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APRESENTAÇÃO 

Este trabalho é parte da conclusão do curso de Bacharelado em Geografia da UNICAMP 

- SP, elaborado a partir da monografia defendida em agosto de 2004 sob a orientação da 

professora Regina Célia Bega dos Santos e revisado a partir das contribuições dos 

professores Adriana Bernardes e Marcio Cataia. 

As idéias aqui expostas remontam aos trabalhos voluntários desenvolvidos na periferia 

da capital paulista e a circunstâncias que fortaleceram nosso compromisso com a ética e a 

justiça. Acompanha-nos um sentimento de revolta perante as diferentes oportunidades que 

as pessoas possuem atualmente. 

É a partir disso que temos na práxis um princípio de ação. A relação que estabelecemos 

com o espaço vivido obriga-nos a buscar a teoria como base para uma prática renovada e 

renovadora. É uma compreensão dialética do mundo que pressupõe um movimento de 

busca das contradições de novas sínteses. 

A geografia pode se impor como uma proposta de interpretação do mundo. Sua 

relevância segue expressa na importância que o espaço tem atualidade. A aceleração 

aparente da história, tem em sua essência uma dinâmica social de cerca de cinco séculos. 

Enquanto nosso cotidiano é preenchido por fábulas novos discursos e ações emergem 

como indicativos de um novo devir2, principalmente nos lugares do tempo lento. 

Assim, este trabalho apresenta conceitos e categorias que nos permitam explicar e 

propor ações com relação a necessidades vividas por instituições e pessoas em um lugar 

específico – Rochdale, em Osasco, de São Paulo. 

Apoiamo-nos no entendimento do espaço geográfico como um conjunto indissociável de 

sistemas de objetos e de sistemas de ações, acrescido de seus híbridos – as técnicas 

(1996). Entendido também como espaço banal, cuja interpretação se apoiará nas 

discussões de Henry Lefebvre e Agnes Heller. 

METODOLOGIA 
                                            
1 Universidade Estadual de Campinas 
Instituto de Geociências/DGEO 
gilberto.carvalho@uol.com.br 
2 Santos, Milton. Por uma outra globalização. 2001 
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Antes de nos preocuparmos em definir o que é Geografia, nós, os geógrafos, 

deveríamos estar atentos às possibilidades que sua análise pode fornecer para o 

entendimento e a ação dos homens no mundo, tal como alerta Milton Santos (1978). Neste 

sentido, faz-se necessária uma discussão ontológica sobre o que é o mundo e, para tal a 

definição de um sistema de conceitos que permitam a análise do mesmo. 

Em Santos (1978, p. 113-152), o espaço é definido como o objeto da Geografia, tanto 

como categoria universal e permanente quanto histórica e datada. O primeiro tido com a 

busca daquilo que é essencial e permanece estabelecido por relações lógicas entre seus 

elementos em todos os lugares e o segundo relacionando-o ao efêmero e localizado. É a 

noção de sistema social, dialeticamente realizada a cada período histórico, que atribui novos 

significados aos objetos, seu conteúdo e as relações entre eles. 

Para a geografia, os objetos constituem - se como 

“tudo o que existe na superfície da Terra, toda herança da história 

natural e do resultado da ação humana que se objetivou. Os objetos 

são esse extenso, essa objetividade, isso que se cria fora do homem 

e se torna instrumento material de sua vida, em ambos os casos uma 

exterioridade.” (Santos, M., 1996) 

Foram as necessidades materiais dos grupos sociais que permitiram aos homens recriar 

os objetos ao seu redor, desenvolvendo técnicas que permitiram novas configurações do 

espaço vivido, que por sua vez foram a base para novas alternativas técnicas, numa 

dialética constante entre objeto e ação. Cada vez mais os objetos artificiais se sobrepõe aos 

naturais, que passam, ao ser incorporados pelos sistemas de ações sociais, de coisas a 

objetos. (Santos, M. 1996, p. 53). 

Quem define os objetos é a sociedade e o espaço inerente a esta. Estando estes 

inseridos num conjunto maior, que por sua vez interage com um conjunto de ações, a 

unidade se torna cada vez mais rígida e determinada, obrigando-o a agir em conjunto e em 

solidariedade aos demais, sejam eles contíguos ou não. 

O que garante a inseparabilidade entre objeto e ação é a técnica. A efetividade de uma 

técnica nova depende das possibilidades que as precedentes, materializadas na 

configuração territorial, permitem. Quanto menos possibilidade um objeto fornece para a 

realização dos sistemas técnicos atuais, mais ele se vê obscurecido no espaço. 
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O conflito gerado pelas técnicas, ações e objetos é que dinamizam o espaço e permitem 

Santos afirmar que “o espaço geográfico se define como união indissolúvel de sistemas de 

objetos e de ações, e suas formas híbridas, as técnicas” (1996). 

Conexões geográficas: a solidariedade espacial 

O Estado é uma instituição política forjada no seio da idéia de soberania, herança dos 

impérios clássicos, que se pulveriza na Idade Média e vem a se recolocar na Idade Moderna 

como Estado-nação, formado pelo tripé - território, povo e soberania. Como as corporações 

privadas têm um alcance e foco de ação limitado, vinculado ao processo produtivo e 

especulativo, cabe ao Estado, a partir de sua soberania, introjetada na população pela idéia 

de nação, garantir o conjunto de objetos técnicos e de normatizações que permitam que o 

povo e o território se organizem segundo os interesses hegemônicos do capital. E, quanto 

mais as contradições deste processo se tornam evidentes, mais intensas as normatizações 

e as coerções para a manutenção da ordem estabelecida. 

As normas se configuram como um elemento relevante para a análise geográfica e 

podem ser definidas como: 

“o resultado da tensão e/ou da harmonia entre objetos e ações; dito 

de outro modo, como decorrência da indissociabilidade entre 

configuração territorial e uso do território, determinantes de diferentes 

tipos de normas.” 

Desta forma, temos um território normado, organizado para atender aos anseios 

financeiros dos agentes capitalistas e um território como norma, ou configuração territorial, 

que gera resistências ao movimento global do capital, favorecendo disparidades locais e 

regionais que garantem a continuidade do processo histórico e a própria manutenção deste 

sistema social. 

Assim, as demandas dos agentes hegemônicos do modo de produção atual só podem 

realizar-se mediante a ação soberana do Estado, complementando-a. O resultado desta 

interação foi denominado por Santos de formação sócio-espacial – possibilidade realizada 

do modo de produção. 

“A distinção entre modo de produção e formação social aparece 

como necessidade metodológica. O modo de produção seria o 

gênero cujas formações sociais seriam as espécies; o modo de 

produção seria apenas uma possibilidade de realização e somente a 
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formação econômica e social3 seria a possibilidade 

realizada4”(Santos, 1977). 

  Desta forma, o espaço total não existe concretamente. Trata-se de um conjunto de 

possibilidades que são selecionadas, ou não, pela relação que os homens estabelecem 

entre si através do espaço. Essas escolhas criam a configuração territorial que se torna 

norma e define novas possibilidades.  

 Santos, M. (1994, p.6) havia afirmado que: 

“o universal é o Mundo como Norma, uma situação não-espacial, 

mas que criando e recriando espaços locais; o particular é dado pelo 

país, isto é, o território normado; e o individual é o lugar, o território 

como norma.” 

 Um objeto pode participar de mais de um tipo de acontecer e interage com os demais 

gerando as solidariedades espaciais. 

 Sendo assim, o acontecer, realização histórica datada, é sempre solidário, seja entre as 

relações estabelecidas pela vizinhança, pelas contigüidades e necessidades comuns ou 

pelas ações determinadas em lugares distantes por corporações de alcance global. Estas 

três formas do acontecer levam a diferenciação do acontecer em homólogo, complementar e 

hierárquico. 

“O acontecer homólogo é aquele das áreas de produção agrícola ou 

urbana, que se modernizam mediante uma informação especializada, 

gerando contiguidades funcionais que dão os contornos da área 

assim definida. O acontecer complementar é aquele das relações 

entre cidade e campo e das relações entre cidades, conseqüência 

igualmente de necessidades modernas de produção e do intercâmbio 

geograficamente próximo. Finalmente, o acontecer hierárquico é um 

dos resultados da tendência à racionalização das atividades e se faz 

sob um comando, uma organização que tendem a ser 

concentrados.”(Santos, M.1996). 

 Se o acontecer é solidário e se dá em três formas, podemos distinguir três noções de 

solidariedade que terminam por definir diferentes grandezas espaciais cuja unidade se dá 

muito mais pela dinâmica temporal (que é também espacial) do que pela sua grandeza 

geométrica. 

                                            
3 Neste texto Santos mantém a terminologia marxista de formação social e econômica. No ano 
seguinte em Por uma Geografia Nova é que irá propor o termo Formação sócio-espacial. 
4 Grifos do autor 
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“Na verdade, a partir do tempo mundial, que é o tempo externo 

absoluto, os outros tempos comparecem como tempos internos. O 

tempo do Estado-nação é interno em relação ao tempo mundial e 

externo em relação ao tempo das regiões e ao tempo dos lugares. E 

a partir do mais mínimo tempo interno – o lugar ou o ponto – todos os 

demais são externos.”(Santos,M. 1996, p. 111-112). 

 O conceito de solidariedade abordado aqui, longe de qualquer significação moral, trata 

do elemento que garante a coesão social e que se constitui por um conjunto de normas 

(expressas ou não). 

 Em geografia, divisão social do trabalho resulta também numa divisão territorial do 

trabalho, cuja expressão mais bem elaborada é o fenômeno regional e que se torna 

dinâmico na mesma proporção em que o modo de produção capitalista se globaliza. Neste 

sentido, podemos admitir com Santos que, no período atual, o acontecer geograficamente 

solidário apresenta dois tipos de solidariedade – orgânica e organizacional. A primeira dada 

pela contigüidade e proximidade, resultando em aconteceres homólogos (horizontalidades) 

e a segunda pela tele-ação, articulando objetos distantes uns dos outros, mas obedientes às 

intenções das corporações hegemônicas (verticalidades). 

 As pesquisas realizadas com base nestes sistemas de conceitos, levaram Castillo et al. 

a indagar sobre a existência de uma terceira solidariedade, denominada de institucional. 

“Se é correta a hipótese de que a solidariedade orgânica resulta de 

interações locais (prestando-se, assim, também a interesses locais e, 

portanto, lançando bases para uma resistência a interesses remotos 

que ali tomam lugar); e de que a solidariedade organizacional 

vincula-se mais diretamente a interesses globais de grandes 

empresas e organismos internacionais, mais distanciados, portanto, 

das demandas locais e regionais; é também verdade que a 

solidariedade institucional pode servir como um fiel da balança que 

ora aproxima-se mais e soma esforços com a solidariedade orgânica, 

ora tende a reforçar os vetores oriundos dos interesses globais, 

sustentando a solidariedade organizacional” (Castillo et al., 1997, p. 

80) 

 Em outro momento, discutimos que o global só se efetiva no local a partir de um 

conjunto de normas e de objetos preexistentes que garantem a alta sincronia exigida pelos 

sistemas técnicos atuais. Neste sentido, o Estado-nação adquire um papel central na 

organização do espaço, um dos pilares, no nosso entender, das formações sócio-espaciais 

e a unidade da solidariedade institucional. 
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“É preciso ressaltar, no entanto, que este local também é 

institucional, sujeito às ações políticas de governos nas escalas do 

município, do estado federado, do Estado-nação”. (Castillo et al., 

1997, p. 79) 

 Como havíamos concordado acima, se o universal é o mundo, o particular o país e o 

individual o lugar, é na realização do acontecer historicamente datado e localizado que se 

cria a identidade espacial e se individualiza o lugar. Não basta ser diferenciado e particular, 

para ser lugar tem que haver unidade e continuidade, construídas na sobreposição destas 

diferentes solidariedades e na relação de seus agentes com os objetos geográficos. 

 Trazemos aqui o pressuposto para qualquer ação do mundo globalizado. Muitos 

reproduzem a falsa idéia do pensar global e agir local, no entanto, toda ação é sempre local. 

O que se impõe, portanto, é a busca do entendimento desta dialética entre a razão global e 

a razão local. 

 Em nenhum outro momento da história a informação teve um papel tão relevante. Seu 

controle torna-se sinônimo de poder e garante uma identidade comum entre as diferentes 

individualidades. O acontecer solidário só se estabelece mediado pelas informações. No 

atual meio geográfico (técnico-científico-informacional) quanto menos os objetos técnicos se 

identificam com o cotidiano dos indivíduos, maior o papel da informação na organização 

espacial. 

 Neste sentido, a diferenciação entre os lugares se dá pelas diferentes intensidades de 

técnica, informação e comunicação. A empiria pode nos fazer presenciar diferentes 

densidades de cada um destes elementos em um lugar e, a partir daí compreender seu 

papel na totalidade (Santos, 1996)5. 

 Segundo Santos (1996) a densidade técnica é dada pelos objetos que o lugar dispõe a 

fim de atender às diferentes intencionalidades. Se um ambiente selvagem apresenta uma 

densidade nula, um centro empresarial moderno apresenta-se como a maior densidade 

técnica possível - todos os objetos foram racionalmente pensados e localizados a fim de 

permitir o máximo de efetividade e eficácia. Na globalização atual, os espaços de maior 

densidade técnica são aqueles que nos períodos anteriores pouco interesse despertaram e 

se mantiveram o mais próximo possível das suas características naturais. 

                                            
5 “Os espaços da globalização apresentam cargas diferentes de conteúdo técnico, de conteúdo 
informacional, de conteúdo comunicacional. Os lugares, pois, se definem pela sua densidade técnica, 
pela sua densidade informacional, pela sua densidade comunicacional, atributos que se interpenetram 
e cuja fusão os caracteriza e distingue. Tais categorias podem facilmente, ser identificadas na 
realidade empírica.” (Santos, 1996: 205) 
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 A densidade informacional deriva da técnica e do grau de intencionalidade da ação que 

está se exercendo naquele lugar. Quanto mais efetiva esta busca, maior o grau de 

informação que o lugar dispõe, ou seja, maior a compreensão que seus agentes têm sobre o 

lugar ao qual estão agindo. 

 Por fim, a densidade comunicacional é dada pela interdependência necessária entre 

todos aqueles que atuam nos lugares, sejam indivíduos ou instituições. Está diretamente 

ligada às relações que são estabelecidas com o entorno. 

“As relações técnicas e informacionais podem ser ‘indiferentes’ ao 

meio social ambiente. As relações comunicacionais são, ao contrário, 

uma resultante desse meio social ambiente.” (Santos, M. 1986, p. 

206). 

 Enquanto as duas primeiras estão mais associadas às verticalidades e se impõe como 

norma ao cotidiano dos indivíduos, a última diz respeito às horizontalidades, trazendo 

consigo a liberdade e a possibilidade de reorganização das normas. Idéia confirmada por 

Souza ao afirmar que 

“Os lugares são reveladores, basta atingi-los. Essa ruptura manifesta 

nos lugares, pela alegria que, apesar de tudo eles irradiam deve ser 

também compreendida não como a visão forjada pelo mundo (o da 

globalização), de incerteza e de caos: nos lugares busca-se 

furiosamente a liberdade” (1997, p. 8) 

Cotidiano: a quinta dimensão do espaço banal 

Se a indissociabilidade entre objetos e ações mediada pela técnica é fundamental para o 

entendimento do espaço, é o tempo, que nos traz a idéia de presente como o futuro vivido e 

as possibilidades de realização da humanidade em sua plenitude e sobre o qual o espaço é 

elemento central. 

Pensar numa epistemologia para as ciências sociais corresponde também ao 

entendimento sobre o que seja o homem, entendido aqui como ser genérico. Santos, ao 

propor a discussão sobre cotidiano, presume trabalhar com três dimensões do homem – a 

corporeidade, a individualidade e a socialidade. 

“A corporeidade ou corporalidade trata da realidade do corpo do 

homem; realidade que avulta e se impõe, mais do que antes, com a 

globalização. A outra dimensão é a da individualidade. Enquanto a 

corporalidade ou corporeidade é uma dimensão objetiva que dá conta 

da forma com que eu me apresento e me vejo, que dá conta também 
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das minhas virtualidades de educação, de riqueza, da minha 

capacidade de mobilidade, da minha localidade, da minha lugaridade, 

há dimensões que não são objetivas, mas subjetivas, aquelas que 

têm a ver com a individualidade e que conduzem a considerar os 

graus diversos de consciência dos homens: consciência do mundo, 

consciência do lugar, consciência de si, consciência do outro, 

consciência de nós. Todas estas formas de consciência têm que ver 

com a individualidade e lhe constituem gamas diferentes, tendo 

também que ver com a transindividualidade, isto é, com as relações 

entre os indivíduos; relações que são uma parte das condições de 

produção da socialidade, isto é, do fenômeno de estar junto. Esse 

fenômeno de estar junto inclui o espaço e é incluído pelo espaço”. 

(Santos, M., 1996b) 

O corpo traz à pessoa o desejo. É este que faz com que ela se relacione com os outros 

e com os objetos que lhe cercam afim de saciá-lo. Sendo o impulsionador de ações, o corpo 

é sujeito de inúmeras normas. O sexo, a saúde, a nutrição e a proteção são exemplos de 

restrições dadas pelo corpo, mas sobre os quais a pessoa não tem plena autonomia, são 

construídos e normatizados socialmente. 

Agnes Heller (1970) nos lembra que o ser humano, quando nasce vem destituído das 

habilidades e fundamentos para a vida cotidiana, o que cria a necessidade de 

desenvolvimento de processos de aprendizagem que permitam ao indivíduo lidar com os 

instrumentos técnicos constituintes do seu meio6.. 

Todo ser humano está inserido no cotidiano, processando todos os aspectos de sua 

personalidade, mas nenhum deles em toda sua intensidade. No cotidiano, o indivíduo é 

apresentado às mais diversas situações às quais necessita definir uma ação, sempre 

marcada por uma cultura localizada. O dinamismo desse processo impede a reflexão e 

análise objetiva de todas as possibilidades. 

O lugar é a mediação entre o indivíduo e o mundo (Santos, 1996). Se cada vez mais o 

meio se constitui por objetos tele – agidos , cada vez mais a consciência sobre o mundo se 

                                            
6 Heller (1970) afirma que este processo se dá em quatro etapas: a identificação dos papéis sociais 
que o indivíduo incorpora, seguido por um período de distanciamento que se caracteriza primeiro pela 
aceitação das regras de forma dissimulada, seguido pela recusa intima destas e, por fim, a recusa do 
papel social e a libertação do indivíduo. Já para Lefebvre, a consciência da cotidianidade pressupõe 
um período de imersão, para em seguida rejeitá-la e tomar uma distância crítica. A ausência de cada 
uma destas partes torna impossível sua compreensão e leva a mal-entendidos. Enxergamos aqui o 
primeiro desenho para uma pedagogia do lugar, onde a geografia tem um papel importantíssimo a 
desempenhar. 
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torna uma necessidade a partir dos lugares, confrontando uma razão local com a razão 

global das corporações hegemônicas e ampliando a consciência dos homens. 

 Consciência esta que é cada vez mais ampla de acordo com a mobilidade que se tem a 

partir do lugar de morada, como afirma Balbim 

“A mobilidade – que diz respeito à acessibilidade dos lugares e à 

possibilitação do desenrolar das ações e da criação de redes de 

relações, contrapondo-se à permanência – determina em grande 

parte as possibilidades individuais de reprodução da existência” 

(2003, p. 159) 

 Embora a maior mobilidade resulte em maior possibilidade de reprodução da existência 

e consciência do global, engana-se quem pensa que são aqueles que circulam globalmente 

pelas redes técnicas do meio técnico científico informacional que trazem a liberdade e o 

futuro. 

 Toda a consciência e a resistência em relação à perversidade do atual modo de 

produção globalizado são tidas pelos pobres, homens do tempo lento e que encerram sua 

mobilidade entre a residência e o trabalho, na maioria das vezes nos pontos luminosos de 

alta mobilidade. O contraste e a diferenciação vivida diariamente por estas pessoas lhes 

trazem não só a opressão, mas a consciência como caminho para a libertação. 

“É indiscutível que a existência dos lugares fundamenta-se na 

coexistência. Esta coexistência vê-se fragmentada pelo câmbio do 

fundamento essencial dos lugares, especialmente nestes dois últimos 

séculos – a coexistência pelo trabalho. Este sentido mudando, a 

coexistência e suas possibilidades também mudam, transforma-se. 

Hoje, a violência é uma das manifestações da ruptura nessa 

coexistência. [...] 

Malgrado as transformações violentas destes tempos e reveladas 

pelos lugares, as rupturas que se operam são vistas como violentas, 

pois desconhecidas: um novo processo, uma nova ordem, uma nova 

lógica determinados por relações humanas e sociais inusitadas e 

inatingíveis pelo exclusivo critério do mundo do trabalho e da 

produtividade.” (Souza, M.A., 1997, p. 7) 

 No entanto, como é que em dois séculos de rupturas e de uma divisão social do trabalho 

rapidamente ampliada que esta consciência gerada no cotidiano não se manifestou num 

novo mundo? 
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 Lefebvre (1991) nos sugere uma resposta ao diferenciar cotidiano e cotidianidade. A 

busca de uma nova racionalidade que atendesse às demandas de uma sociedade em 

profunda transformação levou os filósofos a criarem a idéia de cotidiano como a negação do 

filosófico. Busca-se uma nova forma de pensar o mundo distante dos mitos e ritos que 

sempre impregnaram e normatizaram a vida social. Agora, o cotidiano, dessacralizado se 

prestaria a novas normatizações e repetições, colocando-o a serviço do mercado, através 

do marketing e da publicidade. 

“O cotidiano torna-se objeto de todos os cuidados: domínio da 

organização, espaço-tempo da auto-regulação voluntária e 

planificada. Bem cuidado, ele tende a constituir um sistema com um 

bloqueio próprio (produção - consumo – produção). Ao se delinear as 

necessidades procura-se prevê-las; encurrala-se o desejo. [...] Nesse 

sentido, a cotidianidade seria o principal produto da sociedade dita 

organizada, ou de consumo dirigido, assim como sua moldura, a 

modernidade. [...] Para quebrar o círculo vicioso e infernal, para 

impedir que se feche, é necessária nada menos que a conquista da 

cotidianidade, por uma série de ações – investimentos, assaltos, 

transformações – que também devem ser conduzidas de acordo com 

uma estratégia” (Lefebvre, H., 1991, p. 82) 

 Portanto, o cotidiano tem se transformado a partir de ações estrategicamente 

encerrando-o num ciclo infinito de produção e consumo onde as redes de telecomunicações 

exercem um papel fundamental na construção de simbolismos e de modas que cercam o 

desejo e o direcionam para o consumo de massa. 

 No entanto, ao mesmo tempo em que esta cotidianidade se consolida, ampliam-se a 

difusão de objetos que guardam em si inúmeras outras possibilidades que só podem 

acontecer a partir da ação em um cotidiano repensado, cuja intencionalidade é resultado de 

uma razão que é local e que emerge da consciência do global. 

 Não se trata da abdicação à segurança proporcionada pelos objetos e avanços técnicos 

da modernidade, mas sim de um rearranjo quanto ao seu uso para que possa atender a 

todos os homens e, para isso, faz-se necessário a construção de uma nova globalização, 

construída a partir de uma revolução cultural permanente que se dá pela articulação de 

diferentes solidariedades nos diferentes lugares, mediados pela formação sócio-espacial, 

mas voltadas para a humanidade – novas organicidades, institucionalizações e 

organizações para um mundo libertário. 

 15044 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

APONTAMENTOS PARA UMA PEDAGOGIA DO LUGAR 

A urbanização capitalista e metropolização no Brasil 

 As cidades surgem na história da humanidade associadas às técnicas de agricultura, ou 

seja, ao momento em que os homens assumem o controle sobre o meio em que vivem. 

Ampliam-se as divisões do trabalho na sociedade e as solidariedades que acompanham. 

 As cidades são marcadas pela coexistência e pelo poder. De centros religiosos, 

passando pelas bases político-administrativas do Império Romano até às cidades-comércio 

do Renascimento europeu, as cidades vão se espalhando e adquirindo novas 

funcionalidades, ou mesmo desaparecendo, já que não respondem mais à lógica global do 

período. 

 É neste sentido que concordamos com Santos ao afirmar que o urbano e a cidade são 

coisas distintas. “O urbano é freqüentemente o abstrato, o geral, o externo. A cidade é o 

particular, o concreto, o interno.” (Santos, M., 1998, p. 69). Portanto, o urbano estaria ligado 

ao modo de produção que para existir precisa de objetos e pessoas localizadas e 

articuladas, possibilidade dada pelas cidades. 

 No entanto, é só na passagem para o meio técnico-científico que as cidades adquirem o 

papel de lócus privilegiado da dinâmica social. O campo abriga cada vez menos pessoas e 

sua organização se subordina as cidades. 

 O aumento de produtividade gerado pelo modo de produção industrial exige cada vez 

mais recursos que na Europa se tornam mais escassos. O território atinge um status político 

jamais visto e os Estados procuram expandir sua área de hegemonia reorganizando-as 

segundo as novas demandas globais da produção. 

 A articulação entre os diferentes meios geográficos foi de suma importância para o 

capital. As universidades proliferaram por todas as principais cidades da Europa, fornecendo 

informações (principalmente as escolas de geografia) que irão resultar em ações verticais 

sobre os lugares. 

 A estreita relação entre poder, ciência e produção reorganiza e articula os lugares de 

forma inédita, cujo auge se dá no período atual, pós segunda guerra mundial, denominado 

técnico-científico-informacional. 

 A hegemonia global não se dá mais pela soberania territorial, mas sim pelo controle da 

produção e da difusão da informação. Isto não significa que o território perde importância, ao 

contrário, para existir, este modo de produção global alia-se aos Estados Nacionais, 

utilizando-se de sua soberania sobre o território, para realizar-se. Se antes, a articulação 
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dos lugares entre diferentes continentes era papel do Estado, no momento atual, ela é dada 

pela iniciativa privada, exigindo uma forte sincronia entre as diferentes redes técnicas, o que 

exige a reorganização das formações sócio-espaciais. 

 A iniciativa privada, dada a sua pluralidade e diversificação institucional, não é capaz de 

assumir os riscos de investimentos em regiões de baixo dinamismo econômico, bem como 

na manutenção da ordem e dos investimentos mais amplos como energia, transportes, 

saneamento, saúde, educação e segurança. 

 No período técnico-científico-informacional, as formações sócio-espaciais periféricas 

passam a integrar os circuitos produtivos levando-os a urbanização acelerada cujas 

motivações são as vantagens comparativas em relação ao valor da mão-de-obra, acesso 

aos recursos naturais e mercado consumidor. As novas modernizações não correspondem, 

para os indivíduos, à mobilidade do emprego, mas sim à sua exclusão destes circuitos 

superiores da economia, ao mesmo tempo em que são constantemente bombardeados 

pelos apelos publicitários ao consumo. O resultado só pode ser um – a violência. 

  Nas cidades dos países dependentes, a expansão da mancha urbana ocorre de 

maneira exponencial ao avanço da industrialização, que, por sua vez, disputam recursos 

estatais para sua implantação. Santos, R.C. aponta que no período de 1946-1948 

“Os Institutos previdenciários e as Caixas Econômicas começaram a 

desviar recursos para financiar a implantação do parque industrial. 

Representantes do setor industrial instalados no governo disputavam 

recursos do poder público, seguindo as instruções da Comissão 

Brasileira Brasil-Estados Unidos (Missão Abbink), que atribuía as 

dificuldades para a industrialização do país ao desvio dos recursos 

gerados na indústria e no comércio para o setor imobiliário” (1994, 

p.168) 

 Percebe-se uma ação clara do Estado em favorecer políticas que fortaleçam as 

solidariedades organizacionais no território brasileiro, em detrimento das solidariedades 

orgânicas, onde a moradia tem um papel fundamental. 

 O uso dos terrenos mais monetariamente valorizados empurra as populações recém 

chegadas para as periferias ou sub-moradias localizadas em terrenos públicos ou privados 

próximas à região central. Desta forma, o indivíduo é condenado duas vezes à pobreza. 

Uma, ao chegar a cidade já numa condição inferior no acesso aos benefícios por ela 

oferecidos e duas, pois, empurrado para lugares distantes do local de trabalho, vê sua renda 

diminuir em virtude da ampliação dos gastos com mobilidade. 
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 Sendo São Paulo a metrópole nacional da hierarquia urbana brasileira7, torna-se lugar 

privilegiado para as contradições vividas entre as modernizações que se impõe globalmente 

e as horizontalidades construídas por aqueles que efetivamente vivem a cidade. 

 A expansão de sua mancha urbana extravasa os limites administrativos municipais, 

gerando deslocamentos e dinâmicas que exigem novas solidariedades institucionais. Os 

municípios não são mais capazes de dar respostas às demandas constitucionalmente 

atribuídas aos mesmos – formam-se as regiões metropolitanas. 

 Constituindo-se como horizontalidade, é a partir da lei complementar nº14 de 8 de junho 

de 1973 que este novo acontecer do território brasileiro é normatizado. Busca-se através 

disso a criação de conselhos e a execução de políticas públicas integradas para a solução 

das novas demandas. Em São Paulo é criada, em 1975, a Empresa Paulista de 

Planejamento Metropolitano), cujo papel é subsidiar os governos municipais e estaduais 

quanto aos investimentos metropolitanos. 

 No entanto, o que se assiste são investimentos principalmente na área de transportes, 

afim de garantir a mobilidade dos indivíduos ao local de trabalho e uma grande disputa entre 

os municípios por verbas do governo federal. 

  Figura 6.1.2. 

Região Metropolitana de São Paulo8

 

 O que se assiste nas cidades do Terceiro Mundo é uma inclusão perversa de grande 

parte da população, cuja falta de oportunidades e de acesso à educação reduz o valor de 

sua força de trabalho, que por sua vez é fator de atração de investimentos das grandes 

empresas, que as utilizam como base de exportação. 

 Nos dizeres de Milton Santos: 

                                            
7 Sobre este tema ver Santos, Milton. A urbanização brasileira. Campinas, Hucitec, 1993. 
8 http://www.emplasa.sp.gov.br 
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“Na cidade corporativa, o essencial do esforço de equipamento é 

primordialmente feito para o serviço das empresas hegemônicas; o 

que porventura interessa às demais empresas e ao grosso da 

população é praticamente o residual na elaboração dos orçamentos 

públicos. Isso obedece a mais estrita racionalidade capitalista, em 

nome do aumento do produto nacional, da capacidade de exportação 

etc.”(1990: 95) 

Rochdale: na conquista do oeste metropolitano 

O município de Osasco, emancipado da capital paulista em 1958, situa-se no 

entroncamento entre os rios Pinheiros e Tietê, tendo como fronteira norte a Rodovia 

Anhanguera, importante eixo de ligação com a região central e nordeste do Estado, e ao sul 

a rodovia Raposo Tavares, eixo de ligação com a região de Sorocaba. Sua configuração 

territorial é fortemente marcada por estes fatores. 

A ocupação das margens do Pinheiros se deu pelo extravasamento de bairros 

destinados à classe média e alta de Higienópolis e da Avenida Paulista com a criação dos 

Jardins, conjunto de bairros que abraçam o até então operário distrito de Pinheiros. 

Associada ao desenvolvimento dos bairros da margem esquerda do Pinheiros, como 

Butantã e Jaguaré, a parte centro-sul de Osasco assiste à dinamização industrial, 

residencial e comercial, enquanto a região norte, dividida pelo Tietê e pela ferrovia, é 

marcada pelo fraco povoamento. 

 Desta forma, a emancipação de Osasco vem atender a demanda de uma região que 

vem se desenvolvendo a partir da expansão industrial de São Paulo, mas que não vê 

atendidas suas demandas por infra-estrutura, bem como da possibilidade de disputar 

recursos federais e estaduais que pudessem vir a beneficiar a região e sua classe política. 

 Enquanto o setor público mostrava-se atuante na organização dos distritos industriais e 

na construção de infra-estruturas para garantir a mobilidade do capital, a moradia ficou 

entregue aos processos especulativos. 

 Santos, R.C. (1994) analisa este processo ao buscar em Rochdale e Alphaville dois 

exemplos de apropriação da terra, mas que, na relação com os aconteceres do restante da 

cidade, levou o primeiro a sucumbir e o segundo a prosperar. 

Figura 6.2.1. 
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Osasco – limites e divisão administrativa 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Osasco 

Rochdale 

 

 Nos anos 40 e 50, implanta-se o modelo de desenvolvimento baseado na atração dos 

capitais excedentes dos países desenvolvidos, que aqui buscavam uma maneira de 

diversificar sua fonte de mais valia em meio a mercados retraídos na Europa e na Ásia. Os 

recursos destinados para o crédito imobiliário eram deslocados para investimentos na 

modernização dos espaços de produção nacional. 

 Na ausência do poder público frente às demandas sociais, Fernando Marrey, vê, na 

emergência desta nova área de expansão urbana da cidade, uma possibilidade de negócio. 

As terras escolhidas seriam a da ilha de São João, parte da “Chácara dos Castanheiros”. 

Tratava-se de terras baixas, cercadas por um lado pelo Rio Tietê e por outro por braço 

morto em forma de ferradura que servia como dreno natural para a região. 

 Tratava-se de uma região isolada, distante dos distritos industriais do norte e cuja única 

passagem para a estação de trem e centro dinâmico de Osasco era a “Ponte do Tambor”9. 

 Marrey buscou parcerias com capitais bancários e comerciais para a criação de um 

bairro operário que pudesse se tornar auto-suficiente e cujo núcleo de atuação seria dado 

através da Cooperativa Mista Popular de Rochdale. Que, nos dizeres de Santos, R.C. 

“objetivava suprir qualquer forma de deficiência do poder público: 

executar serviços de instalação de rede de água e esgoto, 

                                            
9 Esta se localizava onde hoje está um duto da SABESP, mas o acesso ainda existe com uma passarela 
que atravessa o rio. Ainda é o acesso mais próximo para São Paulo e para Osasco, já que os ônibus 
são obrigados a dar uma grande volta para poder atravessar o rio, embora os distrito do Rochdale e o 
centro de Osasco sejam vizinhos. 
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estabelecer a rede de iluminação, fornecer plantas das casas e 

cuidar de sua aprovação, fiscalizar os trabalhos de construções e 

contratar os serviços de profissionais necessários para construí-las, 

conceder empréstimos aos associados para a aquisição de terrenos, 

obter autorização do governo para emitir letras hipotecárias, 

encaminhar pedidos de empréstimos para construção aos institutos e 

caixas econômicas, executar serviços de limpeza do bairro e de 

segurança noturna e serviço de entrega de correspondência” (1994, 

p. 180). 

 A infra-estrutura inicial seria fornecida pela Companhia Construtora de Osasco 

(associação do capital privado do Marrey, de bancos e do comércio de café), que ao vender 

o lote repassaria uma parte para a cooperativa, ao mesmo tempo em que aquele que 

comprasse seria obrigado a se filiar à cooperativa10. 

 Em encarte publicitário reproduzido por Santos, R.C. consta que 

“podem os sonegadores explorar todo um povo se os indivíduos que 

o compõe se apresentarem isoladamente. Jamais terão coragem 

para enfrentar esse mesmo povo se organizado. A cooperativa é o 

povo em marcha para a conquista da estabilidade econômica” (1994, 

p. 196) 

 Um crítico desavisado pode enxergar neste empreendimento um alto grau de 

ingenuidade, mas ao contrário, percebemos um homem consciente do mundo de seu tempo. 

Trata-se de um mundo marcado pela dualidade entre dois projetos de modernização – o 

socialista soviético e o capitalista norte-americano e uma formação sócio-espacial marcada 

pelas perversidades da própria história do capitalismo. Assistiam-se fortes embates entre os 

aliados da doutrina comunista e a elite política que se filiava aos interesses norte-

americanos para garantir a manutenção de sua hegemonia política. Nesse caminho é que 

poderíamos incluir o projeto de Marrey, um investidor que procurava o retorno do capital 

investido na venda de lotes e no crédito concedido para a aquisição dos mesmos. 

 A diferenciação deste loteamento para os demais realizados na Região Metropolitana de 

São Paulo ainda pode ser verificado na paisagem. Seu plano urbanístico era baseado no 

princípio da unidade de vizinhança. Os sessenta mil metros quadrados que seriam 

destinados para a área comunitária, onde se localizaria uma praça com concha acústica, se 

tornou um quarteirão com escola, parque infantil e igreja, sendo o restante ocupado por um 

prédio administrativo da Telesp (atual Telefônica). Próximo dali, onde deveria ser construído 
                                            
10 O nome Rochdale foi dado em homenagem à cidade inglesa de mesmo nome que, em 1844, viu 
surgir o primeiro movimento cooperativista do mundo, associado à falência de uma fábrica de tecidos. 
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um hospital, há um posto de saúde com o nome da esposa do empreendedor – Helena 

Marrey e as ruas mantém-se largas e com canteiros centrais. 

 Aos poucos, outros prédios prometidos para garantir o crescimento econômico da 

comunidade foram sendo desapropriados ou ocupados por outros interesses. O caso mais 

emblemático é o de uma escola profissionalizante que, desapropriada pela prefeitura, 

tornou-se um quartel da polícia militar, ainda hoje existente na região. 

 O projeto sucumbiu dado o seu caráter externo na realização de suas atividades. Marrey 

era um homem ligado às elites locais, o que lhe garantiu um sucesso maior na implantação 

de infra-estruturas, caso as mesmas tivessem sido reivindicadas pelas Sociedades Amigos 

de Bairro (SABs). Mas mesmo com a elite, houve conflitos que o obrigaram a afastar-se da 

sociedade, já que o retorno do investimento era baixo. 

 Enquanto predominava o regime democrático, as elites eram obrigadas a realizar 

concessões às demandas populares, para se legitimar. Com o governo militar, a partir de 

1964, esta legitimação foi alcançada pela propaganda ideológica e pela opressão aos 

movimentos sociais, e Marrey foi perdendo autonomia e o processo de expansão urbana 

ficou cada vez mais sujeito aos processos verticais de acumulação do capital. 

 Tratava-se de um projeto liberal, onde a associação e a livre iniciativa dos indivíduos 

seriam capazes de atender às demandas. No entanto, como ressalta Santos, R.C. 

“através desse sistema tentou-se substituir o poder público no 

atendimento das necessidades dos moradores de Rochdale. De certa 

forma, esta proposta poderia – no limite – significar a privatização dos 

serviços públicos, se estes ficassem restritos somente aos moradores 

de Rochdale, associados à cooperativa. Entretanto não podia ser 

assim. A cooperativa construiu o prédio da escola pública, mas foi o 

Estado que instalou e colocou em funcionamento a escola, que não 

era obviamente, somente dos cooperados, mas de todos.”(1994, p. 

196). 

De empreendimento popular atípico a espaço alienado 

 Como havíamos destacado anteriormente, a dinâmica de um lugar pressupõe o seu 

entendimento como espaço banal, ou seja, como um espaço onde se desenvolvem 

diferentes interesses que acabam se articulando por conta da coexistência. E hoje, e mais 

do que em qualquer outro momento, a partir da segunda guerra mundial, os lugares estão 

cada vez mais solidários entre si. Os objetos dispostos num lugar passam a responder a 

comandos externos e criam novas necessidades e mobilidades para aqueles que ali vivem. 
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 O processo de integração e modernização da economia brasileira gerou um forte fluxo 

migratório em direção ao eixo Rio-São Paulo; e seriam estes migrantes, do interior do 

nordeste, os cooperados do Sr. Marrey. 

 Milton Santos nos lembra que 

“vir para a cidade grande é, certamente, deixar para trás uma cultura 

herdada para se encontrar com uma outra. Quando o homem se 

defronta com um espaço que não ajudou a criar, cuja história 

desconhece, cuja memória lhe é estranha, esse lugar é a sede de 

uma vigorosa alienação”(1996, p.263) 

 Talvez aí resida o principal empecilho para o sucesso da Cooperativa Popular do 

Rochdale. Não se tratava de um projeto dialogicamente construído. Foi um projeto pré-

concebido às pessoas que ali iriam residir; e para as quais interessava a garantia de 

sobrevivência e a moradia para a família. 

 Encontramos em Santos, R.C., outra fala do Sr. Marrey mostrando este conflito de 

intencionalidades. 

 “Marrey reclamava do padrão das construções, não era o que idealizara para Rochdale. 

Contudo, para que se construísse de acordo com o projetado, era indispensável a existência 

de financiamento.”(1994, p. 185) Talvez a questão fosse para além do financeiro, verifica-se 

um conflito de idéias e projeto de lugar. 

 Ainda sobre as moradias, a autora afirma que 

“Os moradores de Rochdale eram pobres, contudo, possuíam 

emprego fixo e profissão; em geral, eram operários das indústrias de 

transformação: tecelões, maquinistas, serralheiros, mecânicos, 

sapateiros ou profissionais engajados no setor terciário, como 

motoristas, comerciários, funcionários públicos. A remuneração 

recebida, se bem que pequena, era suficiente para o endividamento a 

que se propunham. Portanto, a parcela da população que foi morar 

em Rochdale possuía alguma estabilidade econômica, o suficiente, 

ao menos, para assumir uma dívida de 10 anos com a compra de um 

terreno. Muitos tinham ainda condições econômicas mínimas para 

assumir, de imediato a construção de uma moradia – mesmo que 

fosse precária. O grande objetivo era deixar de pagar o aluguel, a 

casa ia sendo construída aos poucos – construída e reformada quase 

que permanente e consecutivamente.” (p.185) 
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 Se a cooperativa falhava na tentativa de articular os moradores, novas relações se 

estabeleciam entre estes e a metrópole. Dentre os maiores empregadores estava a 

Cobrasma, empresa metalúrgica cujas 5 fábricas do grupo chegaram a empregar 17 mil 

pessoas, sendo 10 mil em Osasco. 

 Tratava-se de uma empresa voltada para a indústria ferroviária, que ao longo dos anos 

80 viu sua demanda diminuir na mesma proporção em que o transporte rodoviário se 

consolidava na matriz de transportes do território, embora ainda tenha conseguido se 

sustentar até os idos de 1994 por conta de subsídios, reservas de mercado geradas pelo 

governo federal. 

 Embora com a proposta de uma cidade operária dentro da metrópole, sujeito às 

imposições verticalizantes impostas pelo processo de modernização, Rochdale se consolida 

como um espaço a serviço dos interesses da elite empresarial regional, que se legitimava 

mediante a reprodução da cotidianidade. 

De espaço alienado à espaço opaco 

A década de 80 caracterizou-se por um período de ausência de crescimento econômico 

e uma crise da metrópole corporativa. Se nas décadas anteriores as metrópoles foram palco 

de uma efervescência econômica, onde os gastos públicos privilegiavam os interesses do 

mercado, criou-se lugares opacos que terminaram por interferir na agilidade e na 

manutenção da competitividade local em um mundo cada vez mais global. 

 As vias que foram criadas para ampliar a inserção do território no mundo do capital 

multinacional permitiram que as indústrias se deslocassem para o interior, ampliando ainda 

mais o quadro de pobreza e violência vivido pelas metrópoles. 

 No Rochdale este processo não foi diferente. De um projeto popular atípico, se 

transformou em espaço opaco da metrópole corporativa fragmentada. 

Em 2000, o distrito possuía 28.476 habitantes, apresentando um decréscimo em relação 

a 1996, quando sua população era de 31.631 habitantes. Sua densidade populacional no 

último censo foi de 14.610 hab/km2, cerca de 40% acima da média do município registrada 

em 2002, de 10.206 hab/Km2. Estes dados nos sugerem que boa parte da população mora 

em grandes aglomerados, destacando-se as subhabitações, que em 1991 representavam 

33,26% do total de domicílios, quando a população somava um valor semelhante ao 

registrado atualmente. 
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Essa variação da população durante a década de 90 pode ser atribuída à remoção de 

áreas livres para regiões mais distantes11 e à migração de retorno. 

 Quanto à presença de equipamentos sociais, o bairro conta com uma creche, duas 

escolas de educação infantil, duas de ensino fundamental, uma escola estadual, um posto 

de saúde, um pronto socorro, um estádio municipal, um distrito policial e um cartório 

eleitoral. O acesso à água canalizada atinge 99,50% dos domicílios, o esgoto apenas 

46,60%, coleta de lixo 97,01% e a pavimentação 90,50%. Quanto a este último dado, cabe 

ressaltar que os 10% restantes correspondem às áreas livres que ainda não foram 

urbanizadas.12

 A taxa de mortalidade por homicídio do município de Osasco em 2002 foi de 74,78 por 

mil13, 73% acima da taxa da R.M.S.P.. 

 Quanto à escolaridade no Rochdale temos, em 1996, 11% dos chefes de família do 

Rochdale sem instrução, 18% com menos de três anos de estudo, 42,53% com até 7 anos e 

apenas 12 % com segundo grau completo. Este fato reflete diretamente na renda, que, em 

1991, apresenta 38,47% dos domicílios particulares com renda até 2 salários mínimos; 

38,62% entre 2 e 5 s.m. e 21% acima de 5 s.m.. 

 O município de Osasco, emancipado de São Paulo pela lei 5121 de 30 de dezembro de 

1958, e com o primeiro prefeito empossado no pleito de 19 de fevereiro de 1962 passa, 

como toda a região de São Paulo, por um processo de transformação econômica. A 

indústria metalúrgica, que outrora fora a maior empregadora, cede este posto para o setor 

terciário da economia e para a informalidade. A baixa remuneração e a escassez de capital 

circulante resultam em um aumento das taxas de desemprego e no rompimento dos laços 

complementares estabelecidos no período anterior. Tal processo culmina num agravamento 

dos problemas sociais verificados em regiões, como o Rochdale. 

 As mudanças globais e regionais, levadas pela competitividade desenfreada entre os 

lugares aprofundam a fragmentação regional com reflexos em todos os seus agentes locais. 

 Em lugares como o Rochdale, as grandes empresas se afastam para aqueles que lhes 

proporcionam maiores lucros. O Estado, por sua vez, passa a realizar intervenções que 

visem a: 

“revitalização urbana e o incentivo à atividades econômicas, de 

abrangência maior,e deverão conter, entre outros, os objetivos, os 

parceiros e os instrumentos legais especificamente articulados para 

                                            
11 O Estado de São Paulo em 09 jan 2002. 
12 Fonte: Prefeitura Municipal de Osasco. 
13 Fonte: Fundação Seade 
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cada área de intervenção”14. E ainda no mesmo documento: “As 

intervenções recomendadas deverão ser acompanhadas de ações de 

controle do uso do solo, de forma a impedir a futuro agravamento 

das condições urbanísticas locais15. São as seguintes, as áreas 

recomendadas para revitalização urbana: 

a.região do Jardim Rochdale, ao sul da Rodovia Castello 

Branco;[...]16” 

 Observa-se acima a cristalização da situação de pauperização desses lugares. 

 Portanto, o que se assiste no Rochdale são as conseqüências do abandono do lugar 

pelo mercado e legitimado pelo pode público, deixando seus moradores desfavorecidos de 

qualquer possibilidade de restaurar as solidariedades organizacionais do lugar. As poucas 

ações do poder público tratam de “impedir a futuro agravamento das condições urbanísticas 

locais”, o que seria prejudicial para a área dinâmica da cidade, do outro lado do rio. 

Projeto Eremim: Indicativos da redescoberta do lugar 

Ao discutir a relação entre sociedade política e civil, abordada por nós acima, Santos, 

R.C. (2004) afirma que esta última é: 

“composta pelas instituições das quais participam os indivíduos e 

destinadas a produzir um consenso. Fazem parte da sociedade civil a 

escola, os meios de comunicação (jornais, rádio, TV), as instituições 

religiosas, as associações de classe, os movimentos organizados etc, 

situando-se entre o Estado e o mercado.”17

 Esse conjunto que constitui a sociedade civil é múltiplo e localizado, depende das 

solidariedades que se realizam a partir da organização das estruturas sócio-espacias em um 

determinado lugar e momento. Se os aconteceres hierárquicos desprezam espaços como o 

Rochdale, o acontecer homólogo ganha maior possibilidade de se fortalecer com suas 

respectivas solidariedades. 
                                            
14 Prefeitura Municipal de Osasco. Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Osasco – versão 
preliminar para revisão. Artigo 19. 2003. 
15 Grifos nossos. 
16 Negrito nosso. 
17 Muito se discute hoje sobre o surgimento de um Terceiro Setor – um conjunto de instituições sem 
fins lucrativos, situados entre o Estado e o Mercado. Analisamos este tema em trabalho de iniciação 
científica (2000 - 2002). “O que os debates sobre o Terceiro Setor nos sugerem é que 
homogeneizando, através do discurso, organizações com origens e fins tão diferentes quanto 
sindicatos e ONGs ambientalistas, reduz-se a política ao pragmatismo do atendimento de serviços de 
interesse público, invertendo a lógica de ação, que começa a emergir de baixo para cima e, através da 
incorporação de técnicas administrativas e da “profissionalização” passa a se dar de cima para baixo. 
Nenhuma técnica ou conhecimento é neutro, vem sempre acompanhado de valores, são construções 
históricas.”  
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 O Estado faz o papel de fiel da balança, impedindo que a complementaridade regional 

se dissolva, atuando ora frente às demandas geradas pelas solidariedades orgânicas, ora 

pelas solidariedades organizacionais, como uma terceira solidariedade, a institucional, que 

garante a reprodução do processo social. 

 Mas vale lembrar com Santos, R.C. (2004) que: 

“Nesta análise, o Estado não é considerado um instrumento, nem a 

encarnação de uma classe, mas a condensação material e histórica 

de relações de força, que possibilitam a concretização de conjunturas 

políticas diversas, que levam às diferenciações regionais e locais.” 

 Em momento anterior, o projeto de modernização do território significou um controle 

também das associações de classe, os sindicatos. Antigos grupos anarquistas foram 

dissolvidos na ditadura Vargas, renovando suas diretorias com pessoas que estivessem de 

“acordo” com o projeto federal. Criou-se um conjunto de normatizações e contribuições 

compulsórias do trabalhador que capitalizaram fortemente os sindicatos e enfraqueceram 

seu debate interno. 

 Este modelo se mantém até o fim da ditadura militar, quando os sindicatos, a Igreja e o 

movimento estudantil tiveram um papel central no fim desta. Se no período anterior, os 

sindicatos encontravam sua legitimidade numa ampla base de trabalhadores e nos recursos 

fartos provenientes do imposto sindical, a partir da segunda metade da década de 70, com o 

avanço do período técnico-científico-informacional, vêem suas bases se desestruturar. 

 Tratava-se de um momento de reorganização dos aconteceres complementares na 

região metropolitana de São Paulo. A política de modernização implantada no território 

nacional levava ao agravamento dos problemas sociais, repercutindo nos interesses das 

grandes empresas que, dadas as novas possibilidades técnicas, buscavam novos locais 

para se instalarem. 

 Empresas fecham suas portas e lugares que antes viviam um processo de intensa 

atividade econômica, vêem – se num processo de reorganização, com a diminuição do 

poder de consumo, agravada pela ausência de serviços públicos que possibilitassem a 

emergência de alternativas. Os habitantes de bairros operários como o Rochdale tinham 

uma relação muito mais estreita com as empresas do que com o Estado, em um modo de 

vida particular. 

 Com as mudanças em sua base, os sindicatos, que construíram ampla rede de serviços 

de lazer e crédito para os associados foram obrigados a se reposicionar. Embora a 

destinação compulsória de recursos continuasse, tornava-se necessário reelaborar sua 
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política de legitimação. Neste sentido, surgem ações de espectro mais amplo como o 

Projeto Eremim. 

 Nas terras à margem do braço morto do Tietê, que faz a divisa entre o Rochdale e os 

bairros vizinhos, existe o impedimento legal para sua ocupação. Desta forma, os terrenos 

foram cedidos em comodato para a implantação de clubes ligados a organizações de 

interesse público - as governamentais (exército e polícia militar) e o Sindicato dos 

Metalúrgicos. 

 Trata-se de uma área de 22 mil metros quadrados com quadras de areia, cimento e 

grama sintética, ginásio poliesportivo, restaurante, churrasqueiras, piscina e sauna. No 

entanto, seu acesso estava restrito à família dos sindicalizados e sócios. Tratava-se de um 

objeto geograficamente localizado, mas que não interagia com o lugar, e se tornava 

funcional enquanto os laços organizacionais gerados pelas indústrias metalúrgicas estavam 

fortes. A partir do momento em que estes fluíram para outros lugares, os objetos ali 

instalados precisaram ser refuncionalizados, como mostra a declaração da secretária geral 

do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco sobre a origem do Projeto: 

“Mônica de Oliveira Lourenço, diretora do Eremim e do Sindicato, 

explica que a idéia surgiu como conseqüência da filosofia de abertura 

das ações da entidade, que tem como umas das propostas centrais a 

interação com a comunidade. E por que trabalhar com crianças, 

adolescentes e jovens do clube? Mônica explica: ‘Devido à falta de 

opção de lazer, cultura e entretenimento na região algumas crianças 

e adolescentes invadiam o clube e se arriscavam ao pular os muros, 

provocando incidentes e acidentes. Isso nos fez pensar a respeito do 

assunto’ 

 Mas a diretoria do Sindicato sabia que não bastava abrir o 

Metalclube para a comunidade. ‘Tinha que ser um trabalho 

organizado, com alguma proposta construtiva que pudesse render 

frutos’, explica.”18. 

 Os objetivos do projeto19 são melhorar o nível de desenvolvimento humano da 

população atendida através do dsenvolvimento de competências cognitivas (capacidades de 

expressão oral, leitura, escrita, cálculo e resolução de problemas), produtivas, pessoais e 

relacionais junto à população atendida; competências específicas, necessárias à inserção e 

permanência no mercado de trabalho e, por fim, a promoção da revitalização social e 

econômica das famílias atendidas. 
                                            
18 http://www.sindmetal.org.br/eremim.html 
19 http://www.eremim.org.br 
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O início do projeto data de 1999, sendo efetivamente aberto em setembro do mesmo 

ano. Se no momento anterior, o acesso aos equipamentos de lazer eram dados segundo 

critérios ligados à produção (renda para pagamento do título ou emprego em indústria 

metalúrgica), agora abria-se a possibilidade de acesso à 110 famílias com renda per capita 

inferior a R$ 100,00, cujos filhos estivessem regularmente matriculados na rede pública de 

ensino. Os filhos destas famílias recebem uniforme, duas refeições por período, mas a 

utilização dos equipamentos de lazer fica condicionada às atividades preparadas por 

monitores. 

 O que se busca como missão é 

“promover a tomada de consciência, por parte de seus beneficiários, 

de sua condição de “ser social ativo” com capacidade de intervenção 

e formulação de respostas e alternativas para os problemas de nossa 

sociedade. Criar e consolidar canais de participação popular, que 

estimulem a defesa dos direitos humanos fundamentais e a 

promoção da igualdade de oportunidades.” 

 Tanto na missão como nos objetivos, percebe-se uma filiação às diretrizes gerais da 

ONU, cujo discurso compreende uma proposta de desenvolvimento não só em termos de 

PIB, mas também de qualidade de vida da população, expressa em indicadores de saúde e 

educação, além dos direitos humanos, sobre os quais a entidade assumiu para si o papel de 

reguladora em escala global. 

 O Projeto baseia sua metodologia no Relatório para a UNESCO da Comissão 

Internacional sobre Educação para o Século XXI, baseada nos quatro pilares – aprender a 

conhecer, a fazer, a ser e a conviver. Nos dizeres do relatório: 

“Uma nova concepção ampliada de educação devia fazer com que 

todos pudessem descobrir, reanimar e fortalecer o seu potencial 

criativo – revelar o tesouro escondido em cada um de nós. Isto supõe 

que se ultrapasse a visão puramente instrumental da educação, 

considerada como a via obrigatória para obter certos resultados 

(saber-fazer, aquisição de capacidades diversas, fins de ordem 

econômica), e se passe a considerá-la em toda sua plenitude: 

realização da pessoa que, na sua totalidade, aprende a 

ser.”(UNESCO, 1996, p.90) 

 Em posicionamento semelhante com relação à educação formal realizada até então, 

Paulo Freire nos anos 70 já afirmava que: 
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“Na verdade, o que pretendem os opressores ‘é transformar a 

mentalidade dos oprimidos e não a situação que os oprime’. E isto 

para que, melhor adaptando-os a esta situação, melhor os dominem. 

 Para isto servem da concepção e da prática ‘bancárias’ da 

educação [...]. Os oprimidos, como os casos individuais, são 

patologia da sociedade sã, que precisa, por isto mesmo ajustá-los a 

ela, mudando-lhes a mentalidade de homens ineptos e 

preguiçosos.[...] 

Daí que a ‘educação bancária’, que a eles serve, jamais possa 

orientar-se no sentido da conscientização dos educandos.” (1970) 

 Em horário complementar à educação formal, os alunos têm aulas ao longo de um ano 

de desenvolvimento pessoal e social (Cultura da Paz e Desenvolvimento Humano), 

instrumentos da educação e módulo de gestão: organização para o trabalho, economia 

solidária e cooperativismo, gestão de micro empreendimentos, além da opção de 

capacitação nas áreas de organização de eventos esportivos e recreativos, eventos culturais 

(através do Núcleo de Brincantes Eremim20) e de comunicação (jornal, rádio e internet). 

 O que observamos em Rochdale é um novo acontecer, próprio deste tempo de novas 

possibilidades, como nos dizeres de Milton Santos 

“a história do homem sobre a Terra dispõe afinal das condições 

objetivas, materiais e intelectuais, para superar o endeusamento do 

dinheiro e dos objetos técnicos e enfrentar o começo de uma nova 

trajetória. [...]. O que conta mesmo é o tempo das possibilidades 

efetivamente criadas, o que, à sua época, cada geração encontra 

disponível, isso a que chamamos tempo empírico, cujas mudanças 

são marcadas pela irrupção de novos objetos, de novas ações e 

relações e de novas idéias” (2001) 

 No entanto, é sujeito às pressões e filiações que o vinculam mais a uma elite política que 

se reorganiza frente aos novos tempos do que a uma efetiva transformação do lugar. 

 A libertação dos indivíduos da cotidianidade imposta pela hegemonia do dinheiro e da 

violência gerada por essa mesma opressão, exige, sobretudo, uma ação metodológica e 

                                            
20 O núcleo foi formado a partir do trabalho de cultura popular que buscou na origem das famílias que 
freqüentavam o projeto (principalmente dó Maranhão, Piauí e Pernambuco) elementos culturais que 
pudessem ser revivificados e resignificados. O principal trabalho desenvolve-se ao redor do Bumba 
Meu Boi, lentamente construído com os participantes. 
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pedagogicamente bem estruturada. No entanto, para que seus objetivos sejam efetivados é 

necessário estar atento a dificuldades que são impostas pela própria dinâmica do lugar. 

 Primeiro, o papel das lideranças e dos experts que se propõem à ação revolucionária no 

lugar. Milton Santos já nos alertava que o [expert internacional] 

 “é, cada vez mais, chamado a falar sobre o lugar, quando no máximo 

deveria fazer uma palestra de dois dias e ir embora. Porque o saber 

local, que é nutrido pelo cotidiano, é a ponte para a produção de uma 

política – é resultado de sábios locais” (1999). 

 Idéia que pode ser completada com a de Paulo Freire quando afirma que: 

“Se os líderes revolucionários de todos os tempos afirmam a 

necessidade do convencimento das massas oprimidas para que 

aceitem a luta pela libertação – o que de resto é óbvio -, reconhecem 

implicitamente o sentido pedagógico desta luta. Muitos, porém, talvez 

por preconceitos naturais e explicáveis contra a pedagogia, terminam 

usando, na sua ação, métodos que são empregados na ‘educação’ 

que serve ao opressor. Negam a ação pedagógica no processo de 

libertação, mas usam a propaganda para convencer...” (1983, p.55) 

 A elaboração de uma proposta metodológica como esta não é fruto dos saberes locais, 

como demonstrada, mas alcança o lugar a partir de indivíduos comprometidos com a 

liberdade e conscientes da dinâmica do mundo. No entanto, cabe a estes reconhecerem o 

seu papel de indivíduos em construção que, na relação com os educandos também ampliam 

sua consciência do movimento do mundo, propondo ações em conjunto que permitirão 

novas reflexões e ações, num contínuo em direção ao cotidiano libertador. Esta busca tem 

que se consolidar como um princípio ético, sobretudo, de valorização do outro como ser 

consciente. 

 O segundo ponto diz respeito à solidariedade com outras organizações da sociedade 

civil que permitam a formação de uma rede social local que exija uma atuação mais efetiva 

do poder público nos lugares. Buscar a autonomia frente às rugosidades do lugar é 

desgarrar-se do mesmo, e conflitar-se de maneira a ser negligenciado por aqueles que são 

os principais parceiros na busca pela liberdade – os próprios moradores do lugar. 

 Ainda neste sentido, vale destacar o diálogo, embora difícil, com as escolas locais da 

rede pública de ensino. A parceria do Eremim com o Instituto Paulo Freire foi decorrência da 

insatisfação do último com a ação desenvolvida em uma das escolas locais, num projeto em 

parceria com a Petrobrás. 
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 Extremamente burocratizadas e marginalizadas, o processo educativo nestas escolas é 

altamente deficiente, valendo-se de alguns poucos educadores interessados. Devido a alta 

evasão escolar, criou-se um sistema de repressão e incentivo familiar para a inserção e 

manutenção da criança na rede de ensino. Essa, no entanto, pouco significado percebe 

naquilo que lhe é transmitido, cuja única motivação é a possibilidade (remota) de se inserir 

na ciranda da cotidianidade. 

 O processo de aprendizagem é contínuo e se relaciona com a existência do indivíduo. A 

educação libertadora é direcionada, exige diálogo e reflexão para que se atinja o ideal da 

práxis, que o indivíduo conquiste sua autonomia e recrie seu cotidiano21. No entanto, este 

papel não cabe exclusivamente ao Estado e muito menos ao mercado, deve ser 

complementado por ações da sociedade civil. 

 Estando ausentes do poder do capital das grandes empresas e do Estado, bem como do 

seu papel repressor, estas entidades vêem-se constantemente limitadas e, por isso, 

seduzidas por parcerias que garantem aporte de capital nas ações em decorrência da 

adoção de propostas desvinculadas do diálogo com os moradores do lugar, como é o caso 

da proliferação de ações voltadas para a preservação do inexistente meio ambiente natural. 

Esta é nossa terceira ressalva. 

 A libertação do indivíduo passa pela compreensão e pelo reconhecimento de que no 

lugar em que vive existem múltiplas solidariedades e intencionalidades com as quais terá 

que lidar. Quanto mais os aconteceres complementares e homólogos estiverem articulados, 

maior será a consciência do sujeito e a possibilidade de se impor frente às perversidades 

dos aconteceres hierárquicos. 

 Para não sucumbir frente a esse mundo globalizado e se consolidar como uma proposta 

realmente revolucionária, seus participantes - experts e moradores - devem ter clareza do 

método a que se propuseram e, sobretudo, perceberem-se como sujeitos históricos. 

 A Cooperativa do Rochdale não se tornou um canal de articulação porque: 

 “a obrigatoriedade não estimula a participação dos indivíduos. Os 

objetivos da Cooperativa já estavam definidos, os sócios não tinham 

nenhum poder decisório a não ser o de avalizar uma proposta 

individual, não discutida, que por mais bem intencionada que fosse, 

não estava respaldada num consenso coletivo do grupo que seria 

objeto da ação cooperativa. O problema localiza-se com certeza 

nesta questão. Marrey teria considerado a população de Rochdale 

                                            
21 Freire, P. (1970) 
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como objeto e não como sujeito histórico.” (Santos, R.C., 1994, p. 

199) 

 Se não quiser tomar o mesmo rumo, o Eremim deve estar atento e pautar qualquer 

ação no diálogo e na solidariedade sócio-espacial, caso contrário, será mais um instrumento 

de opressão, deixando seus moradores distantes das possibilidades do espaço. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao propormos entender o espaço geográfico como um conjunto indissociável de 

sistemas de objetos e sistemas de ações, e suas formas híbridas, as técnicas (Santos, 

1996), o que nos motivou foi além do conceitual, se aproximando da práxis – da 

necessidade de reflexão sobre o cotidiano, para a ele retornar, renovado. 

Torna-se necessário buscar no lugar a resposta para o entendimento do mundo e a 

melhor compreensão sobre as formas de uso do território. Entendido como espaço vivido. 

É difícil entender o mundo atual sem levar em conta as contradições e sínteses geradas 

em nível global e manifestas no local. É no espaço banal que iremos encontrar respostas 

para o presente e para o futuro. Se as materialidades tomadas isoladamente carregam 

consigo a inércia do tempo passado, a sua indissociabilidade com as ações lhe retoma o 

presente e permite projeções para o futuro. 

A banalização do consumo, o individualismo e o cinismo, criam o que Lefebvre 

denomina de cotidianidade, trazendo ao homem comum uma suposta falta de opções, numa 

espécie determinismo social que pode e deve ser combatido. 

 Entender o banal não é o mesmo que banalizar o conhecimento, pelo contrário, trata-se 

de buscá-lo no comum, nos conflitos que nos são impostos diariamente pela coexistência e 

que os naturalizamos. Desde o desejo de consumir o refrigerante que refresca em meio ao 

caos do cotidiano, até a abordagem de uma criança no ônibus ou no semáforo, tudo é 

resultado de um conjunto de solidariedades geográficas que reúnem o indivíduo, a 

sociedade civil, o Estado e o mercado. 

 O Rochdale, bairro de Osasco é exemplar deste processo de articulação de 

solidariedades diferenciadas. Um terreno pouco valorizado nos períodos anteriores, foi alvo 

de um projeto de especulação de pequenos e médios capitalistas que, agindo segundo a 

lógica do lucro, sofriam os efeitos da hegemonia do capital e se solidarizaram com os 

pobres. 

 Foi criado um lugar com condições urbanas diferenciadas de outros loteamentos 

voltados para a mesma classe. No entanto, a organicidade almejada por seus idealizadores 
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esbarrou na dinâmica regional e territorial, que levou os moradores para aquele lugar como 

recurso para a indústria metalúrgica. 

 Com a reorganização da produção global a partir dos anos 70, o Estado recua e as 

empresas se deslocam para pontos do território mais adequados às novas demandas. O 

rastro deixado por esse processo foi o de pauperização e ampliação da violência, forçando a 

reorganização de instituições da sociedade civil. 

 Espaços que se tornam opacos aos interesses hegemônicos assistem a novos 

aconteceres que transformam no cotidiano violento daqueles que habitam o lugar. 

 Distante de qualquer caridade, o Sindicato dos Metalúrgicos buscou refuncionalizar um 

objeto que vinha sendo degradado junto com a crise do lugar, bem como manter sua 

legitimidade com as pessoas da região, já que sua atuação é, por lei, geograficamente 

limitada. Embora dependa das empresas, não as acompanha quando estas deslocam sua 

planta industrial. 

 Para atingir o objetivo de resignificar o cotidiano do lugar, o projeto precisa ampliar as 

solidariedades orgânicas com outras organizações, bem como com os equipamentos 

públicos ali instalados, passando a ampliar a consciência política (no sentido amplo) e fazer 

de seus moradores cidadãos efetivos. 

 Qualquer tomada de consciência exige diálogo e reflexão. Trata-se de um processo 

educativo que se realiza de dentro para fora. Se realizada no sentido inverso, o ato 

educativo, baseado em narrativas e informação, acaba, como afirma Paulo Freire, 

reproduzindo a opressão e a alienação - busca-se mudar a mentalidade e não a situação 

vivida pelos indivíduos. 

 Uma geografia narrativa ou que adjetiva espaços, torna-se instrumento para 

verticalidades perversas, altera objetos, sem levar em conta aqueles cuja existência está 

intimamente ligada aos lugares - os indivíduos. 

 A geografia renovada precisa de uma pedagogia que a instrumentalize para a ação, 

assim como a pedagogia libertária precisa e se faz a partir de um saber geográfico realizado 

nos lugares. Estas duas ciências mostram laços cada vez mais estreitos, mas que precisam 

ser mais bem sistematizados. Para Milton Santos e Paulo Freire o método é o único 

caminho para a Liberdade, que parte da ação, se traduz em reflexão e retoma numa ação 

renovada – a práxis. O rigor metodológico permite apreender a realidade e efetivar 

intencionalidades. 

 Ainda chegará o tempo, em que o debate na sociedade não será pela liberdade, mas 

pela ética, tida como pressuposto da da ação. O cotidiano garantirá a liberdade do indivíduo, 
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percebido como sujeito histórico em busca da consciência do mundo a partir do lugar e da 

existência. 
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