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INTRODUÇÃO 

O objetivo geral desta pesquisa que se encontra em fase de andamento é 

contribuir para o estudo da diferenciação e da segregação socioespacial em cidades de 

pequeno porte, a partir da evidência de certos fatos, como a existência de favelas, e tendo 

como referência a atuação do poder público nesse processo, por meio do estudo de caso no 

município de Paraguaçu Paulista - SP. 

O município de Paraguaçu Paulista - SP, apesar de possuir 41.398 

habitantes (IBGE, 2000), é atingido por problemas habitacionais, evidenciados pela 

existência de quatro favelas: Favela do Feijão Queimado, Favela da Muda, Favela da Vila 

Querosene e Favela do Bosteiro. 

A Favela Feijão Queimado, a do Bosteiro e a Favela da Muda localizam-se 

no Bairro Jardim Bela Vista, já a Favela Sucobom ou Vila Querosene, localiza-se no Bairro 

Vila Nova. Elas se encontram ao longo de um trecho da rodovia SP- 284, que liga o 

município de Assis - SP ao município de Rancharia - SP. 

Nosso estudo privilegia a caracterização e a análise das moradias 

existentes nas quatro favelas localizadas no município, dos meios de consumo coletivo a 

que a população moradora tem acesso e de suas práticas socioespaciais. Paralelamente, há 

o acompanhamento da evolução do programa de desfavelamento, que visa o deslocamento 

das famílias para casas populares que estão sendo construídas em outro bairro da cidade, 

tendo como preocupação verificar e analisar em que níveis e de que formas os objetivos 

propostos pelo programa de desfavelamento serão alcançados. 

Através do programa Pró-Lar Autoconstrução, realizado pela Companhia 

de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) em parceria com a Prefeitura Municipal 

de Paraguaçu Paulista e população beneficiária, estão sendo construídas casas populares, 

em regime de mutirão. No total serão duzentas e trinta moradias, conforme as divulgações 

                                                 
1 Este texto expõe resultados preliminares da pesquisa de iniciação científica financiada pela FAPESP e 
orientada pela Profa. Dra. Maria Encarnação Beltrão Sposito. 
2 Universidade Estadual Paulista – UNESP 
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realizadas, sendo que 7% destas serão destinadas a famílias com membros portadores de 

deficiências graves e/ou irreversíveis, 4% destinadas a policiais civis e militares e oitenta e 

sete moradias destinadas ao desfavelamento. As demais habitações foram sorteadas para 

pessoas de comprovada carência socioeconômica, inscritas no programa. 

Os barracos agora ocupados nas áreas favelizadas serão derrubados, 

após a construção das novas habitações, empreendimento que está sendo realizado no 

Bairro Jardim das Oliveiras. 

Desta forma, na pesquisa, orientamos-nos pelo propósito de análise, 

reflexão e questionamento acerca da constituição da diferenciação e da segregação 

socioespacial em Paraguaçu Paulista, sendo que o acompanhamento do programa de 

desfavelamento que, em tese, culminará com o deslocamento dos favelados para outra área 

contribuirá para esse debate, avaliando em que medida a passagem da condição de 

favelados (moradias ilegais) para assentados urbanos (moradias legais) garante (ou não), 

em si, o acesso pleno a vida urbana e/ou nesses termos, a superação da condição de 

segregação socioespacial. 

SÍNTESE DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS REALIZADOS E ANÁLISE DA 
PROBLEMÁTICA 

A Favela do Feijão Queimado é a favela mais conhecida de Paraguaçu 

Paulista, razão pela qual a população que sabe da existência de favelas na cidade, pensa 

que se trata de apenas uma: a favela do Feijão Queimado. 

Com base em documentos fornecidos pela Prefeitura Municipal de 

Paraguaçu Paulista, esclarecemos que as Favelas Feijão Queimado, da Muda e do Bosteiro 

localizam-se em áreas verdes destinadas à implantação de praças e que a Favela Sucobom 

ou Vila Querosene localiza-se em lotes de propriedade particular. 

Tomando como referência a planta básica da cidade, fornecida pela 

Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista e nossas constantes idas às favelas, notamos 

que existem certas áreas das favelas que não condizem com as representações 

cartográficas contidas na referida planta. 

Por meio desses fatos, podemos verificar a distância entre a cidade real e 

a que o poder público reconhece e intervém, havendo, na planta básica da cidade, o 

‘mascaramento’ da realidade ou, ao menos, revela-se o descuido com a precisão e a 

atualização dessa representação cartográfica. 

                                                                                                                                                         
ericakferreira@yahoo.com.br 
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Obtivemos outras informações referentes à realidade estudada, através da 

agente da saúde Tatiana Filomena Portezan, profissional que faz parte do Programa Saúde 

da Família, do Governo Federal, que juntamente com outra agente da saúde, é responsável 

por uma área da cidade de Paraguaçu Paulista que abrange a área das favelas. 

A mesma nos forneceu alguns dados, que embora essencialmente 

quantitativos e genéricos, possibilitaram-nos concluir que são precárias as condições de 

vida da população favelada, pois grande parte dos moradores não tem acesso a serviços 

básicos como tratamento de esgoto e coleta de lixo, sendo assim, muitas crianças e adultos 

são atingidos por doenças. 

Em busca de obtermos opiniões de importantes agentes do processo, alvo 

de nosso estudo, realizamos entrevistas com moradores das favelas e com moradores do 

entorno das favelas e para a realização das mesmas elaboramos roteiros com alguns temas 

que deveriam ser abordados, sendo que priorizamos saber o que o entrevistado acha, como 

se sente e o que espera do programa de desfavelamento. 

Tendo sido feita essa opção, adotamos uma perspectiva analítica 

qualitativa e não levantamos dados que pudessem compor uma amostra estatística 

significativa. Assim superamos um problema que se apresentava por ocasião da elaboração 

do questionário: - a relativa ao público que iríamos entrevistar primeiramente, os moradores 

das favelas de Paraguaçu Paulista, uma vez que havia a dificuldade de se definir uma 

amostra, em função da falta de informações quanto à população total de moradores das 

favelas. 

Realizamos 13 entrevistas com os moradores das favelas e 22 entrevistas 

com os moradores do entorno das favelas, sendo que seus resultados foram essenciais na 

busca de compreendermos a dinâmica estudada e discutirmos os conceitos de 

diferenciação e de segregação socioespacial a partir dessa realidade específica. 

Através das entrevistas, percebemos que a principal reclamação dos 

entrevistados em relação à falta de equipamentos, serviços públicos e de infra-estrutura nos 

bairros onde moram, deve-se à falta de pavimentação das ruas. 

O fato das ruas dos bairros onde moram não possuírem pavimentação, o 

que não se verifica em áreas centrais e melhor equipadas da cidade, reforça o processo de 

diferenciação e de segregação socioespacial a que estão submetidos 

Também se verifica deficiência em relação à rede de drenagem, pois, 

como a área das favelas localiza-se numa vertente, quando ocorrem chuvas, dependendo 

de sua intensidade, ocorrem fortes enxurradas, impedindo a passagem de veículos e de 

pessoas. Conforme moradores das favelas, essas enxurradas muitas vezes invadem os 
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barracos e devido ao fato do não acesso à rede de esgoto de grande parte das moradias, a 

situação torna-se ainda mais agravante. 

A não pavimentação das ruas, aliada às enxurradas que ocorrem quando 

chove, causa processos erosivos lineares nas ruas das favelas, agravados pelo fato de que 

os moradores jogam lixo nessas áreas e a água proveniente de chuvas fica parada. 

Concluímos que esses elementos podem constituir-se em fontes geradoras de doenças para 

os moradores da área. 

Também analisamos, desde o início de nossa pesquisa, as matérias e 

editais publicados nos jornais da cidade, relativos ao programa de desfavelamento. 

No jornal Regional Notícias sempre há publicações referentes às ações do 

poder público municipal, incluindo o programa de desfavelamento, entretanto sua visão é 

parcial, sempre apoiando o atual prefeito. 

Nas publicações deste jornal, percebemos que há informações 

contraditórias referentes ao número das famílias moradoras das favelas, que terão acesso 

ao programa de desfavelamento. 

Quando houve a divulgação das inscrições para as moradias populares, 

explicitou-se que 87 moradias seriam destinadas ao desfavelamento. Porém, depois se 

afirmou que as famílias faveladas não passavam de 80, no entanto continua a divulgação de 

que serão destinadas ao programa de desfavelamento 87 casas populares. 

Parece-nos que o programa baseia-se em dados não confiáveis, mesmo 

se tratando de dados essenciais, já que se referem ao número de famílias atingidas pelo 

programa. 

Também é importante ressaltar que o jornal busca passar a visão de que o 

desfavelamento é a melhor coisa que poderia acontecer aos moradores das favelas, e que 

isto está sendo promovido, principalmente em função do empenho do Prefeito Municipal. 

Ocorre a ‘romantização’ da participação dos moradores das favelas no 

mutirão, como se isto fosse a materialização de um sonho. É óbvio que os moradores das 

favelas almejam uma casa própria, porém as relações que se dão entre os diferentes 

agentes que intermediam a busca desse objetivo são complexas. Ressaltando que para 

alcançá-lo, os favelados submetem-se a um regime de sobre-trabalho, pois além das 

atividades profissionais e domésticas que já realizavam, passam a trabalhar no mutirão. 

No jornal A Semana não há publicações referentes ao assunto estudado. 
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Quanto às publicações do jornal Folha da Estância, em relação à 

construção das casas populares e ao programa de desfavelamento, verificou-se que elas 

têm uma freqüência menor que a observada no jornal Regional Notícias. 

O jornal Folha da Estância é da oposição, desta forma suas publicações, 

de forma geral, visam criticar as ações do poder público municipal. 

Através das divulgações referentes ao programa de desfavelamento por 

meio dos jornais da cidade, ou mesmo no ‘boca a boca’, muitas pessoas ficaram sabendo 

que seriam construídas casas populares para os moradores das favelas de Paraguaçu 

Paulista. 

Neste contexto, conforme moradores das favelas, várias propostas de 

compra de barracos e/ou de terrenos foram feitas, por moradores da própria cidade, ou de 

alguma cidade do entorno, sendo algumas aceitas, outras não. Pois, mesmo havendo o fato 

dos lotes não os pertencerem, os terrenos, bem como os barracos, são comercializados nas 

favelas. 

Isto demonstra certa contradição do programa, pois o desfavelamento visa 

conter as ocupações, ou melhor, eliminá-las, mas acabou influenciando novas ocupações, 

os ‘favelados de última hora’, que buscam mudar para as favelas visando o acesso à casa 

própria. 

Alguns dos ‘favelados de última hora’, que chegaram às favelas no início 

do processo de envio da documentação a CDHU, a assistente social integrou ao programa. 

Porém, depois de certo tempo, isso já não foi mais feito, sendo que ela nos afirmou que, se 

mais famílias tentassem se mudar para as favelas, ela tomaria providências mais drásticas, 

ou seja, conversar com o juiz da cidade para verificar que tipo de procedimento seria o 

correto para a intervenção nesses casos e chegou a afirmar que interviria com o uso de 

força policial. 

Uma questão que nos preocupa é que toda a área do entorno do conjunto 

habitacional sofrerá valorização, principalmente com a implantação de equipamentos, 

serviços e infra-estrutura pelo poder público. 

Entretanto, a partir da análise de documentos da prefeitura, verificamos 

que das quadras que confrontam com a área de implantação do conjunto habitacional, em 

cinco delas, os lotes estão tendo uma função social, já que todos os lotes possuem 

edificações. 

Deve-se ressaltar, ainda, que nesses lotes foram construídas casas 

populares que fazem parte de um antigo conjunto habitacional, onde visivelmente moram 
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pessoas de baixo poder aquisitivo, pois, a maioria das casas mantém o padrão original, 

sendo poucas as que tiveram melhorias, como reformas, ampliações, etc. 

No entanto em quatro quadras confrontantes com a área do conjunto 

habitacional, percebe-se uma realidade que, infelizmente, faz parte do processo de 

produção do espaço urbano, lotes sem edificação aguardando valorização, sendo que vários 

deles pertencem aos mesmos proprietários. 

Esses proprietários irão se apropriar da valorização resultante dos 

investimentos públicos, e, além disso, terão suas propriedades valorizadas, grande parte 

das vezes, sem ao menos darem destinação a elas, como no caso dos lotes sem edificação. 

Apesar do loteamento objetivar o atendimento de pessoas de baixo poder aquisitivo, 

verificaremos a valorização das áreas circunvizinhas. 

 Desta forma, estas áreas não estão cumprindo a função social da 

propriedade da terra, explicitada pelo Estatuto da Cidade, sendo que espaços vazios 

funcionam como indício de especulação imobiliária e parte desses proprietários possui mais 

de um lote. 

 Há probabilidades de ocorrer, após a valorização das propriedades das 

áreas circunvizinhas e do próprio conjunto habitacional, através de melhoramentos urbanos, 

uma posterior ‘expulsão’ dos moradores originais para áreas mais periféricas e 

desvalorizadas, sendo ‘substituídos’ por moradores de melhor poder aquisitivo. 

Procurando melhor compreender o processo de desfavelamento 

permanecemos durante cinco dias no local de construção das casas populares, onde os 

moradores das favelas trabalham em regime de mutirão. Durante esses dias, 

acompanhamos os trabalhos dos mutirantes, dos profissionais contratados e dos 

profissionais da prefeitura, sendo que conversamos com os mesmos, tiramos fotos e 

observamos. 

Uma reclamação muito recorrente entre os profissionais envolvidos nas 

obras é a de que muitos mutirantes ficam a maior parte do dia literalmente sentados nos 

tijolos, conversando. Dizem que deveriam tomar iniciativas, arrumando os materiais e 

ferramentas utilizados, varrendo e limpando o local das obras, etc., dizem que muitos 

procuram fazer o menos possível de esforço. 

Entretanto isto, provavelmente, deve-se ao fato de que além das atividades 

cotidianas que já faziam parte da realidade dos favelados, agora se somam as atividades do 

mutirão. Isto resulta num menor tempo destinado para o lazer e o descanso desses 

trabalhadores, sendo que provavelmente, antes os finais de semana dessas pessoas eram 

livres para outras atividades além do trabalho durante a semana. 
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Está havendo um desencontro de posições entre os profissionais que 

cobram um maior envolvimento dos mutirantes, e os mutirantes, que agora realizam um 

sobre-trabalho para terem acesso à casa própria. 

No entanto, é compreensível a posição dos dois agentes envolvidos, dos 

mutirantes que procuram poupar esforços, já que possuem outras atividades a realizar, e 

dos profissionais, que possuem responsabilidades quanto ao andamento das obras, levando 

em conta a pressão, por parte do prefeito, que queria entregar as casas populares antes das 

eleições. 

Durante esses dias tivemos contato com o prefeito municipal, que antes 

das eleições municipais comparecia diariamente no local do mutirão, assim aproveitamos 

para questioná-lo se ele acha que a solução proposta pelo programa de desfavelamento é 

uma solução segura, já que com a mudança para as casas populares, novas contas irão 

surgir para os atuais moradores das favelas, como a prestação a ser paga para a CDHU, 

IPTU, esgoto, água, etc. Perguntamos se acha que os mutirantes conseguirão arcar com 

essas despesas. Ele respondeu que isto é questão das pessoas aprenderem a economizar, 

já que as parcelas serão de valor reduzido. 

Também fizemos esta questão para a assistente social Denise Maria 

Ribeiro3 e ela respondeu que os mutirantes conseguirão pagar as prestações, porque seu 

valor será bem reduzido, provavelmente entre trinta e quarenta reais. 

Isto demonstra o desconhecimento frente à realidade econômica dos 

favelados, já que conforme verificamos nas visitas e nas entrevistas, muitos estão 

desempregados e vivem através de doações, ajuda da assistência social, de vizinhos, 

parentes, amigos, e de bicos, sendo que conforme relatos, muitas vezes tem dificuldades 

até de conseguir comida para sua reprodução e de sua família. 

Quando passamos cinco dias acompanhando os trabalhos do mutirão, 

tivemos acesso a uma lista na qual constam os nomes dos moradores das favelas 

beneficiários e respectivos endereços e tiramos cópia xerográfica da mesma. 

Analisando o documento percebemos que realmente são 87 titulares, 

conforme o divulgado, entretanto em relação a alguns dos titulares, não havia a informação 

completa do endereço, dificultando nossa análise. 

                                                 
3 A assistente social da prefeitura, Denise Maria Ribeiro, está diretamente envolvida com o programa 
de desfavelamento, sendo que desde o início da pesquisa mantemos contato com essa profissional. 
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Também notamos que alguns endereços de determinados titulares, 

claramente não fazem parte das favelas e frente a esse fato resolvemos sair a campo 

visando conferir quais endereços fazem e quais não fazem parte das favelas. 

Verificamos que dos endereços dos 87 titulares, 16 não puderam ser 

encontrados devido à falta de informações, ou equívoco das mesmas e 20 são endereços 

que não fazem parte de nenhuma das quatro favelas existentes na cidade. 

Não questionamos a possibilidade de que titulares que não moram nas 

favelas necessitem de habitação, podendo até ter poder aquisitivo e condições habitacionais 

piores que alguns moradores das favelas, ou seja, a existência de favelas demonstra que 

existem necessidades efetivas, mas isso não significa que moradores de áreas não 

favelizadas não tenham também necessidades. Há dúvidas sobre o fato de que, conforme o 

divulgado na imprensa e afirmado para nós pela assistente social Denise Maria Ribeiro, 87 

casas seriam destinadas ao desfavelamento, o que parece não ocorrer. 

Se são 87 famílias faveladas, e se existem titulares não moradores das 

favelas entre os contemplados pelo programa, deduz-se que favelados serão excluídos do 

programa. 

Parece que há uma falta de controle quanto ao número de pessoas e de 

famílias faveladas, e sendo assim, fica complicado levar a bom termo um programa de 

desfavelamento que inclua todos os moradores. 

Esta situação agrava-se quando levamos em consideração que todos os 

barracos das favelas de Paraguaçu Paulista serão demolidos após o término do programa 

de desfavelamento, conforme divulgações feitas. 

CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS 

Teceremos algumas considerações relativas às conclusões alcançadas até 

o presente momento, buscando a teoria para apoiarmos esse esforço de análise. 

Para Lefebvre: 

"Quem diz 'diferença' diz relações e, portanto, proximidade-relações 

percebidas e concebidas, e, também, inserção em uma ordem espaço-temporal dupla: 

próximo e distante." (LEFEBVRE, 1984, p. 139 apud BELTRÃO SPOSITO, 1996, p. 74). 

A separação e a segregação rompem a relação. Constituem por si 

mesmas uma ordem totalitária, cujo objetivo estratégico é romper a totalidade concreta, 

destroçar o urbano. A segregação complica e destrói a complexidade. (LEFEBVRE, 1984, 

p.139 apud BELTRÃO SPOSITO, 1996, p. 74). 
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A autora Beltrão Sposito (1996, p. 82) analisa as reflexões de Lefebvre: 

No sentido dado por Lefebvre, a segregação é aqui a negação da 

diferenciação, pois essa só se estabelece pelo contato, pelo convívio, pela relação, pela 

possibilidade de confronto e distinção entre o que não é igual. (BELTRÃO SPOSITO, 1996, 

p. 82). 

A autora conclui: 

 [...] segregação-espacial, a partir desse enfoque, pode, então, ser 

compreendida como resultado de um processo de diferenciação que se desenvolve ao 

extremo e que leva, na cidade, ao rompimento da comunicação entre as pessoas, da 

circulação entre os sub-espaços, do diálogo entre as diferenças, enfim, conduz à 

fragmentação do espaço urbano. (BELTRÃO SPOSITO, 1996, p. 74). 

Desta forma, atentamos para a necessidade de se distinguir a 

diferenciação da segregação, já que a diferenciação sempre ocorreu no espaço da cidade, 

pois ela implica na divisão social que se expressa no plano do espaço, revelando uma 

organização social mais complexa, que gerou uma diferenciação espacial entre cidade e 

campo. O que ocorre é que a diferenciação social se acentuou de tal forma em 

determinados contextos urbanos que impediu, espacialmente, a convivência social entre 

'esses diferentes', gerando a segregação. Ou seja, há a segmentação espacial e das 

relações sociais entre diferentes grupos. Desta forma, nem toda a diferenciação pode ser 

lida como sendo segregação. 

Seguem-se alguns apontamentos: 

Primeiramente, os resultados indicam a precariedade habitacional das 

favelas frente aos materiais utilizados para a construção das habitações (plástico, papelão, 

madeira, placas de metal, etc.) e sua conseqüente fragilidade; deficiência no acesso à água 

encanada, pois há a falta da mesma em determinados períodos e em muitas habitações 

nota-se a ocorrência de 'gatos'; deficiência no acesso à rede de esgoto, pois, conforme 

verificado nas entrevistas e nos dados fornecidos pela agente da saúde4 a maioria das 

casas não está ligada à rede de esgoto, havendo a presença de fossas e de escoamento de 

esgoto a céu aberto; também há a falta de pavimentação das ruas da área e iluminação 

pública satisfatória. 

Além disso, um segundo apontamento indica que os moradores das 

favelas vivem à margem da cidade, pois, suas formas de interação social restringem-se ao 

espaço vivido mais imediato, no caso a área das favelas. Estes pouco se deslocam para o 
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centro da cidade e, quando o fazem, é, principalmente, para receberem seus salários, sua 

aposentadoria, irem ao Departamento de Assistência Social do Município de Paraguaçu 

Paulista, etc., não tendo acesso aos outros equipamentos e serviços urbanos localizados 

principalmente no centro da cidade. 

Entendemos que, "[...] o centro é por sua posição geográfica o cruzamento 

de todos os caminhos, o que lhe dá vocação de agrupar serviços e equipamentos. Mas ele é 

sobretudo o lugar onde se dão em representação os valores comuns da cidade." (ANDRÉ, 

1994, p. 9-10 apud SPOSITO, 1997, p. 45). 

Levando em consideração que há "[...] serviços disponíveis apenas no 

centro principal, de modo que a distância em que se encontram do referido centro determina 

seus gastos de transporte (em dinheiro e em tempo) cada vez que se deslocam até ele" 

(SINGER, 1980, p. 84). 

Assim constatamos que os favelados sentem-se segregados 

espacialmente, devido à distância do centro da cidade, falta de equipamentos e serviços 

públicos e condições habitacionais da área onde moram. Sentem-se, também, segregados 

socialmente, pois vivem à margem da cidade, uma vez que suas relações se limitam à área 

das favelas e que sofrem preconceitos, sendo que, em certas situações, omitem a condição 

de favelados, assim não se identificam com a 'cidade' e com o restante da população. 

Cada segmento social, definido por seu padrão de consumo, cultural e de 

informação [...], constrói uma representação de cidade, a partir de suas experiências, dos 

territórios de sua vivência, das espacialidades que constrói na dinâmica de circulação e 

acesso ao conjunto da cidade. As dificuldades e as negativas voluntárias ou não de 

convivência com a diferença, em função do enfraquecimento do sistema de relações no 

interior da cidade, inviabilizam uma concepção e uma apropriação coletiva dos espaços 

públicos. (BELTRÃO SPOSITO, 1996, p.82). 

A segregação sócio-espacial assim definida não pode ser compreendida 

apenas pela diferenciação e isolamento espacial da função habitacional, mas pelas 

dificuldades de ter acesso ao conjunto da cidade, tanto no sentido objetivo, para aqueles 

que enfrentam as limitações orçamentárias para o acesso às formas mais eficientes de 

deslocamento e comunicação, como no sentido subjetivo, tendo em vista as dificuldades de 

construção coletiva de uma identidade urbana. (BELTRÃO SPOSITO, 1996, p. 82-83). 

Desta forma, nosso esforço de análise nos orienta no sentido de identificar 

na área das favelas um arranjo espacial isolado, segregado, já que não há o convívio, a 

                                                                                                                                                         
4 A agente da saúde, Tatiana Filomena Portezan nos forneceu diversas informações referentes às 
favelas e seus respectivos moradores.  
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relação dos moradores das favelas com os demais espaços da cidade e seus respectivos 

moradores, além de seu espaço vivido, pois, conforme Singer (1980, p. 89), "[...] realmente 

habitar a cidade, [...] significa mais do que permanecer fisicamente dentro dela [...]" 

Concluímos também, que faz parte do espaço vivido dos moradores das 

favelas, das suas relações espaciais e sociais, nas quais eles conhecem e se reconhecem, 

as áreas próximas às favelas, onde residem os moradores do entorno dessas áreas. 

Essa constatação baseia-se na observação de que, no que se refere às 

condições de isolamento socioespacial, não verificamos heterogeneidade significativa entre 

os moradores das favelas e os do entorno, a não ser em relação à natureza de ocupação 

das terras, já que exercem profissões semelhantes, têm baixa renda e mantêm relações de 

parentesco e/ou amizade entre si. Ocorre também, que em alguns casos, os moradores do 

entorno das favelas não têm relações próximas com os moradores das favelas, e possuem 

nível de vida mais elevado, entretanto há o contato entre eles, mesmo que baseado na 

'política de boa vizinhança'. 

Assim, esta realidade parece nos guiar para a compreensão de que há 

uma diferenciação entre os moradores do entorno das favelas e os das favelas, pois 

percebemos que os favelados sentem-se segregados em relação ao restante da cidade e 

não em relação à população mais próxima, e nem essa segrega aquela. 
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