorização imobiliária 
depois que os adventistas construíram 
um colégio e campus universitário em 
uma área até então degradada e vio-
lenta, o Parque Fernanda. “O Colégio 
Adventista melhorou a região, tanto 
que quando você quer vender algum 
imóvel, até a altura do Colégio Ad-
ventista é aceitável. Após o Colégio 
ninguém quer mais.”

Algumas regiões ainda sofrem com 
a fama de serem violentas, apesar das 
estatísticas apontarem uma redução 
contínua nas taxas de homicídio não 
só no Capão Redondo, mas na cidade 
e no Estado de São Paulo em geral. 
Valdir se lembra de um cliente, mora-
dor da Chácara Santa Maria em uma 
casa de 250 metros quadrados de ter-
reno, dois quartos, sala, cozinha, ba-
nheiro e garagem para três carros. A 
casa está avaliada em R$65.000, “mas 
ele vende pela metade do preço”, Val-
dir diz, por causa do toque de recolher 
dos bandidos que controlam o local. 
Uma semana depois da nossa entrevis-
ta, seu filho de 26 anos, que morava 
com ele, foi assassinado na porta de 
casa quando voltava do trabalho. Foi 
acerto de contas depois de uma dis-

cussão pessoal em uma festa no fim de 
semana.

Sueli, a mãe da vítima, que assistiu 
a tudo da janela, contava na semana 
anterior sobre seu sonho de ir com 
a família morar no litoral, e lá abrir 
um quiosque. “Mas cada um já tem 
sua vida, não vão querer ir”, pensava. 
Nem Valdir concordava em se mudar, 
apesar de enfrentar dificuldades para 
ganhar dinheiro. Muitas famílias de 
classe média baixa como a de Sueli e 
Valdir permanecem na periferia e aju-
dam a estabilizar o ambiente do bairro 
para outros moradores mais pobres. 
“É aquela velha história, você acaba 
se acostumando com o seu bairro de 
tal maneira que a gente já pensou em 
vender, mas parece que enraizou, não 
sai, todo mundo acaba ficando. Todos 
os meus filhos nasceram aqui.”

Avaliação dos serviços 
públicos

No seu discurso de lançamento do 
Programa de Regularização Fundiária 
em Favelas, o presidente Luís Inácio 
Lula da Silva recordou o tempo em 
que morava na periferia do ABC. “Em 
1962, eu pensei que ia melhorar de 
vida. Fui morar num lugar com umas 
casinhas bonitas, do BNH. Era a ca-
sinha mais nova em que eu já tinha 
morado na vida. Em uma rua sem as-
falto, na primeira chuva forte, viu um 
metro e meio de água dentro de casa. 
A Prefeitura vinha na emergência”, 

Lourival, 50, pedreiro, pioneiro no Montanhão. Separado, cuida dos quatro filhos. Desde que ficou doente o filho 
Leusivan, 14, divide o tempo da escola com o trabalho numa bicicletaria, de segunda a segunda.
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ele lembrou. “Uma vez a Prefeitura 
de São Caetano, muito bondosa, deu 
uns colchões de capim para a gente. 
Como pobre está habituado à teoria 
de que é melhor pingar do que secar, 
entre dormir no chão gelado e num 
colchão de capim, o colchão de capim 
virou uma coisa fantástica.”

Nossa pesquisa indica que os mo-
radores de baixa renda da periferia são 
mais exigentes e críticos a respeito dos 
serviços públicos do que o presiden-
te se recorda. Mesmo em áreas onde 
houve melhoras significativas nos últi-
mos 15 anos, encontramos índices de 
aprovação relativamente baixos. A área 
melhor avaliada é a de infra-estrutura 
básica— rede de água e esgoto, ruas 
iluminadas e asfaltadas. Quando per-
guntados sobre as condições de vida 
em seus bairros comparadas com as 
de quando ali chegaram, 65% do to-
tal de moradores acham que a infra-
estrutura de seu bairro melhorou um 
pouco ou muito. Somente 6% acham 
que piorou.

A qualidade dos transportes públi-
cos também recebeu aprovação, com 
59% dos moradores identificando al-
guma ou muita melhoria. Uma políti-
ca mais recente, a do “bilhete-único”, 
criada pela Prefeitura da capital em 
2003, foi citada por moradores, so-
bretudo os da Cidade Tiradentes. Ao 
permitir que o usuário pague só uma 
passagem, tomando até quatro ônibus 
em duas horas, permite que trabalha-
dores da Cidade Tiradentes, onde a 
oferta de mão-de-obra é quatro vezes 
maior do que a de empregos, se man-
tenham competitivos na busca de um 
trabalho em outras áreas da cidade. 
Antes eram facilmente descartados 
quando o contratante fazia as contas 
do quanto teria que desembolsar com 
vale-transporte.

Apesar do rápido crescimento do 
número de matrículas do ensino fun-
damental da rede pública, e da cons-
trução de escolas nos pontos de mais 
difícil acesso, somente 47% acham 
que a educação pública melhorou 
um pouco ou muito, enquanto 36% 
acham que não piorou nem melho-

rou. Cidade Tiradentes foi a região 
pesquisada que apresentou o maior 
nível de rejeição com 22% dos mora-
dores achando que a educação piorou 
um pouco ou muito. Parte da rejeição 
pode estar ligada à crescente frustra-
ção dos moradores com a baixa quali-
dade do ensino público e o déficit de 
vagas na educação infantil.

Um resultado que surpreende é a 
avaliação sobre segurança pública. 
Em Diadema, cidade que conseguiu 
coordenar esforços das polícias, socie-
dade civil e Prefeitura para reduzir os 
homicídios em 74% nos últimos seis 
anos, recebendo atenção da mídia na-
cional. Somente 47% dos moradores 
do bairro Serraria acham que a segu-

rança pública melhorou. Esta parcela 
não é muito diferente da encontrada 
no Montanhão em São Bernardo, 
com 40%. Apesar da queda geral de 
homicídios na cidade de São Paulo, 
48% dos moradores do Capão Re-
dondo não vêem qualquer mudança 
em relação ao passado.

A qualidade dos serviços de saúde 
foi a que recebeu maior reprovação 
em todos os bairros, com um total de 
33% moradores, para quem o serviço 
piorou muito (14,5%) ou um pouco 
(19%). O índice de rejeição em Ci-
dade Tiradentes foi ainda maior: 45% 
acham que houve uma piora nos ser-
viços de saúde.

Ao mesmo tempo em que as me-
lhorias dos bairros são reconhecidas, 
novas necessidades passam a receber 

prioridade e, quando não são atendi-
das, afetam a forma como os morado-
res avaliam o papel do governo e da 
iniciativa privada na evolução de seu 
bairro. Uma das áreas melhor avalia-
das pelos moradores como principal 
indicador de qualidade de vida, depois 
da infra-estrutura básica, é a estrutura 
e a dinâmica do comércio local.

Comércio e 
empreendedores

Símbolo e força catalisadora do 
progresso nas comunidades de peri-
feria, o comércio local fervilha com 
negócios de todos os tipos, cores e 
tamanhos nas ruas mais movimenta-
das. Eles oferecem um retrato vivo da 
expansão do consumo e dos peque-
nos empreendedores, que contribuem 
para a geração de renda e a distribui-
ção de bens e serviços na região. Ao 
chegar a um desses bairros, o visitante 
se depara com letreiros coloridos e fa-
chadas desenhadas em grafite, anun-
ciando que não é necessário ir até os 
bairros centrais para conseguir o que 
se quer: cabeleireiros, mercadinhos, 
bares, mecânicos, farmácias de ma-
nipulação, cursos de informática, pa-
darias, lojas de móveis, academias de 
ginástica, bares e petshops surgem e 
passam a concorrer com grandes va-
rejistas das regiões mais centrais. Ao 
seu redor e nas ruas transversais cir-
culam vendedores ambulantes entre 
outros em banquinhas que vendem 
de tudo um pouco, de panelas a doces 
e brinquedos, de roupas e cosméticos 
a iogurtes e vassouras.

Entre os donos de pequenos negó-
cios que atendem os consumidores 
da periferia encontramos Inácio, 50, 
dono de um mercadinho no Capão 
Redondo, que já foi assaltado cinco 
vezes. Aluga também o segundo andar 
da loja para festinhas de aniversário e 
casamento. “Cobro R$250 por festa”, 
anuncia por trás do balcão enfeitado 
com potes de plástico cheios de doces, 
vendidos a 15 centavos cada. Inácio 
trabalhava numa rede de supermer-
cados, onde adquiriu experiência para 

“Você acaba se 
acostumando com 
o bairro... enraiza, 

acaba ficando. 
Todos os meus 

filhos nasceram.”
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abrir o próprio negócio. Com o risco 
de seqüestros e assaltos, não guarda di-
nheiro em banco. “Invisto tudo com-
prando imóvel, assim os criminosos 
não têm o que fazer comigo”, explica, 
enquanto vende duas paçoquinhas a 
Ewerton, 12, que foi comprar óleo 
e sabão em pó para a mãe, Lourdes, 
revendedora de produtos da Natura e 
da Avon.

Outros pequenos empreendedores 
contaram sobre a vantagem de serem 
seus próprios patrões. Geilzo, 31, e sua 
mulher Dora, 29, moram no Monta-
nhão com sua filhinha de um ano. 
Depois de oito anos sem conseguir 
emprego para Dora, que completou o 
ensino médio, os dois decidiram abrir 
uma banca de doces ao lado do portão 
de uma das escolas públicas do Mon-
tanhão, em uma das principais ruas 
de comércio. Foram assaltados quatro 
vezes, mas avaliam que o negócio de 
doces “dá mais dinheiro que carteira 
assinada”. Por isso Geilzo pretende 
sair da empresa onde trabalha como 
vigilante há oito anos para se dedicar 
mais ao negócio. Como ele próprio 
explica, “trabalhar de empregado não 
é vantagem... Você só ganha dinheiro 
trabalhando por conta própria. Eu ga-
nho mais na banca”.

Geilzo nasceu e cresceu no interior 
de Pernambuco. Aos 16 anos foi para 
Recife trabalhar como repositor em 
um supermercado, onde os irmãos 
de Dora, hoje donos de seus próprios 
supermercados no interior do agreste, 
eram funcionários. Nos quatro anos 
nesse emprego, antes de vir tentar a 
sorte em São Paulo, descobriu que “o 
comércio dá dinheiro”. Trabalhando 
na banca de doces conheceu outros 
comerciantes de rua, que contradizem 
a imagem da informalidade como a 
pior opção para o trabalhador. “Tem 
gente que passa lá na minha banca 
vendendo limão e fala: ‘Ih, meu ami-
go, se eu for arrumar um emprego 
por aí, o máximo que vão me pagar é 
R$500, para passar humilhação. Eu, 
vendendo limão aqui, ganho mais. Eu 
tiro mais de R$ 1000!`”. Para Geilzo, 
muita gente que busca emprego devia 

se preocupar em ganhar dinheiro com 
algum negócio próprio.

Entre as famílias ainda é comum 
a reverência à carteira assinada como 
símbolo de segurança e qualidade de 
vida. Na pesquisa, o tempo médio 
que os moradores levaram para en-
contrar um novo emprego foi de 22 
meses. Geilzo lembra que “a gente fica 

naquela preocupação de trabalhar de 
carteira assinada, ali, tudo bonitinho, 
só que você também pode contribuir 
para o INSS (Instituto Nacional de 
Previdência Social) trabalhando por 
conta própria”. Mas ao contrário de 
Geilzo, 54,4% dos chefes de família 
entrevistados não fazem recolhimento 
do INSS. É um número preocupante, 

levando-se em conta que, dos chefes 
de família com alguma ocupação, so-
mente 36,4% são empregados com 
carteira assinada, enquanto 30,6% 
trabalham como autônomos infor-
mais. A baixa proporção dos que con-
tribuem para a Previdência se torna 
mais grave nas famílias mais pobres. 
Ao examinarmos o nível de endivi-
damento e o orçamento familiar, ob-
servamos que o pagamento do INSS 
representa um sacrifício significativo 
no orçamento dos mais pobres. Além 
disso, essa população começa a per-
ceber que, contribuindo ou não, terá 
direito a receber o equivalente a um 
salário-mínimo, por meio de progra-
mas assistenciais destinados aos idosos 
em domicílios muito pobres.

De segunda a sábado Geilzo e Dora 
montam a banca às seis da manhã, 
para não perder o horário de entrada 
da escola, e dos usuários do ponto de 
ônibus em frente. Toda semana com-
pram os doces de uma fornecedora lo-
cal, uma moradora que transformou 
um mercadinho sem muito sucesso 
num pequeno atacado especializado 
em vender para ambulantes do Mon-
tanhão. “É mais barato do que ir com-
prar várias vezes nas lojas do centro ou 
nos atacadistas”, explica Geilzo. Seu 
sonho é conseguir abrir um mercadi-
nho com o dinheiro da banca. Só não 

Lourival, 50, pedreiro, pioneiro no Montanhão. Separado, cuida dos quatro filhos. Desde que ficou doente o filho 
Leusivan, 14, divide o tempo da escola com o trabalho numa bicicletaria, de segunda a segunda.

“Trabalhar de 
empregado não é 
vantagem. Você 

só ganha dinheiro 
trabalhando por 
conta própria.”
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pensa em mudar o local do negócio: 
“O lugar de você ganhar dinheiro é na 
favela, onde tem as pessoas carentes”, 
explica. “Na favela é onde tem mais 
pessoas que não compram em mer-
cado grande. Faltou açúcar, eu não 
vou sair daqui, eu vou comprar no 
minimercado mais próximo da minha 
casa”.

Os moradores na periferia costu-
mam comprar em pequenas quan-
tidades e com freqüência, criando 
demanda para os pequenos negócios 
locais. Junto às 1092 famílias pesqui-
sadas, as padarias ocupam uma posi-
ção muito adiante dos demais tipos 
de varejo em termos de freqüência de 
compras, com 52% do total de idas 
a compras, seguida pelos açougues e 
sacolões (11%) e mercadinhos (9%). 
E se 64% das famílias vão ao mercadi-
nho pelo menos uma vez por semana, 
80% vão às padarias três ou mais ve-
zes. Isso não quer dizer que hipermer-
cados não sejam utilizados: apesar da 
baixa freqüência, respondem por 20% 
do total de gastos das famílias junto 
aos diferentes tipos de varejo, um 
pouco abaixo dos supermercados mé-
dios e locais, que representam 29%.

Geilzo sonha que seu negócio che-
gue ao tamanho do de Afonso, 42, re-
tirante que chegou do Ceará passando 
fome e que, com muito trabalho, con-
seguiu abrir um mercado, que hoje se 
consolidou numa loja de 340 metros 
quadrados, com quatro caixas e corre-
dores de prateleiras oferecendo cerca 
de dez mil itens. Afonso destaca que 
alguns fornecedores são melhores que 
outros. Cita como um bom exemplo 
o fornecedor de uma linha de cosmé-
ticos, que o atende com excelentes 
condições de preço e prazo, com três 
marcas diferentes.

Além de empregar cerca de dez 
pessoas e ser um exemplo de homem 
bem-sucedido, Afonso é tido como 
um benfeitor no bairro. Um mora-
dor que precisava tirar a carteira de 
motorista de caminhão conseguiu 
de Afonso um empréstimo, que pa-
gou fazendo “bico” com entregas no 
supermercado nos finais de semana. 

Outro corria o risco de perder seus 
móveis por estar com o pagamento do 
carnê atrasado, mas Afonso foi à loja e 
renegociou a dívida.

Alguns quarteirões adiante, en-
contramos um mercado menor onde 
Jonathan, de 14 anos, auxilia o dono 
vigiando suspeitos de tentar furtar al-
gum produto. Em pé, no topo de uma 
escada na frente do mercado, usando 
um código de gestos acertado com os 
outros funcionários, avisa se há algum 
problema. “Quase nunca roubam ali-
mentos, é geralmente coisa pequena, 
um xampu, uma cartela de pilhas”, 
explica. Jonathan admira o dono do 
mercado, que o incentiva a ir à escola, 
onde física e biologia são suas maté-

rias preferidas. Nos fins de semana, 
dias de mais movimento, Jonathan 
começou a auxiliar no caixa, mas pa-
rou depois que uma vizinha ameaçou 
denunciar sua mãe por trabalho infan-
til. “Eu quero ser cientista”, comenta, 
sem desviar os olhos dos corredores, 
“mas por enquanto eu gosto de ajudar 
aqui”.

Para algumas famílias, como a de 
Bel, 47, e Carlos, 45, moradores na 
Cidade Tiradentes, abrir o próprio 
negócio também significou criar tra-
balho para suas três filhas, Helena, 
25, Juliana, 20, e Fernanda, 18. Do-
nos de uma marcenaria construída na 
própria garagem de casa, a família faz 
móveis e vende para fornecedores e 
lojistas, dentro e fora da Cidade Ti-
radentes. “Tem pessoas que pegam o 

nosso móvel e repassam porque têm 
nota fiscal. Então eles quebram o ga-
lho da gente, porque ainda não esta-
mos regularizados”, conta Bel antes 
de reclamar da burocracia para abrir 
e fechar um pequeno negócio. Às oito 
da manhã todos descem para a mar-
cenaria, e só param para almoçar ao 
meio-dia. Depois continuam o traba-
lho até as cinco da tarde. Bel mostra 
um móvel para aquário que acabaram 
de fazer para um lojista, por R$450. 
“Alguns jogam 20% em cima, outros 
10%”, explica Carlos, que teve a idéia 
do negócio. Hoje é ele quem corta a 
madeira, enquanto Bel faz a monta-
gem e a parte elétrica, e as filhas lixam 
e passam verniz. Em média a família 
consegue tirar de dois a três mil reais 
por mês. “Nós aprendemos na raça”, 
diz Bel mostrando o caderno com as 
encomendas para dezembro, para eles 
a época mais movimentada do ano.

Programas de crédito e apoio aos 
pequenos empreendedores dessas re-
giões ainda são escassos. Mas mesmo 
assim insistem em abrir oportunida-
des de trabalho com criatividade e 
persistência. Se fossem mais ativos nas 
comunidades da periferia, programas 
do setor público ou privado poderiam 
evitar erros de gestão que levam ao 
fechamento de negócios promissores, 
como o de Vera, 43, pernambucana 
moradora do Capão Redondo. No 
final dos anos 80, Vera montou com 
o marido, que tinha saído do traba-
lho em um açougue por motivos de 
saúde, uma barraquinha de doces no 
centro de São Paulo. Lá aprenderam 
com uma outra ambulante a fazer co-
cadas. Passaram a vender cocadas de 
porta em porta nas padarias, mercadi-
nhos e botecos do Capão. “Eu pegava 
o ônibus com uma cesta carregada de 
cocadinhas, os motoristas de ônibus 
até me conheciam, já mandavam eu 
subir pela frente. Eu chegava na pa-
daria ou no boteco e ficava meia hora 
sentada esperando o dono. Quando 
ele chegava, eu dizia `estou começan-
do agora, o senhor pode ajudar pe-
gando uns cem doces para vender´”. 
Alguns desses comerciantes viraram 

“O lugar de você 
ganhar dinheiro é 

na favela. Você bate 
na porta e ouve: 

‘entra aí. O que você 
está vendendo?’”
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clientes regulares. O negócio ia bem, 
até que um amigo sugeriu que ela pas-
sasse a vender ovos de porta em por-
ta, dizendo que daria mais dinheiro. 
Com o lucro poupado na venda dos 
doces Vera comprou duas peruas e 
contratou um motorista para ajudá-la 
na distribuição do novo negócio.

“Todas as bocadas eu ia: Jacira, 
Jardim Capela, todo canto. Aí uma 
perua da gente foi roubada, come-
çaram a assaltar a gente lá no Jardim 
Capela. E o próprio sócio da gente 
não era boa pessoa também não. Aí já 
viu, né?, fomos perdendo, perdendo”. 
Em nenhum momento Vera procu-
rou ou recebeu alguma orientação so-
bre como gerir seu pequeno negócio. 
“Foi uma burrice”, diz, e seu marido 
balança a cabeça em silêncio. Vera se 
mudou com o marido e as duas filhas 
para uma casa alugada em uma parte 
mais central e de maior renda média 
do Capão Redondo. Endividada, ain-
da sonha em voltar a fazer doces. Mas 
quer continuar a vender no seu antigo 
bairro. “Onde dá o dinheiro das ven-
das é na periferia. Eles não têm dó de 
gastar”. Aponta com o queixo para as 
casas vizinhas da rua de classe média 
baixa onde agora vive. “Você bate na 
porta de uma pessoa dessas, às vezes 
nem te recebem, dizem: `Eu tô ocu-
pada, fazendo almoço’. Na periferia, 
não, a gente não quer saber disso, já 
vai abrindo a porta, dizendo ̀ Entra aí, 
que é que você está vendendo?´”.

Alguns comerciantes conseguem se 
realizar trabalhando como revendedo-
res de grandes empresas, como Maria 
Lúcia, 49, que vende kits de iogurtes 
no bairro do Serraria, há 15 anos. Sua 
família faz parte dos 27% do total de 
domicílios chefiados por mulheres. 
Maria Lúcia é expert em marketing 
sem nunca ter feito faculdade.

“Conheço todo’ mundo aqui”, diz 
enquanto abre seu caderno com o ca-
dastro de centenas de clientes. Um kit 
de iogurtes sai por 21 reais, e Maria 
Lúcia fornece uma média de 30 kits 
por semana. Gosta de trabalhar no 
que faz. “Adoro estar na rua, de por-
ta em porta. Tem gente que chega 

na porta, vende a mercadoria e não 
sabe se a pessoa da casa está com al-
gum problema... Eu participo.” Ma-
ria Lúcia procura conhecer bem seus 
clientes. Se uma pessoa está no hos-
pital, “eu quero saber o que aconte-
ceu, como está”. Para ela, a partir do 
momento em que o cliente lhe abriu 
a porta da casa, vendo-a passar na rua 
todo dia, ela se torna “uma pessoa da 
casa”. Ninguém nunca roubou nada 
do carrinho de iogurtes que Maria 
Lúcia empurra e que sempre deixa es-
tacionado na calçada enquanto entra 
na casa do cliente. Embora algumas 
moradoras à sua volta comentem que 
ela conseguiria vender até um frasco 
de água como remédio, ela interrom-
pe, séria: “Eu não gosto de passar in-
formação errada. Se você está traba-
lhando bem, jogando limpo com o 
cliente e fazendo a coisa com amor, 
você vai progredir”. Maria Lúcia se 
lembra de seu principal exemplo de 
sucesso: “Sílvio Santos era o que? Ca-
melô! Olha onde ele está hoje!”.

Renda, status e mobilidade

O que é ser pobre na periferia? O 
Critério Brasil, metodologia adotada 
pela Associação Nacional das Em-
presas de Pesquisa para estratificar as 
classes sociais no país, se torna insu-
ficiente como parâmetro. Seu sistema 

de pontuação, dividindo a população 
nas classes A1, A2, B1, B2, C, D e E, 
considera itens como a quantidade de 
eletrodomésticos e a escolaridade do 
chefe da família. Mas bens duráveis se 
acumulam nas famílias de baixa ren-
da, e a taxa de escolaridade aumenta, 
sobretudo entre os chefes de família 
mais jovens. Assim, somente 0,5% do 
total de entrevistados em Cidade Ti-
radentes, Capão Redondo, Serraria e 
Montanhão pertencem à classe E. Na 
classe D se encaixam 31,2% dos mo-
radores, e a grande maioria — 53,8% 
— na classe C, que não possui no 
Critério Brasil uma subclassificação 
do tipo “1” e “2”, como as classes A 
e B. Uma pequena elite de moradores 
pertencem à classe B: 14,1%.

A renda mensal média das famílias 
pesquisadas ficou em R$1.148. Em 
75% dos casos, ou 788 famílias, a ren-
da familiar não ultrapassava R$1.450, 
sendo que um terço delas vivem com 
renda de até R$600. No entanto, 
mais representativa por ponderar o 
tamanho das famílias é a renda média 
per capita familiar, que para o conjun-
to das quatro regiões foi de R$341. As 
regiões também se diferenciam. Dos 
quatro bairros, Capão Redondo ficou 
na margem superior da renda, com 
R$367, e o Serraria, em Diadema, fi-
cou na situação inversa, com R$314. 
A maioria desses recursos provém de 

Mercado no Capão Redondo. Com criatividade e esforço os comerciantes locais sobrevivem frente aos grandes varejistas 
e aos seguidos assaltos.
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trabalho ou aposentadoria. Somente 
6% das famílias pesquisadas recebiam 
algum benefício de programas go-
vernamentais de renda, como o Bol-
sa Família (4,4%) e o Renda Cidadã 
(1,6%).

Como as pessoas não baseiam suas 
noções de status e bem-estar somente 
em sua renda, pedimos que os mo-
radores comparassem sua condição 
econômica com diferentes pontos de 
referência. Por exemplo, ao compa-
rarem a situação econômica atual da 
família em relação à de dez anos atrás, 
34% dos entrevistados acham que a 
situação melhorou um pouco, e 20%, 
que melhorou muito. Para 26% hou-
ve alguma ou muita piora e para 19% 
não houve nem melhora, nem piora. 
Ao apresentarmos uma escada de dez 
degraus, em que o degrau “10” equi-
valeria a “extremamente rico” poucos 
se consideraram na base da pirâmide: 
quase 70% dos entrevistados se auto 
classificaram entre os degraus 3 e 5. 
Em geral consideram que sua vida 
melhorou em relação à de seus pais, 
cuja média situou-se em’ 3. Já a ex-
pectativa de mobilidade social para 
seus filhos, quando tiverem a mesma 
idade dos pais hoje, é muito maior: 7, 
refletindo forte otimismo em relação 
à geração seguinte.

A auto-avaliação de status por par-
te dos entrevistados não correspondeu 

necessariamente à sua faixa de renda 
familiar. Encontramos moradores 
com renda familiar três vezes maior 
que a média do bairro mas que se 
consideravam pobres. Outros, com 
renda abaixo ou equivalente à média 
se julgavam em melhor condição por-
que tinham casa própria. Os 14% de 
entrevistados que se imaginam entre 
os degraus 6 e 10 têm na verdade uma 
renda média menor que a dos que se 
colocaram nos degraus 1 a 5. Quando 

perguntados sobre o nível de satisfa-
ção com sua renda, 26,9% estão um 
pouco satisfeitos, e 22,9% um pou-
co insatisfeitos. Cerca de 31% estão 
muito ou extremamente insatisfeitos, 
enquanto 6% estão muito ou extre-
mamente satisfeitos. Quase 17% se 

dizem nem satisfeitos nem insatisfei-
tos.

A condição da moradia e a posse de 
bens duráveis foram freqüentemente 
usados por moradores para definir seu 
nível de status social. Mas parte da 
percepção de status também depen-
de do que os chefes da família con-
seguiram conquistar durante sua vida 
adulta. Nem sempre a auto-avaliação 
desses moradores se encaixa com o 
status que lhes atribuem os vizinhos. 
É o caso de Janete, 37, cabeleireira e 
moradora do Capão Redondo, que 
vai abrir um salão de beleza nos fun-
dos da casa. No bairro, Janete é consi-
derada rica. Urna vizinha a critica por 
“se achar melhor que os outros”. Mas 
Janete não acha justo. “As pessoas às 
vezes vêm aqui e falam: `Nossa, que 
casa bonita!’, mas não sabem o que a 
gente passou para ter isso... Foi mui-
ta luta, a gente deixou de fazer muita 
coisa. Moramos num quarto e cozi-
nha de frente para este terreno por 
15 anos, e eu não tinha nada — não 
tinha guarda-roupa, sofá, nada. Meu 
marido foi fazendo esta casa aos pou-
cos... A gente foi ter carro zero depois 
que a gente se mudou para cá”, conta. 
Janete planeja ir além: “Eu pretendo 
sair daqui, levar o salão para outro lu-
gar... Já estou sonhando com aquele 
shopping que estão fazendo ali, alugar 
uma sala lá... Você viu que shopping 
lindo?”. Janete é como muitos mora-
dores que, por suas aspirações e reali-
zações, se tornam modelos de referên-
cia, fontes de inspiração e aspiração de 
mobilidade social.

Nair, 57, viúva que mora em Dia-
dema no mesmo terreno há 23 anos, 
também sempre foi uma referência 
na rua de seu bairro, o Serraria. Hoje 
aposentada, está satisfeita com sua si-
tuação, embora se preocupe com a de 
seus filhos. “Eu acho que já estou bem, 
tenho uma pensão de quase mil reais, 
tenho uma casa, com escritura, graças 
a Deus...” Nos anos 80 sua família foi 
a primeira na rua a ter uma televisão, 
comprada à vista. Sua casa, de dois 
andares, passou por uma grande re-
forma, com os melhores materiais de 

“Pretendo levar 
meu salão para 
outro lugar. Já 

sonho com aquele 
shopping que estão 

fazendo aí.”

Nair, 57, ao lado da casa que está sendo erguida para a filha, no fundo do seu quintal, no Serraria. Alegria pela cirurgia 
de redução dos seios para em 18 meses.
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construção, inspirando os vizinhos a 
fazer o mesmo.

Estão entre os 5% cujas opções de 
lazer não se limitam à televisão e a ir 
ao supermercado. Nair faz ginástica, 
viagens e passeios com suas amigas do 
grupo Mulheres em Movimento, um 
programa da Prefeitura. Seu sonho 
antigo é uma cirurgia para redução de 
seios. “Eu liguei numa clínica estética 
que passou na TV e não achei caro. 
Fica R$3.500 à vista. Eu estou tentan-
do fazer em um hospital estadual, mas 
se não conseguir eu vou pagar mes-
mo”. O sonho foi adiado duas vezes 
para pagar uma dívida de cartão e um 
empréstimo para compra de um car-
ro, do filho Fábio. Diz que sua gran-
de e única frustração é que os filhos 
nunca gostaram de estudar. Lembra-
se de um menino, seu vizinho, muito 
inteligente, e dos conselhos que dava 
à mãe “para investir no garoto”. Reni, 
hoje com 24 anos e uma bolsa de es-
tudos na PUC, lembra com carinho a 
vizinha que lhe dava conselhos sobre 
a escola. “Se seus filhos quisessem ter 
estudado mais, ela teria dado todo o 
apoio, gastando o que pudesse. Em 
nossa rua, ela e o marido eram aque-
les, com muito trabalho, sempre tive-
ram tudo do bom e do melhor.” Mas, 
diferentemente da época em que a rua 
parava para ver o marido de Nair che-
gar com a televisão em cores, a posse 

de bens hoje não é mais o principal 
divisor de classes na periferia.

Crediário: o preço da 
esperança

Seria razoável pensar que num país 
como o Brasil, onde as taxas de juros 
vêm se mantendo entre as mais al-
tas do mundo, as pessoas tendessem 
a poupar febrilmente. O mercado 
de crédito de consumo, por sua vez, 

deveria ser quase inexistente. No en-
tanto, a presença de DVDs, geladeiras 
duplex, telefones celulares, televiso-
res de 29 polegadas e outros eletro-
eletrônicos nos domicílios da peri-
feria da Grande São Paulo, em 70% 

comprados em prestação, revela outra 
realidade. Em dezembro de 2005,0 
então ministro da Fazenda, Antonio 
Palocci, anunciou que o crédito ao 
consumo seria o principal fator a im-
pulsionar o crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) em 2006. Em 
apenas dez anos, o valor do crédito 
concedido para pessoa física no país 
passou de R$35 para R$150 bilhões 
— um crescimento de 328%.

Vistas por fora, as casas de tijolo à 
mostra da periferia não preparam o 
visitante para a quantidade de bens 
dentro delas. Todas as casas têm ge-
ladeira, em dois terços das vezes com-
prados no crediário. Pelo menos 29% 
dos moradores já possuem geladeira 
duplex, 74% compradas no crediário. 
A TV de 29 polegadas é um objeto 
de desejo, mas a presença da televisão 
em cores já está universalizada: 1,5 
televisor por família em média. Em-
bora 64,5% das famílias não tenham 
videocassete, 29,7% possuem DVD 
— 60% comprados nos últimos 12 
meses — e outros 22% planejam 
comprar um nos próximos dois anos. 
Cerca de 47% dos lares têm telefone 
celular pré-pago. Somente 7% das fa-
mílias têm acesso à internet em casa, 
mas o dobro delas tem um computa-
dor, e outros 21% pretendem com-
prar um. Automóveis estão em 29% 
dos domicílios e são o principal sonho 

Cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo, 241 mil habitantes vivendo entre conjuntos habitacionais, casas de alvenaria e barracos de favelas.

“Estavam com uma 
promoção muito 
boa de parcelar 

em até 18 meses; 
a prestação ficaria 
bastante baixa.”
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de consumo, depois da casa própria.
As redes de varejo cresceram ra-

pidamente, graças aos ganhos com 
financiamentos concedidos aos con-
sumidores. A taxa básica de juros de 
16,5% ao ano no país é muito alta. 
Mas essa tarifa anual é equivalente a 
apenas dois meses e três dias da taxa de 
juros paga pelos brasileiros que com-
pram parcelado: a taxa média mensal 
de juros paga pelo consumidor é de 
7,58%. A alegação recorrente dos cre-
dores é que a inadimplência eleva o 
risco do crédito no país. As inúmeras 
promoções das redes de varejo ofere-
cem o “compre agora e só comece a 
pagar...” em dois, três ou mais meses. 
Os consumidores se enganam ao ver 
isso como uma vantagem. Como os 
juros são cobrados desde o momento 
da compra, o valor total da dívida au-
menta rapidamente. Em empréstimos 
concedidos por financeiras, os juros 
mensais médios são ainda mais altos, 
chegando a 11,63%. Se houvesse uma 
aplicação que remunerasse a essa taxa, 
em seis meses e meio a aplicação do-
braria de valor.

A expansão do crédito ao consumo 
entre a população de baixa renda no 
país tem sido estimulada não só pela 
parceria entre bancos e grandes redes 
de varejo, como também pela aprova-
ção do crédito consignado, com des-
conto direto na folha de pagamento 
ou do sistema de Previdência pública. 
Nos últimos dois anos, o segmento 
cujas operações de crédito registra-
ram maior crescimento foi o de apo-
sentados e pensionistas do INSS. Em 
meados de 2004, quando o crédito 
começou a ser oferecido amplamente, 
o volume de operações ativas no seg-
mento era de R$2 bilhões. Ao final de 
2005, superou os R$11 bilhões.

A democratização do consumo tem 
um custo alto para as famílias de bai-
xa renda, que se tornam cada vez mais 
endividadas e economicamente vul-
neráveis, drenando recursos de gastos 
mais relevantes para a qualidade de 
vida, como melhores alimentos ou 
educação para os filhos. Embora a úl-
tima edição da Pesquisa de Orçamen-

tos Familiares (POF 2002-2003) do 
IBGE aponte que apenas 1,08% da 
renda média das famílias é gasto com 
pagamento de “empréstimos e car-
nes”, ouvimos muitos depoimentos 
de famílias preocupadas por ver seu 
nome “sujo na praça”. “Nós pobres 
já não temos muito, e se ficamos com 
o nome sujo, aí é o fundo do poço”, 
conclui Sílvia, uma das entrevistadas.

Decidimos perguntar às 1092 fa-
mílias se tinham dívidas em atraso; 
com quais tipos de credores cons-
tantes de uma lista apresentada; e 
o somatório dos valores atrasados. 
Quase a metade (45%) das famílias 
declarou estar inadimplente. O mon-
tante de dívidas em atraso, das 487 

famílias com esse problema chegava 
a R$478 mil. O valor médio das dívi-
das por família — R$982 — equivale 
a 86% da renda média das famílias 
(R$1.148).

Silvia, 41, ajudante de cozinha 
num restaurante popular de Itaque-
ra, perto da Cidade Tiradentes, onde 
mora, disse que só falta pagar mais 
três prestações da geladeira duplex 
que comprou no início de 2004 para 
finalmente poder levar para casa o te-
levisor de 29 polegadas que vê todo 
mês quando vai às Casas Bahia pagar 
o carnê. Segundo ela, o vendedor lhe 
disse que já podia financiar o televi-
sor mesmo sem ter quitado a dívida 
anterior. “Eles estavam com uma pro-
moção muito boa de parcelar em até 
18 meses, de maneira que a prestação 

ficaria bastante baixa”. Ela se recusou 
a antecipar a compra porque, quan-
do fosse comprar a televisão, planeja-
va financiar junto uma estante e um 
guarda-roupa novos porque os dela 
“já estavam caindo aos pedaços”, a 
despeito de terem sido comprados há 
apenas seis anos, em “suaves” presta-
ções.

Essa falsa preferência de Sílvia pelo 
futuro — esperar três meses pela TV 
dos sonhos — revela na verdade um 
imediatismo que custa muito caro às 
famílias e é muito freqüente entre as 
de baixa renda. Um terço das famílias 
endividadas estavam em atraso com 
dois credores e outro terço, com três 
ou mais. Dos tipos de dívidas lista-
dos, agiotas, empregadores, finan-
ciamento imobiliário e mercados e 
supermercados ficaram entre os me-
nos citados, com menos de 7% das 
ocorrências. Por outro lado, os atra-
sos com prestação e carnês de lojas 
(24%), contas de água (14%), luz 
(13%) e telefone (11%), lideraram as 
citações. Embora somente 27% das 
pessoas com mais de 16 anos das fa-
mílias possuam cartão de crédito, me-
tade delas já estão com o pagamento 
do cartão atrasado. Vale ressaltar que 
os dados levantados na pesquisa não 
cobrem as famílias que possuem dí-
vidas mas que se encontram adim-
plentes com os pagamentos. Para a 
maioria da população pesquisada, 
um passivo só é dívida quando não é 
pago. Quando pago regularmente, o 
crédito é visto como um serviço, que 
as famílias de baixa renda agradecem 
e retribuem com fidelidade nas com-
pras.

Quando avaliamos o grau de expo-
sição ao endividamento em relação à 
renda das famílias, constatamos que 
aquelas situadas nos patamares mais 
baixos — até um salário-mínimo 
— apresentam média de dívidas em 
atraso de quatro vezes o valor de sua 
renda. Esta relação cai para 1,5 entre 
as famílias que ganham entre um e 
três salários-mínimos, e para um en-
tre as que recebem entre três e seis 
salários. A partir das rendas acima de 

“Aquele pai que 
tem um pouquinho 

a mais sabe da 
importância de pôr 
o filho numa escola 

melhor.”
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seis saláriosmínimos, essa proporção 
fica entre 0,19 e 0,59.

Os mais otimistas em relação 
ao futuro da família tendem a ficar 
mais inadimplentes. Os otimistas, 
que acham que a situação econômica 
familiar vai melhorar muito ou um 
pouco (71%), apresentam a maior 
média de endividamento em atraso: 
R$1.082. Os que acreditam que sua 
situação vai piorar muito ou pou-
co (7%), apresentaram em média 
R$788 de dívidas em atraso. Os que 
disseram que a situação vai ficar na 
mesma (18%) tinham uma dívida 
média de R$804 em atraso. Uma mi-
noria (3%), que diz não saber como 
estará nos próximos doze meses, pa-
rece ser a mais comedida quanto ao 
uso do crédito, tendo uma média de 
atraso de apenas R$265.

A pesquisa também indica que o 
nível de escolaridade está correlacio-
nado em parte com a inadimplência: 
os que possuíam mais de 12 anos de 
escolaridade tinham as menores dívi-
das em atraso: R$697. Aqueles com 
escolaridade de 5 a 11 anos tinham 
dívidas na casa dos R$1.067, en-
quanto os sem instrução ou com até 
quatro anos de escolaridade tinham 
atrasos um pouco menores, em mé-
dia de R$841. Constatamos também 
que os que vivem em imóvel próprio 
e quitado possuíam dívidas em atra-
so de R$1.131 contra R$668 dos que 
pagam aluguel.

Um resultado que surpreende é a 
relação inversa entre o status social 
autodiscriminado pelos entrevistados 
e o grau de sua inadimplência. Os 
que se vêem nos níveis de condição 
de vida mais elevados (7 a 10) apre-
sentaram os menores patamares de 
endividamento em atraso (R$674), 
comparados com os demais (R$932). 
Os que se deram a pior avaliação (ní-
vel 1, “extremamente pobre”) tinham 
uma média de R$1.120 de dívidas em 
atraso.

Como explicar que a propensão a 
poupar seja tão baixa num país de ju-
ros tão altos, e que empréstimos para 
consumo sejam tão profusamente to-

mados, a despeito das incertezas do 
amanhã? A proporção de famílias que 
revelaram dívida em atraso contrasta 
com os 12% que fazem algum tipo de 
poupança. Por outro lado, as histórias 
de esforço das famílias para construir 
e melhorar sua casa ao longo de déca-
das mostra uma capacidade de pou-
pança significativa.

Após a abolição da escravatura, os 
negros nos Estados Unidos aceitavam 
tomar empréstimos com juros de até 
40% por semana. Essa prática abusiva, 
que tirava vantagem das necessidades 
imediatas de subsistência de trabalha-
dores extremamente vulneráveis, foi 
proibida em 1916 com a aprovação 
do Uniform Small Sloan Act, limitan-
do os juros dessas operações ao máxi-
mo de 3,5% ao mês. Como nos EUA, 
é possível prever que essa situação de 
expansão desregulada do crédito ao 
consumo e crescente endividamento 
no Brasil irá se tornar inevitavelmente 
insustentável.

Por outro lado, o comportamento 
dos consumidores de baixa renda — 
mas não só deles — frente à expan-
são do crédito ao consumo oferece 
algumas lições importantes para po-
líticas públicas que visem reduzir sua 
vulnerabilidade econômica. O acesso 
a bens de consumo na periferia, por 
si só não garante o desenvolvimento 

sustentável dessas famílias. Investi-
mentos na qualidade da educação são 
fundamentais para sua mobilidade so-
cial. O desejo de ter a geladeira duplex 
“de rico”, uma vez satisfeito, pode 
abrir espaço para aspirações a outros 
bens e serviços, como a educação de 
qualidade. A disponibilidade para as 
famílias se organizarem e separarem a 
parcela da mensalidade da televisão de 
29 polegadas ou da geladeira duplex 
pode revelar uma abertura potencial 
para pagar algo a mais em troca de 
uma educação de melhor qualidade 
para seus filhos. Mas as famílias de 
baixa renda têm primeiro que se tor-
nar consumidores menos tolerantes. 
A construção de um consenso políti-
co em torno da melhoria da educação 
precisará da pressão de consumidores 
emergentes, que passem a demandar 
acesso à qualidade de ensino, bem 
de consumo ainda restrito aos filhos 
da classe média e alta, com a mesma 
paixão e esforço com que adquiriram 
produtos de qualidade, que tanto lu-
cro proporcionam às grandes redes de 
lojas e bancos.

Intolerância com o ensino 
fraco

A rápida expansão das matrículas 
no ensino fundamental e médio vem 

Bete, 44, vive num barraco no Serraria e exige que Sumaia, 14, Jackeline, 8 e Wesley, 9 se dediquem aos estudos “para  
ser alguém”.
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mudando as expectativas dos pais e as 
aspirações dos jovens na periferia. De-
pois dos esforços de universalização do 
acesso ao ensino fundamental, nunca 
houve tantas vagas no ensino público, 
da creche à universidade, nem tantos 
jovens e crianças brasileiros estudando 
como agora. A construção de escolas 
nos bairros da periferia significou o 
fim de filas na madrugada para con-
seguir uma matrícula, e menos tempo 
gasto no trajeto para a escola, por alu-
nos que antes podiam levar de uma a 
duas horas para chegar às escolas de 
regiões mais centrais.

Apesar da baixa qualidade do ensi-
no, as escolas públicas ainda represen-
tam a promessa de melhores chances 
de trabalho para os filhos, inclusive 
entre pais com baixa escolaridade. 
É assim para Bete, 44, moradora do 
Serraria, em Diadema. Bete exige 
que os filhos Jaqueline, 8, Wesley, 9, 
Mayara, 11, Sumaia, 14, e Washing-
ton, 19, freqüentem e tenham boas 
notas na escola. “Eu falo para eles: Eu 
não quero nada de vocês — eu não 
quero casa, não quero carro, nada! Eu 
só quero que vocês estudem. Se não 
estudarem, não vão ser ninguém. Eu 
não fui ninguém, mas não porque eu 
não quis, mas porque minha mãe não 
tinha condições. Eu falo para eles: Se 
eu morrer amanhã, eu venho aqui 
todo dia para ver se vocês foram para a 
escola. Todo dia!” Sua vizinha Maria, 
auxiliar de limpeza, 39, mãe de Cíce-
ro, 16, e Alex, 11, concorda e acres-
centa que “hoje os jovens têm mais 
facilidade para estudar. O governo 
oferece muitas coisas nas escolas para 
as crianças”. Maria diz que começou a 
procurar alguma vaga no ensino no-
turno para o filho Cícero, que parou 
de estudar na oitava série por causa 
das faltas quando trabalhava em um 
lava-rápido do bairro

Mesmo com baixa escolaridade e 
gastando pouco com a educação dos 
filhos, os pais das famílias de baixa 
renda já são capazes de identificar que 
a qualidade da escola pública deixa a 
desejar. Essa avaliação é mais comum 
sobretudo entre os pais mais jovens e 

com mais escolaridade. Ricardo, 29, 
mora desde pequeno na Cidade Ti-
radentes com sua família, uma das 
primeiras a ocupar as casas da CO-
HAB. Completou o ensino médio e 
teve sua filha aos 19 anos. Não está 
satisfeito com a escola pública onde 
ela estuda. “As escolas da periferia não 
têm professores, a qualidade é péssi-
ma. Quando eu estudei já não era de 
uma qualidade boa. Você encontra 
professor desanimado, o aluno não 
tem que fazer trabalho nem pesquisa. 
Você vê matéria na lousa e, se quiser, 
aprende... Então quando você sai para 
o mercado de trabalho, você sai des-
preparado”. Orgulhoso de seu irmão 
Maurício, o primeiro da família e das 
imediações a se formar em uma facul-
dade, Ricardo também sonha em fazer 
uma faculdade. Mas agora que voltou 
a trabalhar, quer primeiro colocar a fi-
lha em uma escola pública melhor, no 
Tatuapé. Para ele, o gasto de 40 reais 
por semana com a perua vale a pena. 
“Aquele pai que tem um pouquinho 
a mais sabe da importância de pôr o 
filho numa escola melhor”.

Do total de chefes das famílias vi-
sitadas, 17% completaram o ensino 
médio, como Ricardo. Mas, em geral, 
a escolaridade média ainda é baixa: 
48% têm somente o ensino funda-
mental incompleto, e 18% comple-
taram a oitava série. Somente 4,5% 
dos moradores com 30 anos ou mais 
estavam freqüentando alguma insti-
tuição de ensino. Como a escolarida-
de da mãe e o acesso a bens culturais 
em casa são variáveis importantes no 
desempenho escolar, podemos esperar 
que a médio e longo prazos a expansão 
do ensino médio trará, ao menos indi-
retamente, algum tipo de resultado no 
desempenho de alunos. Isso pode se 
dar mediante maior participação dos 
pais na escola, à medida que se sintam 
menos intimidados pela burocracia e 
mais próximos — em termos de es-
colaridade — dos professores e dire-
tores.

Sônia, 47, vizinha de Ricardo na 
Cidade Tiradentes, também se preo-
cupa com a qualidade do ensino que 

seus filhos recebem. Sua filha Tainá, 9, 
chegou até a segunda série sem saber 
ler nem escrever. Até que finalmente 
uma professora observou o problema 
e chamou Sônia para uma conversa 
na escola: “Pela primeira vez alguém 
me falou que a Tainá não falava, não 
participava na sala. Eu fiquei choca-
da, disse que em casa ela falava mais 
que uma matraca”. Com o acompa-
nhamento dessa professora, em um 
ano Tainá foi alfabetizada, deixando 
de fazer parte dos 55% dos alunos 
brasileiros que chegam à quarta série 
sem saber ler e escrever. Depois dessa 
experiência, Sônia decidiu transferir 
seus filhos para uma escola munici-
pal, onde acha que o ensino é melhor. 
Sônia está satisfeita com sua escolha, 
porque Tainá agora leva dever para 
casa. “Eu sempre fui aluna da Prefei-
tura e sei que o ensino de Prefeitura 
é melhor que o estadual”, argumenta. 
“Na antiga escola, ela nunca tinha li-
ção de casa.”

Uma das grandes dificuldades das 
famílias é avaliar o aprendizado de 
seus filhos a partir de dados concre-
tos e não de meras impressões. Mas 
seus depoimentos desmontam o mito 
de que os pais de baixa renda não se 
importam com a educação dos filhos, 
reclamação ouvida com freqüência de 
diretores e professores das escolas de 
bairros. No curto prazo, se esses pais 
tivessem mais acesso a dados concre-
tos para avaliar a qualidade real do 
ensino de seus filhos, a realidade po-
deria ser outra. De qualquer maneira, 
informalmente, a reputação de uma 
ou outra escola como a melhor do 
bairro corre de boca em boca e orien-
ta algumas decisões, como a de Sônia. 
Mesmo assim, é comum a dificuldade 
de transferência para as escolas públi-
cas que são consideradas melhores. 
“Se eu aceitar todos os alunos que 
querem vir para minha escola, vou 
comprar briga com os diretores das 
outras, eles vão ficar bravos porque 
vão perder os alunos e o dinheiro que 
vem com eles”, contou uma diretora 
que todo ano recebe alunos de esco-
las problemáticas, em busca de uma 
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escola mais organizada. “Como você 
pode explicar que eu recebo o mesmo 
dinheiro que eles e os meus alunos 
são pobres, do mesmo bairro, mas 
eles não conseguem melhorar suas es-
colas?”, desabafa.

Embora seja comum ouvir profes-
sores e diretores se referirem aos alu-
nos e pais como sua “clientela’, ainda 
falta muito para que as redes públicas 
de ensino os tratem de fato como 
consumidores de um bem e, portan-
to, com direito a avaliar sua qualida-
de. O país gasta muito em avaliações 
e relatórios que apresentam 
diagnósticos bem feitos, mas 
resultados por escola são dis-
ponibilizados a pais e alunos 
de forma ainda muito inci-
piente. O Ministério da Edu-
cação passou a divulgar neste 
ano os resultados de cada es-
cola no Enem (Exame Nacio-
nal do Ensino Médio) mas 
somente pela internet. Se fos-
sem melhor informados, pais 
e alunos poderiam comparar 
o desempenho das escolas, es-
tabelecer e cobrar parâmetros 
mínimos de qualidade. Esse 
tipo de sinalização, tão útil em 
um mercado em que há com-
petição, já deu mostras sobre 
o quão bem funciona quan-
do o extinto Provão auxiliava 
alunos pobres na busca de um 
mínimo de informação sobre 
a qualidade das faculdades 
particulares.

Sem dúvida, essa democra-
tização da informação poderia causar 
um tumulto como o ocorrido recen-
temente em Nova York, onde uma 
lista das escolas de ensino mais fraco 
foi publicada, permitindo que os pais 
transferissem seus filhos para escolas 
melhores. Com o apoio de empresas, 
foram implementados alguns progra-
mas para solucionar os problemas das 
escolas mais fracas e violentas. Mas 
em Nova York o sindicato dos pro-
fessores se aliou ao prefeito, em um 
pacto que possibilitou medidas po-
liticamente difíceis como esta. E seu 

prefeito teve a coragem política de 
assumir a reforma do ensino como 
prioridade.

A demanda pela construção de es-
colas públicas de ensino fundamental 
nas periferias já foi atendida, mas a 
falta de medidas mais concretas para 
a melhoria do ensino contribui para 
que a evasão escolar no final da 8a sé-
rie e no ensino médio continue eleva-
da. Júnior, 13, o outro filho de Sônia, 
passa pela sala com folhas de papel e 
alguns lápis coloridos, procurando 
um canto sem barulho. Não consegue 

porque o volume da televisão na sala 
está muito alto e o som está ligado no 
quarto. Conta que gosta de desenhar e 
sonha fazer um curso de desenho pu-
blicitário. Diz que gosta de sua escola, 
sobretudo de matemática, mas que “às 
vezes, só não dá para entender nada 
quando os professores estão explican-
do e o pessoal fica fazendo barulho”. 
Sônia conta que às vezes Júnior é pego 
desenhando na aula, embora ele diga 
que isso só acontece “quando os pro-
fessores escrevem muito na lousa”.

Júnior ainda não desistiu de es-

tudar. Mas embora jovens como ele 
ouçam que o mercado de trabalho 
precisa de pessoas cada vez mais qua-
lificadas, é comum encontrar aqueles 
que se sentem desmotivados com o 
ensino fraco e a desordem que presen-
ciam. A desmotivação se torna mais 
grave ainda à medida que não existem 
programas dentro do horário esco-
lar que ofereçam oportunidades para 
aqueles jovens que podem ser mais de-
safiados, que querem aprender mais. 
Oferecer aulas avançadas ainda é tabu 
nas redes públicas do Brasil, o que é 

percebido por seus oponentes 
como “antidemocrático”. En-
quanto isso, se perde imensa 
fonte de talentos. Mesmo as-
sim, grande parte continua a 
freqüentar a escola, com a ex-
pectativa de que um diploma 
de ensino médio irá aumentar 
suas chances de conseguir ven-
cer na vida. Mas há jovens que 
fizeram outra conta.

É o caso de Tatiane, 17, fi-
lha de Maria José, 40, uma 
das primeiras moradoras de 
Cidade Tiradentes, antes que 
o bairro se tornasse um dos 
maiores aglomerados de con-
juntos habitacionais da Amé-
rica Latina. Tatiane explica 
por que decidiu parar de estu-
dar na oitava série. “É porque 
na escola você não aprende 
mesmo. Eu vou para a escola, 
sento, ouço o que a professo-
ra fala, quando dá para ou-
vir... Só ficava lá perdendo o 

meu tempo...”. Quando Tatiane vai 
para seu quarto, Maria José, que so-
nha com a faculdade para a filha, diz 
baixinho que quando a filha decidiu 
parar de estudar, tentou convencê-la 
do contrário. “Eu falei: `Tati você tá 
fazendo burrada, você não vai conse-
guir emprego”’.

Apenas 56% dos alunos brasileiros 
completam os oito anos do ensino 
fundamental, e os bairros da periferia 
da Grande São Paulo acompanham 
essa média. Na Cidade Tiradentes, 
29% dos jovens de 15 a 17 anos não 

Entrada de condomínio informal no Serraria. O endividamento excessivo 
compromete a mobilidade social e os investimentos em moradia e educação.
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freqüentam a escola, e 48% dos que 
têm entre 18 e 19 anos não concluí-
ram o ensino fundamental. As escolas 
não contam com recursos e orienta-
ções mínimas para acompanhar e in-
tervir nos casos de evasão escolar, ou 
mesmo identificar alunos em risco de 
abandonar os estudos, como no caso 
das jovens mães solteiras. Dos 81% de 
jovens brasileiros de 15 a 17 anos ma-
triculados no ensino médio, apenas 
sete em cada dez conseguem concluir 
o terceiro ano.

Apesar das altas taxas de eva-
são, a população jovem que ter-
mina o ensino médio apresenta 
um novo desafio para seus gover-
nantes. Graças à expansão do en-
sino médio, o próximo sonho dos 
jovens de baixa renda é fazer uma 
faculdade. Em 2003, pela primei-
ra vez na história da educação no 
Brasil, o número de vagas no en-
sino superior ultrapassou a quan-
tidade de alunos que terminaram 
o ensino médio. Isso se explica 
pelo abrupto crescimento da rede 
privada, hoje responsável por 
86% das matrículas, oferecendo 
cursos nem sempre de qualidade. 
A proliferação de universidades 
particulares veio como resposta 
à demanda, sobretudo dos alu-
nos oriundos da rede pública que 
não conseguem passar nos exa-
mes concorridos das universidades 
públicas. Mesmo naquelas que 

começaram a adotar sistemas de 
cotas para alunos de escolas pú-
blicas, a inserção de jovens com 
baixo preparo é um desafio, como 
mostra o Exame Nacional do En-
sino Médio (ENEM): 38% dos 
alunos do terceiro ano estão nos 
níveis “crítico” ou “muito críti-
co” em matéria de leitura. Quase 
70% receberam o diploma sem 
ter o conjunto de habilidades bá-
sicas em matemática.

O Programa Universidade para 
Todos (PROUNI), do governo fe-
deral, que franqueou acesso a 125 
mil vagas em universidades pri-
vadas mediante bolsas parciais e 
integrais, representa uma resposta 
do setor público a essa demanda. 
Mas os jovens mais pobres ainda 
têm a barreira econômica a en-
frentar para cursar uma faculdade, 
por causa de despesas com trans-
porte e livros. Helena, 25, uma 
jovem de olhar vivo e sério, mãe 
de dois filhos, moradora de Ci-
dade Tiradentes, lembra que fazer 
uma faculdade não é uma deci-
são econômica tão simples. “Eu 
acho que faculdade tem um custo 
muito alto e às vezes não te dá o 
retorno daquilo que você gastou. 
Então sou assistente administrati-
va e é o que eu gosto. Pagar um 

curso e não saber que tem um 
retorno, não dá. Eu tenho dois 
filhos e assumir isso é um custo 
muito alto”.

Mas outros jovens não fazem 
a conta de Helena, ou a fazem 
mais tarde, quando já estão ma-
triculados e com mensalidades 
em atraso. A Associação Nacional 
das Universidades Particulares re-
porta que a taxa de inadimplên-
cia já é de 27%. De acordo com 
dados do Ministério da Educação 
(MEC), o índice de abandono 
dos cursos superiores particulares 
no Estado de São Paulo gira em 
torno de 14,5%. Mesmo assim, 
jovens como Edson, 19, de Vila 
São Pedro, no Montanhão, fa-
zem de tudo para conseguir uma 
chance. No final de 2004, Edson, 
apaixonado por esportes e nutri-
ção, já tinha feito vestibular para 
duas universidades, decidido a 
fazer o curso de Educação Física. 
Em uma delas, passou em oitavo 
lugar. A mensalidade, que era de 
R$750, com a bolsa parcial virou 
R$279. Essa mensalidade, somada 
aos gastos com transporte e livros, 
inviabilizou a faculdade para Ed-
son. Na outra universidade, lhe 
faltaram poucos pontos para con-
seguir uma bolsa com ajuda de 

Edson, 19, filho de Rosana, do Montanhão. Sucesso 
em dois vestibulares e bolsa parcial não garantiram a 
faculdade devido aos custos com transporte.

Guilherme, 5, Pablo, 6 e Larissa, 6., no Serraria. Suas famílias fazem parte dos 37% que conseguiram vatgas na pré-
escola.
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custo, incluindo o transporte. Sua 
mãe, Rosana, 45, doméstica que 
estudou até a quarta série, inter-
rompe: “Olha, eu já falei para ele 
que ele vai ter que arrumar um 
serviço pra poder trabalhar, pra 
nós podermos juntar algum, pra 
depois ele fazer a faculdade. Por-
que ele já está nesse dilema: não 
trabalha, está parado, não está es-
tudando, e para faculdade ele tem 
capacidade mas não tem dinhei-
ro”. A mãe preocupada disse tam-
bém que tinha medo que o filho, 
sem estudar e trabalhar, acabasse 
cooptado “pelo que não presta”.

Por um ano Edson conseguiu 
sair do limbo em que jovens 
como ele se encontram ao com-
pletar o ensino médio. Entrou 
em um programa da prefeitura de 
São Bernardo destinado a jovens 
de baixa renda que, com uma 
bolsa de R$150 por mês, tra-
balham em algum equipamento 
público da cidade e passam por 
cursos de formação. Foi a chan-
ce de pôr em prática sua voca-
ção. “Eu devia trabalhar perto de 
casa — num posto de saúde ou 
em qualquer escola do municí-
pio. Mas decidi trabalhar no giná-
sio poliesportivo. Aí me falaram: 
como é que você vai? Eu falei: 
eu me viro, eu vou e volto a pé, 
tudo para trabalhar lá”. No giná-
sio poliesportivo de São Bernardo 
Edson auxiliou o técnico de uma 
equipe de vôlei de Minas Gerais 
que treinava na cidade. Agora es-
pera ser chamado pelo técnico 
para se mudar para Minas, já que 
ele gostou de seu trabalho. “Esse 
é agora o meu maior sonho”, re-
vela, abrindo o sorriso de meni-
no ao se lembrar de seu antigo 
professor de Educação Física, que 
o incentivou a continuar os es-
tudos e melhorar sua disciplina 
como aluno. Era uma das escolas 
mais violentas de São Bernardo. 
“Quando eu gritava com algum 
professor ou tirava notas baixas, 
ele não me deixava treinar”. De-

pois que Edson sair da sala, Rosa-
na esperou um minuto e comen-
tou em voz baixa. “Ele sonha e 
corre atrás do sonho dele, coita-
do, mas ainda não caiu na reali-
dade...”.

Enquanto o governo federal in-
vestiu no PROUNI, atendendo 
ao desejo de milhares de jovens 
como Edson, poucos foram os es-
forços não só para a melhoria da 
qualidade do ensino básico, mas 
também para a expansão de ma-
trículas no ensino infantil, refor-
mas que precisam não só de ini-
ciativas do MEC, mas sobretudo 
de investimentos e coragem de 
governos estaduais e municipais.

O Brasil ainda não conseguiu 
resolver o déficit de vagas na edu-
cação infantil. Em São Paulo ele 
assume proporções maiores nos 
bairros em que a população de 
zero a seis anos é maior e cres-
ce mais. É o caso de Cidade Ti-
radentes, onde mora Aliene, 26. 
Ela vai colocar a filha em uma 
escolinha particular, pagando uma 
mensalidade de R$120, em horá-
rio integral. “A creche é só para 
crianças bem carentes mesmo. Só 
que não aprendem a ler, é só um 
lugar para ficar enquanto a mãe 
trabalha. Eu acho que minha filha 
é muito inteligente, ela é muito 
rápida para aprender as coisas.” 
Mas Aliene é uma minoria. Nas 
530 famílias com crianças em ida-

de de zero a seis anos, somente 
37% tinham suas crianças na pré-
escola. Outras mães que traba-
lham não têm outra opção senão 
pagar alguém do bairro para olhar 
seus filhos, ou deixá-los sozinhos 
em casa, cuidados por um filho 
mais velho.

Talvez a pressão popular por 
mais vagas fosse maior se os pais 
soubessem dos ganhos de apren-
dizado que o acesso à educação 
infantil proporciona às crianças, 
não só acelerando sua alfabeti-
zação, mas também colocando-
as em vantagem nos anos sub-
seqüentes de ensino básico. De 
qualquer forma, o déficit de va-
gas na educação infantil pública 
é um problema grave que já gera 
insatisfação entre a população de 
baixa renda, pois os pais precisam 
deixar os filhos em algum lugar 
para trabalhar.

A capacidade das famílias de 
investir mais e por conta própria 
na educação de seus filhos é no 
mínimo precária, em parte de-
vido ao alto endividamento por 
causa do consumo. Em média as 
famílias gastam 4,4% em educa-
ção, metade do que é gasto com 
telefone. Mas esses números não 
significam um alto grau de sa-
tisfação com a educação pública 
e gratuita. Levando-se em conta 
que essas famílias chegaram aos 
bairros entre 11 e 15 anos atrás, a 
satisfação obtida inicialmente com 
a construção de escolas já parece 
desgastada.

Mais de 1/3 dos entrevistados 
acha que, em relação à época em 
que se mudaram para o bairro, a 
qualidade da educação não me-
lhorou nem piorou. Um terço 
acha que a qualidade piorou, e 
somente o restante considera que 
houve alguma ou muita melhora.

Erram os governantes e as eli-
tes quando acham que a tolerân-
cia da população de baixa renda 
à baixa qualidade do ensino pú-
blico irá perdurar por muito mais 

Erram os 
governantes 

quando acham que 
a tolerência dos 

pobres ao ensino 
fraco perdurará.
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tempo. A questão é quando a 
demanda por informação e qua-
lidade se tornará tão forte quan-
to foi a demanda por matrículas. 
Para as famílias de baixa renda a 
educação ainda é um símbolo de 
mobilidade social, a possibilidade 
de bem-estar para a próxima ge-
ração. As histórias dessas comu-
nidades revelam que seus mem-
bros estão prontos para uma nova 
onda de profundas transforma-
ções, agora não mais somente em 
infra-estrutura, mas sim no inves-
timento em seu capital humano.

* * *

O desenvolvimento do Bra-
sil depende de sua capacidade 
para investir em capital huma-
no e do espírito empreendedor 
que move comunidades como as 

que pesquisamos. À medida que 
as condições materiais melhoram 
também mudam os parâmetros 
de qualidade de vida. Mas o cres-
cente endividamento das famílias 
põe em risco essas conquistas e é 
uma força desestabilizadora que, 
se não controlada, ameaça rom-
per o próprio contrato social. A 
vida na periferia da Grande São 
Paulo oferece lições importantes 
sobre como as pessoas que nela 
vivem desenvolvem formas de ge-
rar renda e consolidar suas comu-
nidades. O setor público deveria 
se aliar ao setor privado para criar 
mais incentivos a esses empreen-
dedores locais.

É necessário respeitar e acre-
ditar na habilidade que têm as 
pessoas de melhorar suas vidas, 
desde que recebam os investi-
mentos necessários em educação. 

Os próximos passos na consoli-
dação da democracia dependem 
disso. É por isso que o Instituto 
Fernand Braudel tem defendido 
a idéia de um consenso político 
para melhorar a educação pública 
no Brasil. Enquanto as elites do 
país, em grande parte, têm fra-
cassado nessa tarefa, os brasileiros 
pobres estão cada vez mais frus-
trados com a qualidade das esco-
las públicas de seus filhos. Eles e 
seus filhos já começam a emergir 
como consumidores — e elei-
tores — a demandar mais opor-
tunidades para desenvolver suas 
vidas e suas comunidades. É dos 
filhos dessas famílias trabalhado-
ras que se erguerá uma nova clas-
se de lideranças políticas e cívicas, 
consolidando em definitivo a de-
mocracia do Brasil nas próximas 
décadas.

Veja mais edições de Braudel Papers em 
http://pt.braudel.org.br/publicacoes/braudel-papers/
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