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RESUMO 

 

A proposta do presente trabalho é a apresentação de uma divisão territorial 

interna aos distritos, denominada UPP - Unidade de Planejamento Participativo, 

adotada desde 2002 na Subprefeitura Capela do Socorro no município de São Paulo. A 

UPP é baseada nas zonas de pesquisa Origem-Destino, que são as divisões territoriais 

criadas pela Companhia do Metrô para o planejamento de transporte urbano na Região 

Metropolitana de São Paulo.  

 

O estudo está dividido em três partes, sendo que as duas primeiras têm o 

objetivo de compor um painel geral a respeito da influência da economia na ocupação 

dos espaços do município de São Paulo. Foram usados antecedentes da ocupação do 

município de São Paulo, bem como sua própria história, além de teorias relativas à 

organização do espaço.  

 

A terceira parte do estudo apresenta a UPP. A base da sua metodologia é uma 

divisão territorial simultaneamente pequena para as pessoas se identificarem pela 

proximidade dos elementos da sua vida cotidiana, e grande o suficiente para ter uma 

densidade de atividades sociais e econômicas que permitam planejamento urbano.  

 

As divisões territoriais têm sido vistas pelo prisma da facilidade da gestão 

pública. Trata-se de articular esta facilidade com a divisão territorial que permita a 

participação efetiva da população, nesse sentido a UPP é uma proposta inédita por 

estar mais próxima dos principais aspectos da vida diária das pessoas, e por facilitar a 

compreensão que as mesmas têm do local, sem perder o prisma da gestão pública.  

 

É a procura de uma divisão territorial capaz de unir a sua comunidade pela 

compreensão do local.  

 

Palavras chaves: divisão territorial; participação popular; geoprocessamento. 



ABSTRACT 

 

 The proposition of the present study is to show a territorial division of districts, 

named UPP - Participative Planning Unit, adopted since 2002 in the Subprefeitura 

Capela do Socorro, in the City of São Paulo. The UPP is based on the research Origem-

Destino (departure-arrival), created by the METRO (Subway Company of the State of 

São Paulo) for planning urban transport in the Metropolitan Region of São Paulo. 

 

 This study is divided in three chapters. The first and the second ones gives a 

general overview of the economic influences on the occupation of space in the City of 

São Paulo. For that purpose we used the history of land occupation in the City of São 

Paulo, and theories related to space organization. 

 

 The third part of this study presents the UPP. This methodology is based upon 

a territorial division simultaneously small enough for people to identify in their daily 

life, and big enough to involve dense social and economic activities demanding urban 

planning. 

 

 The territorial divisions have generally been seen from the angle of public 

management. The UPP territorial division allows effective people's participation, in that 

sense the UPP proposition is closer to the main aspects of daily life of the common 

people, and facilitates the understanding of the local without losing the angle of public 

management. 

 

 It's the quest for a territorial division able to bond the population by the 

understanding of the locus, in a participatory process. 

 

 

Key words: territorial division; popular participation; georeferred information. 
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INTRODUÇÃO 

 

O século XX, segundo relatórios da UNESCO1, é marcado pela Era das 

Cidades, nome adotado devido ao aumento da população urbana mundial. Trata-

se de 3,2 bilhões de pessoas (estimativa para o ano 2000), mais da metade da 

população mundial, vivendo nas cidades.  

 

A Era das cidades é marcada pelo crescimento da população urbana. Isso 

ocorreu principalmente nos países de Terceiro Mundo com a duplicação do número 

de habitantes urbanos no período entre 1980 e 2000. A outra importante 

característica é a concentração de grande parte da população mundial em mega 

cidades de países do Terceiro Mundo. Observando-se apenas as estimativas da 

ONU para a América Latina teremos alcançado os níveis de urbanização da Europa 

e da América do Norte ainda no começo do século XXI. 

 

O MOST (Management of Social Transformation - MOST - Gerenciamento da 

Transformação Social), grupo de estudos da UNESCO2, analisa a cidade enquanto 

território dominante das muitas transformações do futuro. Seus objetivos são a 

construção de conhecimentos transdisciplinares para refletir a respeito das 

especificidades das pesquisas urbanas atuais — o territorial e o nexo teórico 

correspondente. 

 

A escolha da presente pesquisa é estudar a relação entre a escala da divisão 

territorial e a participação popular. 

 

Deste modo observamos que as divisões territoriais constituem importantes 

marcos na organização do governo e da população: conferem uma série de 

                                                 

I

1 Sachs-Jeantet, Céline. Management of Social Transformation - MOST Discussion Paper- No. 2. UNESCO (1994), disponível 
na internet no sítio http://www.unesco.org/most/sachsen.htm  
2 b ibidem. 
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identificações tais como, brasileiro, paulista, paulistano; estes são os limites 

territoriais mais comumente apresentados para conferir a identidade.  

 

Na cidade de São Paulo as divisões territoriais apresentam quatro níveis de 

abrangência, sendo que o primeiro deles corresponde ao município como um todo 

cuja área total3 é de 1509 km2. No segundo nível, temos as macrozonas, 

representadas por cinco conjuntos de subprefeituras agrupadas segundo a sua 

localização face aos pontos cardeais4. Na terceira ordem de abrangência estão as 

31 subprefeituras, que são conjuntos de distritos contíguos5. A última divisão 

delimita os 96 distritos6.  

 

São essas as divisões utilizadas para promover o planejamento da cidade e, 

de certo modo, elas também organizam a interação da população com a 

administração pública. A população residente na cidade para interagir com a 

Municipalidade precisa referir a sua solicitação a um distrito e sua subprefeitura.  

 

Aquelas mesmas dimensões — subprefeitura e distrito — não são 

suficientemente específicas para os deslocamentos diários das pessoas, que são 

então forçadas a adotar pontos de referência mais característicos (bancos, prédios 

públicos, praças, comércios...) ou avenidas e outros corredores principais. Assim, 

ao utilizar certas estruturas físicas as pessoas geram um elo de identificação, de 

coesão social e de apropriação do espaço, que contribui na formação da imagem 

individualizada do bairro. 

 

Justamente tais elementos físicos, apesar de menos importantes que a 

cultura local, contribuem para construir identidades e podem ser utilizados como 

limites entre as divisões territoriais.  

                                                 
3 Conforme tabela da Sempla, no sítio: www.prefeitura.sp.gov.br 
4 Conforme mapa extraído da Sempla (no sítio: www.prefeitura.sp.gov.br) temos as zonas: Norte, Sul, Leste, Oeste e 
Centro. 
5 Segundo a lei municipal 13.399 de 2002. 
6Segundo a lei municipal 11.220 de 1992 
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A questão da escala da divisão territorial, é que apresenta duas realidades 

distintas. A primeira delas é a tendência de estabelecer grandes áreas para o 

planejamento da região metropolitana, devido à interconexão dos municípios da 

grande São Paulo. A segunda é a escala da vizinhança, do entorno, do local de 

trabalho e da moradia.  

 

As áreas organizadas sob a ótica do gestor público não contemplam a escala 

da vizinhança. A título de exemplo temos as Subprefeituras Cidade Tiradentes e 

Ermelino Matarazzo, com aproximadamente 10 km2 cada, e que são as menores. A 

maior das subprefeituras tem 353,5 km2 de superfície — a Subprefeitura de 

Parelheiros7. Não existe, portanto, um tamanho padrão para essas divisões. 

 

Nesse sentido, não existe uma correlação entre as áreas organizadas  pelo 

gestor público e a escala da vizinhança. O tamanho da área da vizinhança pode ser 

conferido de modo indireto pelas áreas de influência de consumo cotidiano, tanto 

de serviços como de produtos. 

 

A escala de vizinhança é utilizada na instalação de novos supermercados e 

bancos, baseados em estudos de zonas de influência. O setor privado já se utiliza 

dessa escala, pela sua utilidade na localização de pontos comerciais, observando a 

proximidade com seus consumidores8.  

 

Não se trata de criticar a descentralização administrativa que as 

subprefeituras propõem, mas de evidenciar as dicotomias entre as escalas da 

administração pública e da vizinhança. Além do mais, a necessidade da 

participação popular para promover uma articulação entre as lógicas 

administrativas e da vizinhança.  

                                                 
7 Sumário de Dados 2004 do Município de São Paulo: 175. 
8 A Teoria Setorial de H. Hoyt, mencionada em VILLAÇA 2002. 
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O gestor público, para operar o planejamento de cada subprefeitura, dispõe 

de profissionais especializados, o que facilita a sua atuação nos mais diversos tipos 

de divisões territoriais. A população mesmo quando organizada usa outros 

referenciais para operar as escalas, tais como o bairro, o quarteirão, as ruas e os 

sub-centros. 

 

Nota-se que nas divisões territoriais municipais em São Paulo falta uma 

escala maior que o logradouro (por exemplo, as ruas e avenidas) e menor que o 

distrito. A população, sem essa escala, tem a sua compreensão do território e do 

espaço prejudicada. Essa dimensão faltante é a do lugar, uma dimensão capaz de 

acomodar a ordem local, a razão orgânica (SANTOS 2002). Ordem e razão são as 

bases para a compreensão do território, espaço e identidade.  

 

Durante a elaboração dos orçamentos participativos da cidade, foi 

estabelecido o uso de uma divisão territorial  entre as dimensões de distrito e 

bairro. Tais divisões são originárias das Pesquisas de Origem–Destino elaboradas 

pelo Metrô de São Paulo para toda a região metropolitana.  

 

Posteriormente, o Instituto Lidas, ao tomar por base esta divisão territorial 

criou a denominada Unidade de Planejamento Participativo — UPP — que foi 

implantada na região da Subprefeitura Capela do Socorro9.  

 

A organização do território é, historicamente, uma prerrogativa do governo, 

por ser o território elemento essencial da existência do Estado. A adoção da UPP 

trouxe uma novidade, a participação popular direta na elaboração de divisões 

territoriais.  

 

                                                 
9 Trata-se de uma parceria entre a administração pública e aquela Organização Não Governamental, o Instituto Lidas, cuja 
estrutura é de cooperativa. 
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No presente estudo das divisões territoriais intra-urbanas, certas 

particularidades podem ser melhor entendidas através de um aprofundamento no 

seu passado. Assim, a metodologia utilizada é baseada na observação de fatos 

históricos e análise de dados compondo um estudo de caso único. O embasamento 

teórico foi encontrado nas teorias de Milton Santos, respeitado e inovador 

geógrafo, e as de Flávio Villaça, arquiteto e geógrafo. 

 

Milton SANTOS (2004) com a sua teoria dos dois circuitos da economia 

urbana, fundada na organização do espaço geográfico e a urbanização, permitiu 

um entendimento das dinâmicas econômicas e sociais que organizam a cidade em 

pólos distintos, o centro e a periferia. A contribuição do emérito Professor se 

estende a outros assuntos como a natureza do espaço e a urbanização, sendo 

utilizados subsidiariamente para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

A contribuição de Álvaro VILLAÇA (2002) é fundamental para os conceitos a 

respeito do espaço, e a organização da cidade em razão do consumo de 

determinados pontos. A sua pesquisa acerca das grandes capitais brasileiras é uma 

referência que foi adotada em algumas considerações importantes na 

compreensão da direção e alcance da setorialização10 da cidade de São Paulo.  

 

Ambos autores apresentam teorias diferentes com um mesmo resultado 

geral, a divisão, ou polarização da cidade em centro e periferia, seja ela 

determinada pela produção ou pelo consumo.  

                                                 
10 VILLAÇA (2002) adota o conceito de setorialização de Hoyt, para explicar a localização dos sub centros de comércio 
popular e de elite. A respeito da setorialização elencamos algumas teorias: do Crescimento Multinuclear de Harris & Ullman 
(apud CHORLEY, R; HAGGETT, P. La geografia y los modelos sócio-económicos. Madrid, Instituto de Estudios de 
Administracion Local, 1971) nega a existência de um único centro para uma cidade; A Teoria da Uniformidade de Aspinwall 
fundamenta-se na existência de eixos. O Eixo maior é dado pela ligação entre duas cidades, que permite o intercâmbio de 
eixos. O eixo maior é dado pela ligação entre duas cidades, que permite o intercâmbio entre seus bens e serviços, ao longo 
do qual ocorreriam as instalações de indústrias, armazéns e depósitos. No eixo menor (rua(s) principal(is)) se localizam os 
estabelecimentos varejistas. 
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Essas bases teóricas são necessárias para alcançar o objetivo da presente 

pesquisa, que é de estudar o impacto da divisão territorial na articulação, por um 

lado do governo municipal e os seus diversos prestadores de serviços, e por outro 

lado da participação organizada da população. A disputa de forças está nas 

diferenças entre as tendências organizacionais da municipalidade e da cominidade. 

 

O governo aproxima-se das soluções mais amplas e padronizadas, visando 

economias de escala, o que tende a prejudicar a participação popular. Por outro 

lado, a subdivisão territorial tende a favorecer a participação no nível onde a 

identidade é mais forte — por exemplo, o sentimento de pertencer a um bairro — 

mas as políticas se tornam mais fragmentadas. 

 

A busca de um equilíbrio entre eficiência administrativa e a democratização 

do processo decisório constitui o objetivo principal do presente estudo.  

 

A apresentação da pesquisa foi feita em três capítulos, além da presente 

introdução, conclusão e bibliografia. A ordem e o conteúdo dos capítulos são os  

seguintes: 

 

No primeiro capítulo está apresentada a metodologia utilizada na pesquisa, 

além de histórias de algumas divisões territoriais no Brasil, do município de São 

Paulo a e da Região Metropolitana de São Paulo; com o propósito de formar um 

painel geral a respeito da influência da economia na ocupação dos espaços do 

município de São Paulo.  

 

No segundo capítulo teremos o embasamento teórico da pesquisa, centrado 

nas teorias a respeito do território e do espaço urbano. Por meio destas teorias são 

apresentadas as polarizações centro-periferia que constituem uma característica 

das grandes cidades em países subdesenvolvidos. Os conceitos de participação 
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popular e de capital social são desenvolvidos na pesquisa como uma possibilidade 

de superar tais polarizações.  

 

No terceiro capítulo, constam as principais características sócio-econômicas 

da região da subprefeitura Capela do Socorro. A Unidade de Planejamento 

Participativo é apresentada desde a sua origem, com os seus critérios para divisão 

territorial, além da parceria entre a subprefeitura da Capela do Socorro e a ONG 

Instituto Lidas. 

 

Na conclusão fica constatado que a UPP e, provavelmente, outras novas 

formas de dividir o território urbano no município de São Paulo, são importantes  

para promover as discussões a respeito do local. Contudo, o envolvimento no 

processo de participação pede a articulação de lideranças locais para representar 

os valores e interesses legítimos da população, fortalecendo o processo 

democrático representativo. O que, por sua vez, pede novas pesquisa a fim de se 

aprimorar as questões relacionadas com a representação e representatividade das 

lideranças locais na cidade de São Paulo e as suas contribuições no processo de 

participação popular.  
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Capítulo 1 - A NECESSIDADE DA EVOLUÇÃO NA DIVISÃO DO 
TERRITÓRIO  

 

O presente trabalho é um estudo de caso, especialmente por cuidar de uma 

investigação de um fenômeno contemporâneo, a divisão territorial UPP, tomando 

por base o caso concreto da região da Subprefeitura da Capela do Socorro.  

 

O trabalho apresenta dois momentos distintos; o primeiro deles consiste no 

levantamento histórico a respeito das divisões territoriais no país, que foram 

escolhidas pela sua relevância na formação do espaço urbano da cidade de São 

Paulo, o objeto do presente capítulo.  

 

O segundo momento refere-se as teorias correspondentes, e será tratado 

no Capítulo 2. 

A evolução histórica pretende evidenciar as causas da desorganização das 

divisões territoriais da cidade, as quais estão relacionadas com a economia. Trata-

se de uma análise parcial que exclui as influências das culturas dos indígenas, dos 

imigrantes europeus e dos retirantes nordestinos, entre outros. 

 

 

1.1 - Metodologia 

 

O objetivo do trabalho é verificar a relação entre a escala da divisão 

territorial e a participação popular. A presente pesquisa é um estudo de caso 

único, fundamentado principalmente, nas teorias espaciais de Milton Santos e 

Álvaro Villaça.  
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O primeiro conceito que pede esclarecimentos é o de escala. Nas pesquisas 

que envolvem espaço geográfico é comum o seu uso enquanto conceito 

cartográfico, e também como metáfora.  

 

Na ótica da cartografia tal conceito se presta a representar a unidade 

mínima de análise, na qual são agregados informações e fenômenos observados. É 

uma relação entre unidades de medidas no campo de pesquisa e a sua 

representação em um mapa. 

 

A escala no sentido metafórico é todo o conjunto de desagregação da 

informação espacial, com a finalidade de representar um espaço; é a indicação da 

escolha da estratégia de desagregação. Temos as escalas regionais que operam 

com um conjunto formado por várias cidades e as escalas intra-urbanas que 

cuidam das desagregações de espaço dentro da cidade.  

 

A noção de escala enquanto metáfora é utilizada pelos autores principais 

que mencionamos. O efeito da escolha de uma estratégia de desagregação é a 

percepção dos acontecimentos, e podemos afirmar que determinados eventos são 

melhor observados em um nível de desagregação mais restrito. Assim, questões 

como a renda do chefe de família irá apresentar valores muito diferentes conforme 

a escala adotada. 

 

O embasamento teórico da presente pesquisa evidencia a coexistência de 

espaços, o relacional (Milton SANTOS) e o físico (Álvaro VILLAÇA). Cada qual com 

as suas peculiaridades e abrangências, mas ambos marcados pela circunscrição do 

território.  

 

A geografia, o urbanismo e outras áreas de conhecimento foram utilizados 

na presente pesquisa. Essa dispersão pode parecer uma fragmentação no 
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raciocínio, contudo não é o caso, pois a gestão pública tem esta característica 

(Enrique Cabrero MENDOZA in Barry BOZEMAN 2000: 27). 

 

A presente pesquisa envolveu o estudo de caso apoiado em uma visão 

interdisciplinar. Robert K. YIN indica a metodologia de estudo de caso como 

estratégia de pesquisa nas seguintes situações: 

 

• Política, ciência política e pesquisa em administração 
pública; 

• Sociologia e psicologia comunitária; 
• Estudos organizacionais e gerenciais; 
• Pesquisa de planejamento regional e municipal, como 

estudos de plantas, bairros ou instituições públicas; 
• Supervisão de dissertações e teses nas ciências sociais — 

disciplinas acadêmicas e áreas profissionais como 
administração empresarial, ciência administrativa e 
trabalho social. 

(2001: 19-20) 
 

O tema e os assuntos correlatos relacionados na presente pesquisa estão 

diretamente elencados na lista proposta pelo autor. Destacamos a pesquisa de 

"planejamento municipal, como estudos de plantas, bairros ou instituições 

públicas", como é a situação da nossa pesquisa por envolver uma região específica 

do município de São Paulo, a Subprefeitura da Capela do Socorro. 

 

Nas considerações de YIN (2001) a respeito das fontes de evidências, em 

sua maioria, usamos aquelas do tipo registro em arquivo. Também, foram usadas 

fontes variadas, como documentos e referências de outras pesquisas.  

 

Importante ressaltar que entrevistamos espontaneamente um pequeno 

número de pessoas chave11 para formar a compreensão da importância das 

                                                 
11 Josefina Ballanotti, Geógrafa responsável pela Divisão Territorial na cidade de São Paulo durante a gestão da Prefeita 
Luiza Erundina, auxiliada pelo Geógrafo Paulo José Donizete Cazollato, Egon Hannes, engenheiro,  pioneiro ex-funcionário 
da Prodam.  
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divisões territoriais no município de São Paulo. Essas entrevistas foram utilizadas 

na estrutura descritiva do estudo de caso.  

 

Uma peculiaridade do presente estudo de caso único é o uso da história, 

apesar de oposição de YIN (2001) ela é pertinente, pois explica muitos fenômenos 

atuais. Usamos somente temas relacionados com o município de São Paulo e de 

modo geral que unam economia e geografia. 

 

A própria estrutura do presente estudo foi adotada com o intuito de facilitar 

a identificação de parte das propostas fornecidas pelo embasamento teórico 

principal. Nesse sentido, o filósofo Karl POPPER (1980: 26), afirma que a ciência 

social tem por objetivo produzir explicações aceitáveis, ou seja, formular 

explicações causais dos fenômenos, cujas etapas são a descrição do estado da 

coisa a ser explicada e a explicação. 

 

Durante a procura por esclarecimentos seguimos o roteiro de causa e efeito. 

A dificuldade foi selecionar algumas das causas que podem auxiliar a desvendar a 

relação entre a escala da divisão territorial e a participação popular, e por isso 

partimos das possibilidades elaboradas pelos autores usados na base teórica. 

 

 

  1.2 - Origem das divisões territoriais no Brasil  

 

A criação de território é a forma de definir os marcos dos limites da 

soberania, as fronteiras. São barreiras estabelecidas para diferentes formas de 

organizações, de sociedades distintas. O território apresenta a área, a superfície, o 

chão sob o domínio exclusivo de um Estado, e simultaneamente, é um elemento 

constitutivo do próprio Estado. Nesse sentido, "o elemento físico [território] é 

imprescindível, pois um Estado não pode existir sem base geográfica" (Silveira 

NETO 1978: 47). 
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 As instituições e a legislação nacionais passam por transformações, desta 

forma temos o controle exercido pelo Estado evoluindo do domínio puro à mera 

fiscalização. O aspecto que vamos iluminar é a divisão territorial e a relação com a 

governança.  

 

 No período colonial os territórios foram agrupados em duas categorias, a 

primeira delas, o chamado território metropolitano, no qual está situada a sede do 

governo de onde o Estado tem os seus núcleos político e demográfico consolidados 

e caracterizados.  

 

A segunda categoria é o território colonial, marcado pelo aspecto mercantil 

podendo ser desmembrado e negociado como bem imóvel. Nota-se que os seus 

estatutos políticos não conferiam para esta população os mesmos direitos que 

daquela situada em território metropolitano. Antes de se atingir o status de 

território colonial existiu uma condição denominada território comercial, para as 

terras mais selvagens e destinadas à exploração sem ocupação constante. Essa 

condição de território comercial aconteceu durante o período de 1500 a 1534, nas 

terras que compõem o atual Brasil (MELLO 2003). 

 

A primeira tentativa de divisão territorial colonial tem iniciativa de Dom João 

III em 1534. A colônia é dividida em 15 lotes doados para 12 fidalgos12 Implanta-

se o sistema descentralizado de administração, pela falta de recursos da Coroa e 

principalmente pelas distâncias envolvidas.  

 

As dimensões dessas divisões territoriais são grandes, as fronteiras são 

"esboçadas", ainda imprecisas (NETO 1978: 51). Temos, a título de exemplo, o 

lote correspondente à Capitania de São Vicente com suas 45 léguas de frente para 

                                                 
12 O ano de 1534 foi indicado como o ano da criação das primeiras divisões  por ser instituída a primeira donataria, a de 
Pernambuco (MELLO 2003: 113). 
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o mar — desde a barra de Bertioga, atual litoral norte do Estado de São Paulo, até 

a Ilha do Mel, na baía de Paranaguá no litoral sul do Paraná 13. No padrão métrico, 

cada légua corresponde à aproximadamente 5,555 km, então, aquela propriedade 

particular apresenta 249,975 km de largura de um limite ao outro14. E, essa não é 

a maior das capitanias ou donatarias.  

 

Posteriormente, em 1549, centraliza-se o governo da colônia nas mãos do 

governador-geral — conforme a data da Carta Régia ao primeiro ocupante do 

cargo o fidalgo Tomé de Sousa (Astrogildo Rodrigues de MELLO 2003: 124).  

 

Na realidade, a centralização do poder não se concretiza durante o período 

colonial, devido às grandes dimensões e a pouca população. A navegação é a 

única via de contato entre as capitanias. O mesmo fenômeno da alternância entre 

a descentralização e centralização ocorre nas divisões internas do território 

nacional.  

 

A criação das vilas, arraiais ou outros tipos de agrupamentos humanos são 

uma estratégia na consolidação do projeto colonial para explorar e ocupar o 

território. Inicialmente os agrupamentos estão situados próximos aos portos 

marítimos pela facilidade de contato com o Reino. E, somente depois da fundação 

da futura cidade de São Paulo que se criarão outros agrupamentos importantes no 

interior. 

 

Os espaços intermediários entre as cidades de ocupação mais antiga eram 

posteriormente ocupados, ora pela aglutinação causada pelo crescimento das 

ocupações mais antigas, ora pela necessidade de paragens entre essas ocupações. 

Não se pretende entrar no mérito se os agrupamentos foram constituídos à força 

                                                 
13 Conforme o texto sobre Donatarias encontrado no sítio: www.geocities.com/capitanias/vicente.htm 
14 Conversões métricas fornecidas e calculadas por meio de programa disponível no sítio: 
http://mscabral.sites.uol.com.br/mauro/programas/converte.html 
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ou não — embora Francisco José de Oliveira VIANNA (1999) afirme que sim, na 

maioria dos casos. 

 

O pequeno recorte histórico do período colonial brasileiro tem o propósito 

de apontar duas situações que se destacam ao longo da presente pesquisa. Na 

primeira delas, temos os movimentos de descentralização e centralização da 

política como tentativas de organizar a administração pública. Um padrão que se 

repete por várias vezes na história nacional. Golbery do COUTO e SILVA (1981: 

467-89) descreveu o fenômeno como sístole e diástole no exercício do poder 

político. 

 

A segunda é a constatação de que a qualidade técnica das divisões 

territoriais aumenta quando cresce a importância econômica e política do espaço 

geográfico. E, como sinônimo desse aumento de qualidade temos a desagregação 

do território em unidades — de áreas — menores. 

 

 

1.2.1 - Do rural para o urbano 

 

Nesse momento discutiremos as implicações da mudança rural-urbano que 

o Brasil enfrentou. A concentração da população nacional nas áreas urbanas 

aumenta a necessidade de promover estudos aprofundados a respeito da divisão 

territorial urbana.  

 

Durante séculos, o Brasil, apresentou-se como um país agrário, afirma 

Milton SANTOS:  

 

Durante séculos, o Brasil como um todo é um país agrário, 
um país “essencialmente agrícola”, para retomar a célebre 
expressão do Conde Afonso Celso. O Recôncavo da Bahia e a 
Zona da Mata do Nordeste ensaiaram, antes do restante do 
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território, um processo então notável de urbanização e, de 
Salvador, pode-se mesmo dizer que comandou a primeira 
rede das Américas, formada junto à capital baiana, por 
Cachoeira, Santo Amaro e Nazaré, centros de culturas 
comerciais promissoras no estuário dos rios do Recôncavo. 
(1996: 17) 

 

A agricultura da cana-de-açúcar, com a sua complexidade técnica e 

econômica, fomentou as futuras mudanças que começaram a ocorrer no 

Recôncavo da Bahia; e que, no transcorrer da história, atingiram o que temos hoje 

como grandes centros urbanos. 

 

Nestor Goulart Reis (in SANTOS 1996) mostra os primórdios da urbanização 

— de 1500 até o período de 1720. Na sua visão, a colonização e a fundação de 

vilas e cidades são indicadores do significado e do projeto de urbanização no 

Brasil. Assim é possível identificar os principais eixos de ocupação do território 

nacional e os seus momentos.  

 

Referindo-se aos primórdios da urbanização, Nestor Goulart 
Reis (1968) estuda o período entre 1500 e 1720, em que 
destaca três principais etapas de organização do território 
brasileiro. A primeira fase, “entre 1530 e 1570 (...) cujo 
ponto de maior intensidade estaria compreendido entre os 
anos de 1530 a 1540”. Entre a fundação do Rio de Janeiro 
em 1567 e a de Filipéia da Paraíba em 1585, há um intervalo 
em que apenas ocorre a instalação de Iguape. O segundo 
período fica “entre 1580 e 1640, anos de dominação 
espanhola, com dois pontos de maior intensidade: os anos 
entre 1610 e 1620, com a fundação de uma vila e três 
cidades e entre 1630 e 1640, com a fundação de nove vilas, 
(...) em direção à Amazônia” (p. 79). Num terceiro 
movimento, “entre 1650 e 1720, foram fundadas trinta e 
cinco vilas, elevando-se duas delas à categoria de cidades: 
Olinda e São Paulo. Ao fim do período, a rede urbana já 
estava constituída por respeitável conjunto de sessenta e três 
vilas e oito cidades”. (SANTOS 1996: 17-18) 
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Segundo Milton SANTOS (1996), durante os anos de 1940 e 1980, ocorreu 

uma verdadeira inversão quanto ao lugar de residência da população brasileira por 

uma questão de sobrevivência. Ele aponta que essa população que veio para a 

cidade, na verdade, em 40 anos multiplicou-se por sete, enquanto a população 

brasileira  triplicou neste período.  

 

Entre 1940 e 1980, dá-se verdadeira inversão quanto ao 
lugar de residência da população brasileira. Há meio século 
atrás (1940), a taxa de urbanização era de 26,35%, em 1980 
alcança 68,86%. Nesses quarenta anos, triplica a população 
total do Brasil, ao passo que a população urbana se 
multiplica por sete vezes e meia. Hoje a população brasileira 
[urbana] passa dos 77%, ficando quase igual à população 
total de 1980. (idem ibidem: 29) 

 

Esse crescimento foi comparado ao crescimento da Bélgica e da Iugoslávia, 

porém com um volume menor em número de pessoas. Entre 1950 e 1991, a 

população total também triplica, ao passo que a população urbana, representando 

77% do total, tem seu volume multiplicado por 6,15. 

 

A ligação do crescimento urbano com o êxodo rural é imediata, as altas 

taxas de crescimento de determinadas regiões ocorrem segundo a sua capacidade 

de atração pelas possibilidades de sobrevivência. No corrente capítulo, na sua 

seção 1.4 e seguintes, exporemos mais detalhes sobre períodos mais intensos de 

crescimento populacional da Região Metropolitana e do município de São Paulo. 

 

As ponderações de Milton SANTOS (1996), revelam os principais problemas 

que envolvem as populações urbanas, ou seja: a falta de emprego, os problemas 

ligados à saúde e à habitação. São questões de sobrevivência imediata, que 

segundo Milton SANTOS (1996: 96): 

 

“Com diferença de grau e de intensidade, todas as cidades 
brasileiras exibem problemáticas parecidas. O seu tamanho, 

 16



tipo de atividade, região em que se inserem etc. São 
elementos de diferenciação, mas em todas elas problemas, 
como os do emprego, da habitação, dos transportes, do 
lazer, da água, dos esgotos, da educação e saúde, são 
genéricos e revelam enormes carências. Quanto maior a 
cidade, mais visíveis se tornam estas mazelas. Mas essas 
chagas estão em toda parte. Isso era menos verdade na 
primeira metade deste século [XX], mas a urbanização 
corporativa, isto é, empreendida sob o comando dos 
interesses de grandes firmas, constitui um receptáculo das 
conseqüências de uma expansão capitalista devorante dos 
recursos públicos, uma vez que estes são orientados para os 
investimentos econômicos, em detrimento dos gastos 
sociais.” 

 

O município de São Paulo apresenta de forma intensa essas mazelas 

indicadas pelo respeitado Geógrafo, até mesmo por se tratar do município com 

maior número de habitantes do país (IBGE 2000).  

 

O crescimento na Região Sudeste causado pelo processo de urbanização 

causou reflexos no contexto urbano da cidade de São Paulo. Nas palavras de 

Milton SANTOS temos as seguintes considerações: 

“Falar sobre o futuro da urbanização e das cidades é coisa 
temerária. Mas não falar sobre o futuro é deserção. Não se 
trata do futuro como certeza, porque isso seria desmentir a 
sua definição, mas como tendência. Os primeiros dados do 
Recenseamento de 1991 permitem considerar uma taxa de 
urbanização em torno de 75%. (...) enquanto o Sudeste teria 
um índice de 88%, e o Sul e o Centro-Oeste estariam 
próximos da taxa brasileira dos 75%“. 
(SANTOS 1996: 117) 
 

A mudança de grande parte da população para áreas urbanas é muito mais 

que uma mudança de endereço, este novo contexto tem as suas especificidades. 

Manuel CASTELLS indica pelo menos duas definições para o contexto urbano a 

partir da sociologia: 

 
“No emaranhado de sutilezas definitórias com que nos 
enriqueceram os sociólogos podem distinguir-se dois 
conjuntos bem distintos de acepções do termo urbanização: 
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A) A concentração espacial da população a partir de 
determinados limites de dimensão e de densidade”. B) A 
difusão do sistema de valores, atitudes e comportamentos 
submetidos à denominação ‘cultura urbana’. A discussão da 
temática relativa à cultura urbana merece por si só um 
tratamento específico.” 
(1983: 85) 

 
 

CASTELLS define a cidade através da combinação das mencionadas 

acepções do termo urbanização: 

 

 “A cidade, mais que imagem da organização social, é parte 
integrante dessa organização social, e, por conseguinte, 
rege-se pelas leis da formação social a que pertence. A 
estrutura urbana é, pois, o sistema socialmente organizado 
dos elementos básicos que definem uma aglomeração urbana 
no espaço. Mas é preciso, ao mesmo tempo, delimitar mais 
rigorosamente este significado e encarná-lo num conteúdo 
concreto que mostre a utilidade de se situar primeiro a um 
certo nível de abstração. Uma ‘cidade’ ou, mais exatamente, 
uma região urbana é uma coletividade social multifuncional 
territorialmente delimitada”. 
(1983: 141) 

 
 

A cidade para o sociólogo é apresentada em duas partes relevantes para o 

presente estudo, a coletividade social multifuncional e as delimitações territoriais. 

O choque entre esses elementos pode evidenciar a necessidade de uma nova 

ordem nos últimos.  

 

 

 

1.3 - Ocupação dos espaços na cidade de São Paulo 

  

Nas seguintes subseções apresentamos a configuração da cidade de São 

Paulo por meio da combinação de visão urbanística e histórica. 
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  1.3.1 - Características da cidade de São Paulo 

 

A procura por melhores terrenos levou o colonizador rumo a Serra do Mar 

chegando ao planalto de Piratininga. As condições climáticas eram mais favoráveis 

a saúde da população, e do ponto de vista da segurança, a localização topográfica 

de São Paulo era perfeita: situava-se numa colina alta e plana, que facilitava a 

defesa contra ataques de índios hostis.  

 

O povoado de São Paulo de Piratininga foi fundado ao redor de um colégio 

chefiado pelos jesuítas José de Anchieta e Manoel da Nóbrega, em 25 de janeiro 

de 1554. Após seis anos, em 1560, o povoado ganhou foros de vila. 

 

Em 1681, São Paulo foi considerada cabeça da Capitania, incluía então um 

território muito mais vasto que o do atual Estado. Embora em 1711 a vila foi 

elevada à categoria de cidade, o próprio êxito do empreendimento bandeirante fez 

que a Coroa desmembrasse a capitania, para ter controle exclusivo sobre a região 

das Minas. 

 

A cidade de São Paulo apresenta algumas condições que a tornam bastante 

distinta das demais outras cidades nacionais. Segundo WILHEIM (1965: 28-31)15 

as principais condições são as seguintes: 

 

1. “São Paulo, cidade de sertão e montanha, teve maior 
espontaneidade e menor presença da autoridade” 
(ibidem: 28).  

2. A flutuação de sua população. 
3. A intensa miscigenação da população. 

                                                 
15 Secretário municipal junto a Secretaria do Planejamento — SEMPLA — na gestão da Prefeita Marta Suplicy. 
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A espontaneidade e a menor presença da autoridade significa que os 

esforços das autoridades — civil e eclesiástica — não conseguiram enquadrar a 

cidade nos padrões portugueses urbanísticos e morais. Assim, do ponto de vista 

urbanístico as suas ruas são tortas, porque não existiu o oficial arruador, quase 

não existem praças e as pessoas se espalham pela região. Tal condição urbanística 

perdurou até o final do século XIX, mudando somente após a urbanização criada 

pelo presidente da província.  

 

O aspecto moral desaprovado pelas autoridades religiosas coloniais foi o 

descumprimento da monogamia, sendo bastante comum a convivência com várias 

consortes indígenas. Outras importantes fontes de desobediência foram as 

próprias bandeiras, essas expedições dedicadas à caça de índios para escravização 

— contrariando as autoridades religiosas — e a exploração de gemas preciosas e 

de ouro — ultrapassando os limites das fronteiras estabelecidas pelo tratado de 

Tordesilhas.  

 

A condição de cidade de sertão, como menciona WILHEIM, é relevante 

porque permite a sua expansão em todas as direções, o mesmo não ocorre com 

cidades litorâneas, pois o mar é uma barreira natural à expansão urbana. 

 

As atividades econômicas desenvolvidas pelos paulistanos — até a 

industrialização no século XX — não fixaram a sua população na cidade. As 

primeiras dessas atividades foram as bandeiras do século XVII ao XVIII, que 

desvendaram o interior do atual Brasil (ELLIS 2003: 310).  

 

A flutuação da população foi tão intensa que WILHEIM (1965) afirma ser 

uma única bandeira, em direção às Minas Gerais, capaz de mobilizar quase todo 

contingente masculino da cidade. 
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Um efeito importante, apontado pela historiadora ELLIS (2003), é que as 

fronteiras da colônia foram expandidas, indiretamente pelas bandeiras, por vigorar 

até 1777 o princípio uti possidetis — quem usa tem a posse.  

 

Os paulistanos praticamente monopolizaram o fornecimento de alimentos 

para as regiões mineradoras — especialmente em Goiás e Mato Grosso — 

conseguindo consideráveis lucros. 

 

No século XIX com a produção do café ocorreu um novo processo de 

flutuação da população da cidade. Dessa vez em direção ao interior paulista na 

região de Itu e de Campinas.  

 

Podemos citar duas categorias distintas da flutuação de população, uma 

com os povos indígenas e a outra com os diversos imigrantes europeus. 

 

A respeito da miscigenação com as etnias indígenas é quase seguro que 

esta ocorreu de modo violento. Não existia uma grande população em Portugal 

para fornecer colonos para ocupação de tanta terra (FERNANDES 2003: 65-99). 

 

A outra categoria de miscigenação ocorreu com as correntes de imigração 

de outros povos europeus para a cidade de São Paulo. A própria vinda da mão-de-

obra estrangeira foi idealizado em 1850, por um “grande proprietário de São 

Paulo, lavrador de café... Senador Nicolau de Campos Vergueiro" (PRADO 1961: 

248).  

 

A respeito da imigração européia no Brasil, o historiador Caio PRADO (1961) 

afirma que ela foi pendular, as oportunidades na lavoura determinaram a sua 

direção, ocasionando a chegada e partida de imigrantes, que foi importante até 

meados de 1950.  
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1.3.2 - Início da Metrópole 

 

Nesta subseção o conceito de metrópole que usamos é o relacional, pelo 

qual o processo socioeconômico do aumento de relações de uma cidade com 

outras são os fatores que indicam uma área metropolitana e a sua metrópole.  

 

A organização territorial na cidade de São Paulo apresenta uma evolução 

imposta pelo seu crescimento populacional. À medida que a população da cidade 

aumenta, os poderes municipais e estaduais vão implantando novas soluções. 

Nota-se que a população presente do Estado de São Paulo em 1872 é de apenas 

837.354 pessoas16 e na cidade, em 1900, temos 239.820 habitantes17. 

 

A metropolização da cidade ocorre da conjunção de dois fatores, o aumento 

da população e a ligação dos agrupamentos dispersos na cidade. Nesse sentido, 

WILHEIM afirma que:  

 

“A metropolização não se deveu, portanto somente a uma 
pressão demográfica na São Paulo do Triângulo [antigo 
triângulo 3,5 km2 entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú], 
mas de forma característica, à possibilidade e conveniência 
de amalgamar os diversos núcleos existentes, utilizando 
tradicionais caminhos de penetração”.  
(1965: 10) 

 

O autor afirma que a cidade de São Paulo não seguiu o padrão típico 

europeu, pelo qual a ocupação dos espaços ocorre do centro para fora. No caso 

específico de São Paulo existiam núcleos dispersos, que se conectavam pelos 

caminhos dos tropeiros.  

                                                 
16 IBGE, Série Regional Volume XXV, Tomo I, Estado de São Paulo Censo Demográfico, 1954: 1. 
17 FIBGE, Anuário Estatístico  do Brasil 1900. 
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Assim, a ocupação dos espaços da cidade aconteceu ao longo desses 

caminhos, muitos deles de origem indígena18, cuja função era de penetração rumo 

ao interior alcançando diversos aldeamentos, os quais poderiam ser formados por 

antigas tribos ou por aldeamentos de indígenas catequizados.  

 

Desses aldeamentos destacam-se os de São Miguel Paulista, Carapicuíba, 

Barueri, Embu, Pinheiros, entre outros. Essa é a origem de alguns nomes de 

cidades da região metropolitana e bairros de São Paulo.  

 

O processo de unir os núcleos separados da cidade ocorreu em tempos 

diferentes. Assim, seguiu-se uma conexão daquele centro triangular com os 

núcleos de Pinheiros, Santo Amaro e São Miguel. Todos esses após o século XX e o 

último, após 1930. 

 

Os núcleos habitados da cidade seguiram a direção dos caminhos 

tradicionais rumo ao interior e ao litoral, configurando eixos de ocupação da 

cidade. Os principais núcleos foram: o do Caminho do Mar, o da Consolação, o da 

Água Branca e o da Penha de França.  

 

Esses núcleos habitados eram conectados por caminhos de tropeiros, cuja 

principal característica era de não seguir as várzeas, pelos alagamentos 

constantes, e seguir a topografia mais favorável do sítio.  

 

 

1.3.3 - A influência da especulação imobiliária na 
formação dos bairros de alta renda  

 

                                                 
18 A subida do litoral santista era feita através da Serra do Mar pela rota Tupiniquim, que ao se unir a trilha do Peabiru ou 
caminho de São Tomé, unia a atual cidade de São Vicente ao Paraguai, nas cabeceiras do rio homônimo. (PETRONE 
1995). 
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A especulação imobiliária tem um importante papel na orientação da 

ocupação dos espaços da cidade. As regiões ocupadas por chácaras, no final do 

século XIX, foram paulatinamente loteadas por estarem próximas ao centro da 

cidade — o antigo triângulo 3,5 km2 entre os rios Tamanduateí e Anhangabaú.  

 

A valorização dessas terras próximas ao centro — Sé — ocorreu pela criação 

dos planos urbanísticos de João Theodoro Xavier em 1874 — presidente da 

província de São Paulo (Benedito Novaes GARCEZ 1970: 79). Nos seus planos, ele 

orientou o crescimento "em direção aos atuais bairros de Campos Elíseos, Vila 

Buarque, Consolação e Higienópolis" (ibidem: 77). Para os loteamentos situados 

nesses eixos foi garantida a regularidade da documentação — em oposição à 

precariedade dos títulos de propriedade da maioria dos imóveis na cidade na 

época. 

 

A escolha da direção do plano urbanístico coincidiu com a localização de 

chácaras e sítios de famílias tradicionais, tais como: chácara Rego Freitas da 

família homônima, Arouche, Consolação, Santa Ifigênia, Brás e Bom Retiro 

(WILHEIM 1965).  

 

A valorização pelo plano urbanístico e a situação precária das finanças de 

muitas das famílias tradicionais, proprietárias ou possuidoras destas terras, foram 

fortes razões para a expansão dos loteamentos na região (VILLAÇA 2001).  

 

O interessante é que a orientação daquela época determinou a ocupação do 

quadrante sudoeste da cidade pela população de alta renda, pois os imóveis com 

os títulos regulares foram adquiridos por essa população.  

 

O direcionamento causado pelo plano urbanístico de João Theodoro Xavier 

foi um catalisador para formar na porção sudoeste da cidade, os distritos de mais 
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altos Índices de Desenvolvimento Humano da capital19. É o caso dos atuais bairros 

de Perdizes, Cerqueira César, Pacaembu, Alto da Lapa e Pinheiros.  

 

A criação do plano urbanístico de 1874 estabeleceu a criação de avenidas 

largas e retas para orientar a expansão da cidade, conforme os modelos 

parisienses. Nas divisões internas nos loteamentos em São Paulo, os cuidados 

foram menores, sem preocupações de coerência com o entorno, conforme 

WILHEIM:  

 

"Os loteamentos geralmente seguiam diretrizes que 
revelavam sua origem rural: as ruas eram traçadas segundo 
ortogonais paralelas às divisas da gleba sem relação alguma 
com o traçado de bairros vizinhos e com pouca relação com a 
topografia”. 
(1965: 19) 

 

A especulação imobiliária determinou uma forma característica de lotear as 

glebas. No início dividiu-se e vendeu-se apenas a parte central da gleba, a 

intenção era de criar um núcleo, para posteriormente lotear e vender o restante da 

gleba com maiores lucros.  

 

Isso, porque uma vez instalado o núcleo habitacional exigir-se-ia do poder 

público municipal os seus serviços de infra-estrutura, tais como: calçamento, água, 

luz e rede viária. E, ao serem atendidas tais demandas, o proprietário precederia a 

venda do restante da gleba, que estaria valorizada pela presença daquelas 

melhorias. Vejamos o seguinte exemplo acerca da especulação imobiliária: 

 
"Frederico Glette [imigrante de origem alemã], adquiriu em 
1879  extensa chácara a oeste do centro. (...) Depois de 
traçar mais de uma dúzia de ruas, ao custo de 100 contos, 
vendeu os lotes com lucro igual a oito vezes essa soma"  
(MORSE 1970: 249).  
 

                                                 
19 A respeito da avaliação do Desenvolvimento Humano Municipal na cidade de São Paulo consultar Marcel 
PEDROSO (2003). 
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A partir desse loteamento — da chácara Mauá — surgiu o bairro de Campos 

Elíseos. O mesmo modelo de loteamento aconteceu nas terras próximas ao centro 

e logo após no vale do Anhangabaú. Nesse período foi na área do centro triangular 

da cidade que estavam localizadas as casas da população de alta renda. 

 

Os loteamentos irregulares nos bairros periféricos procuram assemelhar-se 

aos legalmente constituídos, assim proíbe-se a construção de casas de madeira 

para não tornar tão visível a irregularidade do empreendimento. 

 

 

   1.3.4 - A influência dos transportes 

 

A evolução dos meios de transporte criou novas direções da expansão 

urbana na cidade de São Paulo. Os novos eixos foram as ferrovias, a primeira 

delas a São Paulo Railway em 1867 que parte de Campinas, passa por Itu e 

Jundiaí alcançando o porto de Santos. A segunda, a Estrada de Ferro Dom Pedro II 

em 1875, que partia do bairro do Brás e chegava até a cidade do Rio de Janeiro. 

As estradas de ferro foram instaladas preferencialmente em terrenos com poucos 

acidentes geográficos, ou no jargão urbanista, terrenos que oferecem pouca 

resistência à penetração.  

 

O antigo Caminho do Guaré, usado pelos tropeiros em direção ao interior, 

foi o local escolhido para as primeiras estações ferroviárias da cidade, é a região 

que corresponde ao bairro da Luz. 

 

Os autores VILLAÇA (2001) e WILHEIM (1965) atribuem às ferrovias a 

responsabilidade pela ocupação de grandes espaços na cidade. A elas coube a 

prerrogativa de serem o primeiro sistema de transporte moderno utilizado tanto 

para cargas como para passageiros. Esta contribuição tem função dupla: serviu 
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para o escoamento da produção de café do interior, bem como para a entrada de 

mão-de-obra para essas mesmas lavouras. 

 

A ferrovia encontra na cidade uma topografia determinante para o sucesso 

da sua implantação. O historiador PRADO descreve o relevo paulistano como um 

"caminho natural" para o porto de Santos. Existe apenas um trecho da Serra do 

Mar a ser transposto, a região conhecida por Paranapiacaba, onde o trecho de 

montanha é o mais baixo. E vencido esse obstáculo, o terreno apresenta-se quase 

plano no sentido Santos-Jundiaí, condição muito favorável para a ferrovia (1961: 

218-29).  

 

As estradas de ferro marcaram na cidade os eixos de crescimento 

populacional orientados seguindo a direção dos fluxos maiores de tráfego, ou seja, 

do Vale do Paraíba — rumo ao Rio de Janeiro, outrora capital nacional — e ao 

porto de Santos — para a exportação e a integração nacional.  

 

Um importante paradoxo a respeito das ferrovias na cidade foi a sua 

pequena quantidade de estações. Em 1915, a própria Estrada de Ferro Central do 

Brasil — a anterior Estrada de Ferro Dom Pedro II — apresentava 8 estações no 

trecho entre São Paulo e Mogi das Cruzes.  

 

As indústrias, até 1950, se fixaram ao longo da ferrovia São Paulo Railway, 

pois era através do porto de Santos que todos os produtos da cidade e da região 

escoavam e também por lá entravam as demais mercadorias. Os portos ainda 

eram os melhores meios de integração nacional.  

 

A mesma década de 50 marca a implantação da indústria automobilística e 

criação das rodovias. A mudança para o transporte rodoviário aconteceu porque as 

novas estradas seguiam as mesmas direções das antigas ferrovias, com a 
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vantagem de serem acessíveis ao longo de toda a sua extensão. O mesmo não 

aconteceu com as ferrovias, visto  que precisam de estações para serem utilizadas.  

 

A vantagem da acessibilidade proporciona uma ocupação mais 

desconcentrada ao longo das estradas de rodagem. Como são os casos da Via 

Dutra, que segue na mesma direção da Estrada de Ferro Central do Brasil e da Via 

Anchieta/Imigrantes, em relação a São Paulo Railway. É importante destacar que a 

BR 116 (Via Dutra é um trecho dela) alcança os estados do Nordeste e parte de 

Minas Gerais, superando a estrada de ferro Central do Brasil. 

 

A Via Dutra foi escolhida para a instalação das indústrias devido às 

vantagens de integração nacional que ela oferece. E, naturalmente as indústrias 

em questão são destinadas ao mercado regional/nacional (e atualmente 

internacional). 

 

As ferrovias perderam a sua atratividade para o transporte de cargas. A sua 

nova função é o transporte de passageiros da periferia nos seus deslocamentos 

cotidianos. Assim, foi necessário aumentar o número de estações, como aconteceu 

no caso da Central do Brasil no seu trecho Brás/Mogi das Cruzes que passou de 8 

para 17 em 1967, e atualmente para 24 estações.  

 

A década de 70 apresentou para a cidade duas importantes novidades, a 

expansão das obras de infra-estrutura destinadas ao automóvel e a ocupação 

popular da região sul da cidade que ocorreu pela oferta de linhas de ônibus. 

Segundo as sociólogas TASCHNER e VERAS (1990: 55), esta ocupação foi 

destinada para a população de baixa renda, confirmada pela presença na região de 

48,37% do total das favelas do município em 1987. São muitas as invasões que 

ocorrem naquela região.  
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1.3.5 - A divisão centro-periferia 

 

A urbanização promovida por João Theodoro Xavier — presidente da 

província — orientou a expansão dos bairros das classes altas da sua época, no 

final do século XIX na direção sudoeste. E tais direção e padrão de ocupantes são 

os mesmos atualmente.  

 

A legislação urbanística e a garantia pessoal foram uma das estratégias 

adotadas por ele nesse intento. Assim, ao assegurar a melhor qualidade dos títulos 

de propriedade dos bairros de Higienópolis, Consolação, e futuramente os Jardins 

Europa e América garantiram a ocupação dessas áreas pela população de alta 

renda.  

 

Esses mesmos tipos de proteção e ordenamento legal são detectados nas 

pesquisas de Aldaíza SPOSATI (1996) e Dirce KOGA (2003). A citação de Raquel 

ROLNIK, a respeito da proteção legal, confirma a vigência das tutelas aos bairros 

das classes altas:  

 

“Ao contrário das regras do jogo que regeram a formação 
dos subúrbios populares e, depois, das periferias e favelas, a 
estruturação do espaço das elites, foi durante todo o século, 
inscrita de forma cada vez mais minuciosa na legislação 
urbanística. Isso faz com que praticamente toda a legislação 
urbanística formulada ao longo de um século referencie e 
tenha aplicabilidade quase que exclusiva a um pedaço 
extremamente minoritário — que corresponde hoje a 
aproximadamente 30%, porém muito poderoso da cidade”.  

(1997:186) 
 

Nos anos 80, o processo de afastamento da população continuou em 

direção à periferia do município de São Paulo ou para suas favelas (CUNHA 1994). 

Os transportes públicos — ônibus, trens e metrô — ao interligarem as regiões leste 

e sul com o centro da cidade fomentam a expansão das periferias.  
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Deste modo, ao melhorar os acessos rumo ao centro da cidade, os terrenos 

próximos destas acessibilidades são valorizados pela especulação imobiliária. O 

que por sua vez afasta para locais mais distantes aqueles que não podem arcar 

com os novos custos. O setor imobiliário usou as vantagens oferecidas pela 

instalação de infra-estruturas como argumentos para especulação. 

 

Os investimentos em infra-estrutura do município de São Paulo, na década 

de 80, podem determinar a ocupação dos seus espaços, e segundo MARQUES e 

BICHIR (2001:17) naquela década, esses apresentaram as seguintes 

características:  

 

a. Investimentos elevados, mas não muito expressivos em 
áreas periféricas de ocupação recente, nos períodos de 
1980 a 1982; 

b. Investimentos em áreas pobres de ocupação 
consolidada, com investimentos mais altos e 
expressivos.  

 

Os investimentos nas periferias atraíram um grande contingente 

populacional em sua direção expandindo a ocupação do município. A conclusão 

relevante sobre a década de 80 é que: 

 
"Em um ambiente político em transformação (e abertura), 
com a expectativa de expansão das eleições como forma de 
ascensão ao poder estatal, e sobre pressão constante vinda 
de baixo, as políticas geraram políticas, que geraram mais 
políticas"  
(SKOCPOL 1992 in MARQUES; BICHIR 2001: 31). 
 

Nesse ambiente de transformação, a orientação ideológica é que guiou a 

política de investimentos em infra-estrutura na cidade de São Paulo, ora contratos 

de grande porte com empreiteiras de elevado capital para os prefeitos com 

menores preocupações em diminuir desigualdades sociais, ora contratos pequenos 

e médios com empreiteiras de capital mais modesto para prefeitos mais engajados 

em diminuir aquelas desigualdades (MARQUES; BICHIR 2001). Não existiu um 
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planejamento a longo prazo, baseado em uma estratégia para o desenvolvimento 

do município, as ações eram pontuais.  

 

Na mesma direção, KOGA (2003:250) ao discorrer sobre as políticas sociais 

nacionais — analisou os efeitos no município de São Paulo de 1996 a 2000 — 

afirmou que "... não se instalaram políticas sociais universais e sim segmentadas", 

apontando a falta de uma política integradora na área social. No caso do município 

de São Paulo, essa prática levou grandes parcelas da população ao isolamento, 

nas periferias para os menos favorecidos economicamente e em "ilhas de 

prosperidade" aos mais favorecidos.  

 

O quadro apresentado pode ser o reflexo das políticas descontinuadas entre 

cada administração municipal em São Paulo. 

 

A década de 80 para a Região Metropolitana de São Paulo — RMSP — 

marcou o início da mudança de pólo industrial para centro de serviços e negócios. 

Isso, somado à forte recessão econômica no país, criou um processo simultâneo 

de desaceleração do fluxo da população nas periferias.  

 

Apesar disso, a organização da cidade em centro-periferia tem determinado 

a sua ocupação ainda nos dias atuais. 

 

 

  1.4 - A Região Metropolitana de São Paulo - RMSP 

 

Regiões Metropolitanas são estabelecidas mediante legislação própria, 

formam territórios com escala abrangente devido às questões comuns enfrentadas 

pela integração de seu grupo de cidades.  
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Esses problemas comuns são a localização de pólos geradores de emprego, 

saúde, educação, questões ambientais e a oferta de infra-estruturas — energia, 

abastecimento e tratamento de água, telecomunicações, transportes públicos e 

interligação viária.  

 

As regiões metropolitanas são conjuntos formados por municípios contíguos 

e integrados. A sua criação é uma forma de organizar a circulação de fluxos 

internos e externos desses municípios. Trata-se de organizar a circulação de 

pessoas, bens, informação ou todo tipo de produtos e resíduos. 
 

A formação de uma região metropolitana é decorrente da necessidade de 

encontrar soluções comuns para a região, que pela intensidade, volume das 

demandas e complexidade, não podem ter seus problemas sanados apenas pelos 

recursos financeiros de cada município que a compõem.  

 

A criação das Regiões Metropolitanas20 aconteceu em dois momentos, as 

primeiras iniciativas foram de origem federal, na década de 70, e as últimas são de 

âmbito estadual, após Constituição Federal de 1988.  

 

Uma das distinções entre essas regiões está no tamanho das suas 

populações, as mais antigas apresentam populações acima de 2 milhões de 

pessoas — São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Curitiba, Fortaleza, Salvador, Recife, 

Porto Alegre e Belo Horizonte.  

 

As mais recentes têm população abaixo de 1 milhão de habitantes, exceto 

às regiões de: Campinas/SP; Baixada Santista/SP; Goiânia/GO; Grande Vitória/ES; 

Grande São Luiz/MA; Natal/RN e Brasília/DF (Fany DAVIDOVITCH 2003).  

 

                                                 
20 Ver tabela 1 - Regiões Metropolitanas do Brasil. 
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A Região Metropolitana de São Paulo é formada por 39 municípios, cada um 

dos quais com a sua autonomia administrativa garantida. Essa região apresenta 

ambientes e paisagens muito diferenciados, incluindo desde a alta densidade de 

centros industriais, como Guarulhos, Osasco e ABC (Santo André, São Bernardo do 

Campo, São Caetano, Diadema e Mauá), a municípios predominantemente rurais, 

como Guararema, Salesópolis e Juquitiba. 

 

 

Tabela 1- Regiões Metropolitanas do Brasil 
Norte Tipo de iniciativa Sudeste Tipo de iniciativa 

RM de Belém - PA federal RM de Belo Horizonte - MG federal 
Nordeste  RM do Vale do Aço - MG estadual 

RM Grande São Luís - MA estadual RM da Grande Vitória - ES estadual 
RM de Fortaleza - CE federal RM do Rio de Janeiro - RJ federal 
RM de Natal - RN estadual RM de São Paulo - SP federal 
RM de Recife - PE federal RM da Baixada Santista - SP estadual 
RM de Maceió - AL estadual RM de Campinas - SP estadual 
RM de Salvador - BA federal  

Sul  Centro Oeste  
RM de Curitiba - PR federal RM de Goiânia - GO estadual 
 
RM de Maringá - PR 

 
estadual 

Região Integrada do 
Desenvolvimento do Distrito 
Federal e Entorno - DF 

 
equiparada a 

estadual 
RM de Florianópolis - SC estadual 
RM do Vale do Itajaí - SC estadual 
RM do Norte/Nordeste 
Catarinense - SC 

estadual 

RM de Porto Alegre - RS Iniciativa federal Fonte: dados extraídos de documentos IBGE 2000 no sítio: 
www.ibge.gov.br 

 

Uma característica da Região é a conurbação — o encontro de duas ou mais 

cidades próximas em razão de seu crescimento21 — apresentada por uma faixa 

urbanizada única e contínua, com aproximadamente 90 km de extensão, a partir 

da capital, acompanhando o rio Tietê rumo ao oeste do Estado de São Paulo. O 

fenômeno ocorre em regiões mais desenvolvidas e costuma ser fruto da 

interligação de uma grande rodovia que expande continuamente a área física das 

cidades.  
 

                                                 
21 Para alguns autores existe a conurbação de: bairro com bairro, cidade com bairro, cidade nacional com cidade estrangeira 
(VILLAÇA 2002). 
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Nesse aspecto, a atual Região é cortada pelas rodovias22: Bandeirantes (SP-

348), Raposo Tavares (SP-270), Presidente Castelo Branco (SP-280), Presidente 

Dutra (BR-116), Fernão Dias (BR-381), Anhangüera (SP-330), Régis Bittencourt 

(BR-116), Imigrantes (SP-160), Anchieta (SP-150), Ayrton Senna (SP-70). A 

rodovia BR-116 e a Anchieta são eixos de conurbação de cidades, a partir da 

cidade de São Paulo. A quantidade de rodovias que cruzam, ou mesmo partem da 

Região é um indicador seguro da sua importância econômica, tanto na produção 

como no consumo.  
 

A criação da Região Metropolitana de São Paulo ocorreu em 1973, através 

de iniciativa federal por meio da Lei Complementar Federal nº 14, de 8/6/73, a sua 

regulamentação ocorreu através da Lei Complementar Estadual nº 94, de 

29/5/1974. Os principais objetivos da criação da região foram de ordenar o seu 

crescimento populacional e a produção econômica nacional.  

 

Posteriormente em 1988 por meio da Constituição Federal os Estados têm a 

prerrogativa de estabelecer as Regiões Metropolitanas. 

 

CF Art. 25 § 3º: 
Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir 
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios 
limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a 
execução de funções públicas de interesse comum. 
 

Inicialmente a Região foi composta por 37 municípios, e atualmente temos 

39 deles devido ao desmembramento por emancipação de dois dos municípios 

iniciais. 

                                                 
22 Conforme texto do DNER extraído em 2003, no seu sítio: www.dner.gov.br 
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Tabela 2 - População residente da Região Metropolitana de São Paulo 
Brasil e Município Ano 

 1970 1980 1991 1996 2000 2003 
Brasil 93.134.846 119.011.052 146.825.475 157.070.163 169.799.170 

Arujá  9.571 17.487 37.622 50.739 59.185 65.828

Barueri  37.808 75.338 130.799 177.256 208.281 232.150
Biritiba-Mirim  9.033 13.374 17.833 20.083 24.653 26.754
Caieiras  15.563 25.156 39.069 57.512 71.221 81.126
Cajamar  10.355 21.942 33.736 42.464 50.761 56.006
Carapicuíba  54.873 185.822 283.661 327.882 344.596 363.368
Cotia  30.924 62.948 107.453 126.956 148.987 161.782
Diadema  78.914 228.663 305.287 323.116 357.064 373.014
Embu  18.141 95.800 155.990 195.628 207.663 223.581
Embu-Guaçu  10.280 21.038 36.277 42.261 56.916 63.274
Ferraz de Vasconcelos  25.134 55.046 96.166 121.970 142.377 156.613
Francisco Morato  11.231 28.537 83.885 106.215 133.738 149.096
Franco da Rocha  36.303 50.794 85.535 98.310 108.122 115.080
Guararema  12.638 15.105 17.961 17.995 21.904 23.119
Guarulhos  236.811 532.724 787.866 972.197 1.072.717 1.160.468
Itapecerica da Serra  25.314 60.473 93.146 110.196 129.685 143.253
Itapevi  27.569 53.442 107.976 133.523 162.433 179.209
Itaquaquecetuba  29.114 73.068 164.957 228.344 272.942 306.208
Jandira  12.499 36.043 62.697 75.352 91.807 100.775
Juquitiba  7.267 12.497 19.969 21.850 26.459 28.458
Mairiporã  19.584 27.540 39.937 49.893 60.111 66.326
Mauá  101.700 205.736 294.998 342.909 363.392 384.461
Moji das Cruzes  138.751 197.935 273.175 312.685 330.241 347.821
Osasco  283.073 474.544 568.225 622.912 652.593 678.583
Pirapora do Bom Jesus  3.694 4.814 7.956 10.499 12.395 13.762
Poá  32.373 52.787 76.302 84.777 95.801 101.808
Ribeirão Pires  29.048 56.530 85.085 97.550 104.508 110.491
Rio Grande da Serra  8.397 20.091 29.901 34.736 37.091 39.306
Salesópolis  9.557 10.657 11.359 13.276 14.357 15.281
Santa Isabel  17.161 29.013 37.975 41.367 43.740 45.516
Santana de Parnaíba  5.390 10.098 37.762 57.299 74.828 86.247
Santo André  418.826 553.077 616.991 624.820 649.331 659.294
São Bernardo do Campo  201.662 425.611 566.893 660.396 703.177 745.161
São Caetano do Sul  150.130 163.086 149.519 139.825 140.159 137.276
São Paulo 5924612 8493217 9646185 9839066 10434252 10.677.019
Suzano  55.460 101.056 158.839 180.740 228.690 250.208
Taboão da Serra  40.945 97.656 160.084 182.506 197.644 209.215
Vargem Grande Paulista  - - 15.870 26.689 32.683 37.862

Totais da RMSP 8.139.705 12.588.745 15.444.941 16.571.794 17.866.504 18.614.799

Montagem do autor, fontes dos dados: censo do IBGE 1970 série regional e nacional, tabelas e disponíveis nos 
links SIDRA e Cidades@ no sítio do IBGE: http://www.ibge.gov.br 
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Um dos maiores problemas da RMSP são as habitações, em especial as 

favelas. A existência delas em um município afeta aos demais outros por 

sobrecarregar seus equipamentos.  

 

 

Mapa 1 - Municípios da Região Metropolitana de São Paulo 
 

 

 

Fonte: EMPLASA Mapa da Região Metropolitana de São Paulo, disponível na internet no sítio: www.emplasa.sp.gov.br/ 
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Existem controvérsias a respeito da origem dos moradores das favelas. Uma 

das posições pode ser conferida na análise que a urbanista Suzana PASTERNAK 

realizou sobre a estratégia dos anos 70 para enfrentar o crescimento das favelas. 

Foi o período das Vilas de Habitação Provisória — VHP — nos levantamentos 

realizados nesses locais constatou-se que: 

 

"... os favelados não eram, em absoluto, migrantes recentes 
e nem tiveram na favela seu primeiro local de moradia. As 
favelas estavam crescendo mais por empobrecimento do que 
por migração direta". (PASTERNAK 2003: 104) 

 

O levantamento do Censo de Favelas demonstra que a cidade não está 

distribuindo riqueza para população, e que o mercado de trabalho não absorve 

esses trabalhadores sem qualificação profissional e educacional. 

 

A outra posição a respeito da origem dos moradores das favelas é 

conferidas pelos economistas Eric TAÏEB e Octávio BARROS (1989; 118), os quais 

atribuem à migração cerca da metade da população favelada da cidade de São 

Paulo em 1980. 

 

A migração é um importante fator de aumento da população na RMSP, mas 

foi gradativamente perdendo importância a partir do final da década de 70, 

quando se observou um decréscimo proporcional da migração face ao crescimento 

vegetativo23. 

 

Na década de 80, a desaceleração no crescimento econômico da Região 

marca o início da desmobilização do seu parque industrial. Isso diminuiu a 

atratividade da Região com a conseqüente diminuição dos movimentos 

                                                 
23 Tabela 2 - População residente da Região Metropolitana de São Paulo. 
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migratórios. Mesmo assim, a população da RMSP, em 1980, atinge  12.588.745 de 

pessoas, um aumento de 54% em relação à década anterior.  

 

Tabela 3 — residentes e taxa de crescimento populacional da RMSP 
 

Evolução da População 
Residente da RMSP 

 
Taxas de 
Crescimento da 
RMSP 

 
Evolução da População 
Residente do Município de 
São Paulo 

 
Taxa de 
Crescimento 
anual 

Ano População Período TGCA 
(%) 

Ano População (%) 

1960 4.791.245 1970/1960 5,4 1960 3.709.274 4,8 
1970 8.139.730 1980/1970 4,5 1970 5.924.612 4,8 
1980 12.588.745 1991/1980 1,9 1980 8.493.217 3,7 
1991 15.444.941 2000/1991 1,6 1991 9.646.185 1,2 
2000 17.833.511 

 

 

 

2000 10.434.252 0,88 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos; Emplasa 2002, pela internet no sítio: www.emplasa.sp.gov.br 

 

Os fluxos migratórios para RMSP diminuem na década de 80, devido a sua 

mudança de pólo, de indústria para o de serviços e negócios. Isso, somado à forte 

recessão econômica no país, pode ter criado um processo simultâneo de 

desaceleração do fluxo migratório à Região.  

 

O padrão demográfico da Região tem seu ponto de inflexão com a 

acentuada queda nas taxas de crescimento populacional que passam de 4,5% ao 

ano em 1980 para 1,8% ao ano em 2000. 

 

Entre 1980 e 1991, o saldo migratório foi negativo na RMSP, com a evasão 

de 36.106 habitantes. No período entre 1990 e 2000 a Região Metropolitana de 

Campinas, representa no Estado de São Paulo o novo centro de atração 

populacional24.  

 

Essa situação mais favorável para Campinas ocorre devido aos seus novos 

pólos industriais, atraindo os mais importantes fluxos imigratórios do Estado de 

São Paulo nos períodos de 1990 a 2000.  

                                                 
24 Temos por base dessa análise o gráfico  "Brasil, Estado de São Paulo, Região Metropolitana de Campinas e Município de 
Campinas", desenvolvido pela Emplasa em 2002, disponível na internet: www.emplasa.sp.gov.br 
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A RMSP vem se aproximando de um perfil demográfico de países 

desenvolvidos, apresentando baixas taxas de fecundidade e natalidade. A 

tendência tem-se intensificado, alterando de maneira significativa o padrão de 

crescimento e a composição etária da população, o que explica a desaceleração do 

ritmo de crescimento populacional.  
 

Tabela 4 — Taxas de fecundidade, natalidade e mortalidade da Região 
Metropolitana de São Paulo 

 Taxa de 
Fecundidade 

Taxas de Natalidade Taxas de 
Mortalidade 

Ano Fecundidade 
(filhos/mulher)  

Natalidade 
(por 1000 Hab.) 

Mortalidade 
(por 1000 Hab.) 

1970 6,64 30,12 6,88 
1980 3,63 21,69 6,62 
1999 2,3 

 

22,42 

 

6,39 
Fonte: IBGE; Censos Demográficos e Emplasa, internet: www.emplasa.sp.gov.br 

 

A Região apresenta o maior pólo de riqueza nacional, com o seu Produto 

Interno Bruto (PIB de 2000) em torno de US$ 99,1 bilhões, correspondendo a 

cerca de 16,7% do total brasileiro (Emplasa25).  

 

A Grande São Paulo detém a centralização do comando do grande capital 

privado, com as sedes brasileiras dos importantes complexos industriais, 

comerciais e principalmente financeiros, que controlam as atividades econômicas  

do País.  

 

Tais aspectos concentram uma série de serviços sofisticados, baseados na 

infra-estrutura das telecomunicações, que dependem da "circulação e transporte 

                                                 
25 Dados referentes à RMSP disponíveis na internet: www.emplasa.sp.gov.br 
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de informações: planejamento, publicidade, marketing, seguro, finanças e 

consultorias, entre outros"26. 

 

A Região apresenta duas cidades com mais de um milhão de habitantes, 

Guarulhos com 1.071.299 habitantes27, e São Paulo. Sendo que a primeira 

apresentou uma taxa de 3,47% de crescimento anual (período 1991 a 2000) para 

sua população, embora a média da Região tenha sido inferior à nacional.  

 

 

1.5 - O Município de São Paulo  

 

O crescimento populacional da cidade de São Paulo foi intensa, mesmo 

antes da RMSP ser constituída.  

 

Tabela 5 - número total da população de direito, Brasil e 
Município de São Paulo 

Período anterior à criação da RMSP 
Ano Município de São 

Paulo 
Brasil 

1890 64.934 14.333.915 
1900 239.820 18.200.000 
1940 1.320.317 41.165.289 
1950 2.198.096 51.941.757 
1960 5.371.119 70.191.370 
1970 5.924.612 93.134.846 

Período posterior à criação da RMSP 
1980 8.493.217 119.011.052 
1991 9.646.185 146.825.475 
1996 9.839.066 157.070.163 
2000 10.434.252 169.799.170 
2003 10.677.019  

Fonte: para os dados de 1890 a 1900 Milton SANTOS (1994: 22-23); de 1940 a 1960 censo 
demográfico do IBGE, Recenseamento Geral do Brasil, Diversos volumes; para o ano de 
2003 trata-se de uma projeção da Emplasa disponível no seu sítio: 
www.emplasa.sp.gov.br 

 

                                                 
26 Documento extraído em 2003, Região Metropolitana de São Paulo, do sítio: www.emplasa.sp.gov.br 
27 Segundo documento sobre a RMSP, extraído em 2000 no IBGE em seu sítio: www.ibge.gov.br 
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A produção do café no final do século XIX trouxe uma fluidez na circulação 

de bens, pessoas e informação que anteriormente não acontecia. O Estado de São 

Paulo tornou-se um "...pólo dinâmico de vasta área que abrange os estados mais 

ao sul e vai incluir, ainda que de modo incompleto, o Rio de Janeiro e Minas 

Gerais" (SANTOS 1994: 26). Todo esse processo resultou no aumento de 369,33% 

da população total do município de São Paulo no período  entre 1890 a 1900.  

 

A industrialização na cidade de São Paulo recebeu o seu primeiro impulso 

significativo após 1914, e segundo Maria Alice Rosa RIBEIRO foi: 

 
"... a partir das dificuldades para importar durante a guerra 
[primeira Guerra Mundial em 1914], houve um impulso para 
a instalação de unidades produtoras de insumos e de 
produtos utilizados por outras indústrias".(2002: 350) 

 

O efeito desse processo é uma reação em série que amplia ainda mais todo 

o parque industrial da cidade de São Paulo. É a ausência da concorrência dos 

produtos importados da Europa e dos Estados Unidos que favorece a indústria 

paulista durante o pós-guerra na década de 20 (ibidem 2002). 

 

A industrialização, por necessitar de mão-de-obra, incentivou o crescimento 

populacional, que por sua vez, aumentou o mercado consumidor o que terminou 

por reforçar novamente a industrialização. Dessas indústrias as mais beneficiadas 

foram as de bens de consumo destacando-se as de calçados e as alimentícias, 

como a da moagem de trigo (ibidem: 350-52).  

 

O próprio crescimento da população do Estado de São Paulo deu saltos 

significativos, passou de 2.282.279 habitantes em 1900 a 4.529.188 habitantes em 

192028, equivalente à quase seu dobro, mas ainda é uma população  

predominantemente rural. 

                                                 
28 segundo os dados extraídos do IBGE, Serie regional volume XXV, Tomo 1, Estado de São Paulo Censo Demográfico de 
1950, Rio de Janeiro 1954: 1. 
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O crescimento da população urbana no caso nacional foi a combinação da 

expansão da agricultura monocultora — utilizando-se de maquinário agrícola, 

ocupando sazonalmente a mão-de-obra — e o uso da terra como reserva de valor.  

 

Essa conjuntura causou um verdadeiro êxodo rural, o fator mais relevante 

na dinâmica do crescimento urbano, foi a transformação de um pais 

eminentemente rural em urbano em algumas décadas, logo após os anos 50 

(DOWBOR 2002: 39).  

 

O geógrafo Milton Santos comparou o Brasil de 1920 com a França, onde 

durante séculos as pessoas não costumavam migrar do seu local de nascimento, 

isto porque menos de seis por cento da população nacional da época morava fora 

de seus estados de origem (1994: 121). 

 

Em 1940, a industrialização causou um processo acelerado de crescimento 

que concentrou 1.320.317 de habitantes na cidade. A época dos anos 50 durante a 

formação do parque industrial de base automobilística nos municípios de Santo 

André, São Bernardo e São Caetano intensificou os movimentos migratórios.  

 

Desde então, iniciou-se a expansão em direção às áreas periféricas do 

município de São Paulo. No período entre as décadas de 40 e 50 o crescimento da 

população foi intenso. A palavra que define a importância desse período é a 

industrialização, mas tomada na acepção ampla: 

 

"... como processo social complexo, que tanto inclui a 
formação de um mercado nacional, quanto os esforços de 
equipamentos de território para torná-lo integrado como a 
expansão do consumo em formas diversas, o que impulsiona 
a vida de relações (leia-se terciarização) [desenvolvimento do 
setor terciário] e ativa o próprio processo de urbanização."  
Milton SANTOS (1994: 27) 
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A escala mencionada por Milton SANTOS (1994) é nacional, determinada 

por condições de política pública que pretendiam mudar o padrão isolado da 

integração nacional dos períodos anteriores, pois a integração ocorria por meio da 

navegação de cabotagem. Para romper com o isolamento foram realizados 

investimentos públicos nas estradas de rodagem e nas indústrias de base. 
 

Nas décadas de 50 e 60, destacou-se a ampliação do parque industrial do 

bairro de Santo Amaro. Esses novos negócios ocuparam o território, ligando 

bolsões isolados e preenchendo os vazios internos pela expansão descontrolada e 

especulativa. A partir desse período, ocorreu a expansão dos bairros mais distantes 

da área central da cidade de São Paulo, graças ao aumento da oferta de 

transportes públicos, como os ônibus.  
 

A migração foi intensificada quando a dinâmica de expulsão rural alcançou 

os Estados do Nordeste e Minas Gerais, além da alta demanda de trabalhadores 

não qualificados absorvidos pela construção civil. O resultado foi um intenso 

processo de ocupação urbana, que se irradiou a partir do município de São Paulo 

em direção aos municípios vizinhos, formando o maior complexo urbano da 

América do Sul. A população na cidade de São Paulo29 entre as décadas de 50 a 60 

aumentou 244%  
 

Os aumentos de população criaram novas demandas por transportes 

públicos. Nesse sentido, o Metrô de São Paulo, como sistema de integração do 

transporte coletivo na capital, iniciou seus estudos de implantação em 196730.  
 

O crescimento populacional apresentou como conseqüência o aumento das 

moradias precárias, como as favelas e cortiços. Na década de 60, ocorreram as 

primeiras intervenções nas favelas da cidade de São Paulo31, consistindo na 

remoção da população favelada para locais com moradias adequadas. Porém, os 

                                                 
29 Ver tabela 5 — Número Total da População de Direito. Brasil e Município de São Paulo. 
30 Fonte: arquivos do METRO. Disponível na internet no sítio:www.lidas.org.br. 
31A respeito do número estimado da população favelada ver a tabela 10, Habitação, município de São Paulo. 
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novos locais situados na periferia apresentaram grandes distâncias e foram 

abandonados gradativamente causando o retorno às favelas (PASTERNAK 2003: 

105).  
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1.5.1 - Município de São Paulo após a criação da RMSP  

 

As metrópoles correspondem a centros urbanos de grande porte, e 

normalmente apresentam uma "cidade-mãe", aquela que possui os melhores 

equipamentos urbanos. Esse tipo de centro urbano pode exercer a sua influência 

no âmbito regional, nacional, ou até mesmo internacional.  

 

Em todos os casos, lidera a rede urbana na qual está integrada, onde 

exerce uma forte influência sobre outras cidades de menor porte. A organização é 

feita dentro do sistema urbano, desse modo as cidades da região exercem funções 

complementares entre si, com ou sem a intermediação direta da metrópole.  

 

Selecionamos diversos indicadores recolhidos de documentos que 

mencionam o município como uma metrópole, a fim de melhor caracterizar a 

cidade de São Paulo.  

 

Na região central do município, encontra-se uma área urbana com um raio 

médio de 25 quilômetros, que representa um contraste — com altos índices de 

concentração de renda, arquitetura sofisticada, produtos de consumo refinado e 

cultura internacional — com a parte exterior representada pela periferia com seus 

espaços tensos, pobres e mais violentos.  

 

Esses índices relativos à qualidade de vida são úteis para apresentar e 

dimensionar aspectos humanos do desenvolvimento do município.  

 

No primeiro grupo de indicadores, temos a demografia, no segundo grupo a 

habitação, conforme dados dispostos no orçamento municipal (2003), além de 

outros dados para compor a magnitude da "favelização" do município, marcando a 

urgência de propostas urbanizadoras que incluam esta parcela significativa da 

população do município. 
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A educação é o terceiro grupo de indicadores, representada pelas taxas de 

analfabetismo e também pela quantidade de equipamentos públicos e privados a 

ela destinados.  

 

A saúde, o quarto grupo, apresenta números coletados no orçamento 

municipal, à exceção das informações sobre água tratada e de esgoto que se 

originam de outras fontes, e podem ser incluídos como elementos de infra-

estrutura também.  

 

As finanças do município de São Paulo estão apresentadas como o quinto 

grupo de indicadores para a caracterização da metrópole, e são de tal importância 

que, juntamente com a seleção da demografia, revelam a dimensão econômica do 

município para o Brasil. 

 

O sexto grupo é a infra-estrutura do município de São Paulo, representada 

pelos números escolhidos no orçamento municipal.  

 

A respeito do primeiro grupo de indicadores, uma importante característica 

das grandes metrópoles é o seu  número de habitantes.  Existem agora 20 cidades 

no mundo com população acima de 10 milhões de habitantes e, entre elas o 

município de São Paulo está entre as cinco mais povoadas1.  

 

Outros elementos de demografia (tabela 6 - Demografia, município de São 

Paulo) são representados pelo número de habitantes e a esperança de vida ao 

nascer. Índices estes que superam a média nacional no caso do município de São 

Paulo.  

 

                                                 
1 Segundo documento extraído em 2002 do sítio do IBGE: www.ibge.gov.br. 
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Tabela 6 - Demografia, município de São Paulo  
 Município de São Paulo Brasil 

Área total  1.509 Km2 8.547.403,5 Km2

 
População total projetada 
para 2004 

10.804.867 habitantes  179.443.103 habitantes  

IDH, posição da cidade de 
São Paulo no ranking 
estadual (SP)  

69 posição estadual com o 
índice de 0,8659 

72 posição mundial com o  
índice de 0,775 

Esperança de vida ao nascer 70,66 anos 68,82 anos  
Fontes: SEMPLA; IBGE; IPEA; PNUD2

 

A área do município de São Paulo ocupa apenas 0,018% do território 

nacional, e mesmo assim concentra 6,0% da população total do país. Apresenta, 

porém,  uma expectativa de vida ao nascer superior em 1 ano 10 meses e 2 dias a 

média nacional (tabela 9). No indicador relativo à qualidade de vida, o IDH — 

Índice de Desenvolvimento Humano — o município ocupa, novamente, uma 

posição melhor que a do país. 

 

O conjunto de indicadores relacionados com a habitação (tabela 7 - 

Habitação, município de São Paulo) mostra que o município possui 0,07% dos 

domicílios nacionais. Contudo, temos uma população aproximada de 1,16 milhões 

de pessoas em 2018 favelas, um problema social que atinge 10,74% das pessoas 

do município.  
 

Tabela 7 - Habitação, município de São Paulo 
Número de domicílios no 
município de São Paulo 

3.039.104 
 

Número de 
domicílios nacionais 

46.570.967 
(IBGE 2001) 

Média de moradores por 
Domicílio no município 

3,43 pessoas  
 

Estimativa do número de habitantes das favelas no município 
Ano Habitantes 

1971*    39 mil pessoas
1974-75*  104 mil pessoas
1980*  359 mil pessoas
1983*  414 mil pessoas
2000 1.160.590 pessoas
Favelas em 2003 2.018 

Fonte dos dados: Sehab, Secretaria Municipal da habitação e desenvolvimento urbano de São Paulo; IBGE 2000; TAÏEB; 
BARROS 1989: 118 

                                                 
2 Disponível na internet no domínio 
http://www.pnud.org.br/pobreza_desigualdade/reportagens/index.php?id01=531&lay=pde 
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Esse percentual está praticamente estável desde a década de 80. É 

importante ressaltar que as estatísticas fazem distinção entre favela e cortiço, e 

por isso a quantidade de pessoas em moradias precárias talvez seja muito superior 

aos 10,74% mostrados. 

 

A prefeitura de São Paulo, no seu Sumário de Dados 2004: 391 considera 

como:  

"...favela e assemelhados os agrupamentos de, no 
mínimo duas unidades habitacionais precariamente 
construídas e dispostas de forma desordenada em um 
mesmo lote, cuja propriedade não é legalizada para 
aqueles que a ocupam." 

 
A educação no município (tabela 8 - Educação, município de São Paulo) tem 

uma taxa de analfabetismo 6,52% menor que a nacional. Nota-se a divisão política 

estabelecida quanto à responsabilidade por determinadas categorias de ensino, 

assim o município se ocupa principalmente do ensino infantil (455) e creches 

(877), e por sua vez o estado (de SP) do ensino fundamental (1239) e médio 

(597).  
 

Tabela 8 - Educação, município de São Paulo 
Taxa de analfabetismo 
nacional 

11,4%  
para pessoas de 10 anos 
ou mais 

Taxa de analfabetismo no 
município 

,88%  
para pessoas de 
10 anos ou mais

Creches municipais 877  unidades Escolas de suplência no 
município 

 
15*  

Escolas municipais de ensino 
infantil no município 

459 Escolas de ensino médio federal 
no município 

 
01 

Escolas estaduais de ensino 
infantil no município 

 
01* 

Escolas de ensino médio 
estadual no município 

 
597 

Escolas de municipais de 
ensino fundamental 

 
458* 

Escolas de ensino médio 
particular no município 

 
563 

Escolas de estaduais de 
ensino fundamental 

 
1239 

Escolas de ensino médio 
municipal 

 
08 

Escolas particulares de 
ensino fundamental no 
município 

 
1902* 

Instituições de ensino superior 
públicas (universidades e 
faculdades estaduais e federais) 
no município 

 
05 ** 

 
Escolas de ensino 
profissional no município 

 
307*  

Instituições de ensino superior 
particulares no município 
(faculdades e universidades) 

 
136 ** 
 

* (tabela do sítio http://escola.edunet.sp.gov.br/consulta.asp)
**Lista do sítio: www.jornaldosestagiarios.com.br)

SME, Secretaria municipal da educação de São Paulo 2004
IBGE (2000)
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O setor particular de ensino tem presença marcante no município, é 27,2 

vezes maior que o número de instituições superiores públicas; e supera o ensino 

fundamental estadual em 663 escolas. 

 

A escolaridade do chefe de família paulistano foi analisada por Lucia Maria 

BÓGUS e Suzana PASTERNAK (2004). Nessa pesquisa foi identificada uma melhora 

geral, evoluindo de 9% de chefes de família sem nenhuma instrução para 5,87% 

em um período compreendido entre 1991 e 2000. 

 

Os indicadores selecionados para a área da saúde (tabela 9 — Saúde, 

município de São Paulo), revelam que a taxa de mortalidade infantil por mil 

nascidos vivos é 17,62% inferior a média nacional, um provável indicador de 

melhores condições sanitárias e de atendimentos médicos. 
 

Tabela 9 - Saúde, município de São Paulo 
 
Taxa de mortalidade 
infantil nacional 

 
32,70  
por mil nascidos vivos 
 

 
Taxa de mortalidade infantil 
do município3

15,08  
por mil nascidos vivos 
 

Volume de esgoto 
tratado por dia no Brasil 

 
5.137.171 m3  

 

Volume de esgoto tratado 
por dia no município 

 
2.019.536 m3 

 
Taxa de domicílios 
ligados à rede geral de 
água no Brasil 

 
81,1%  
 

Taxa de domicílios ligados à 
rede geral de água no 
município 

 
98,6%  
 

Índice de tratamento 
dos esgotos coletados no 
Brasil 

 
34,21%  

Índice de tratamento dos 
esgotos coletados no 
município 

 
67 %  
 

Coeficiente de Leitos 
SUS por mil habitantes 
no Brasil 

 
2,8 
 

Coeficiente de Leitos SUS 
por mil habitantes no 
município 

 
1,68  
 

Hospitais municipais 15  
 

Unidades básicas de saúde 
(UBS) no município 

385  
 

SEADE; SMS; IBGE, Brasil em síntese e pesquisa nacional de saneamento básico, documento extraído da internet, Recursos 
Físicos, no sítio: http://portal.saude.gov.br/saude/aplicacoes/anuario2001/recfis/introd.cfm 

 

O volume de esgoto tratado por dia no município é responsável por 39,31% 

do volume nacional. A taxa de domicílios do município ligados à rede geral de água 

                                                 
3 Freqüência com que ocorrem os óbitos infantis (menores de um ano) em uma população, em relação a cada mil nascidos 
vivos em determinado ano civil. 
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é 17,5% maior que a média nacional. O índice de tratamento dos esgotos 

coletados municipais supera em 32,79% a média nacional. 

 

Quanto aos leitos hospitalares públicos (SUS) o município apresenta um 

índice inferior ao nacional, uma deficiência nesse quesito da saúde que pode ser 

sanada com investimentos em equipamentos.  

 

Tabela 10 - Finanças, município de São Paulo 
 
PIB do Município 

 
R$ 188.443.920.000 
 

 
 
PIB do Brasil  

 
 
R$ 1.346.028.000.000 
 PIB do município em 

relação ao PIB nacional 
14%  
 

Rendimento médio do 
brasileiro 

R$ 866,10  Rendimento médio do 
paulistano 

R$ 1.320,00  

Orçamento aprovado 
pela câmara municipal 
em 2004 

 
R$ 14.294.000.000 
 em 2004 

Investimento em 
programas sociais no 
município 

R$ 540 milhões 
(SDTS 2003) 

Fonte dos dados: BACEN, Banco Central; IBGE, Brasil em síntese; PMSP, Prefeitura Municipal de São Paulo; 
PNUD; SDTS, Secretaria municipal do desenvolvimento e trabalho e solidariedade de São Paulo 

 

As finanças (tabela 10 - Finanças, município de São Paulo) correspondem a 

14% do total nacional do Produto Interno Bruto. O rendimento médio do 

paulistano é superior em R$ 613,9 ao nacional. O orçamento municipal para o ano 

de 2004 corresponde a 7,59% do PIB do município. Os maiores investimentos do 

orçamento municipal em 2004 foram para a Educação (24,85%) e  a Saúde 

(17,72%). 

 

A infra-estrutura do município (tabela 11 – Infra-estrutura, município de São 

Paulo) apresenta números superiores a qualquer outro município nacional, a 

simples idéia da gestão do trânsito de São Paulo com 5.128.234 veículos 

cadastrados, além de mais de 15 mil ônibus trafegando por mais de 46 mil 

logradouros é impressionante. 

 

Os indicadores de infra-estrutura são para uma cidade "o conjunto de 

instalações necessárias às atividades humanas, como a rede de esgotos e de 
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abastecimento de água energia elétrica, coleta de águas pluviais [ver tabela 9 - 

Saúde, município de São Paulo], ..." (Aurélio Buarque de Holanda FERREIRA 

1999:1110). 

 

Tabela 11 - Infra-estrutura, município de São Paulo  
Viadutos 137  
Postes de 
iluminação 

445.980  
 
Logradouros 

 
46 mil 
 

Transportes 
Veículos 
cadastrados 

5.128.234  
 

Total de ônibus da 
frota de urbana 

15 mil  
 

Táxis 32,7 mil  
 

Estações de Metro 52 

 
Linhas de ônibus 

 
1.291  
 

 Fonte dos dados: DETRAN (2000); Siurb (2003); SPTrans (2004) 
 

A infra-estrutura é um dos elementos necessários para se estabelecer uma 

"densidade de articulações", para permitir que a concentração urbana ingresse no 

mercado global (Fany DAVIDOVITCH 2003: 137). Nesse sentido, o município de 

São Paulo está constantemente pressionado para aumentar as suas redes de 

telecomunicações, de informações e de transportes. 
 

Os transportes públicos e de cargas representam uma séria desvantagem 

para o município, no sentido de existirem diversos gargalos no escoamento de 

produtos e pessoas, em especial pela opção rodoviária.  

 

A continuidade da área urbana, na qual a cidade de São Paulo está inserida, 

representa um desafio na organização da rede de infra-estrutura, conforme 

apontaram Raquel ROLNICK e Nadia SOMEKH (2002: 127): 

 

"A maior parte das redes de infra-estrutura está hoje [2002] sob 
a esfera de poder estadual ou federal. Por outro lado, como se 
trata de redes que ultrapassam as fronteiras de um município, 
dificilmente uma cidade, isoladamente, tem força política para 
determinar a estratégia de investimentos e gestão dessas infra-
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estruturas. Entretanto a presença ou ausência dessas redes de 
serviços, sua qualidade e disponibilidade no território municipal 
é absolutamente determinante do próprio modelo de gestão 
territorial, com enormes impactos na economia das cidades." 

 

O município apesar de dispor de um orçamento maior que o de alguns 

estados da federação, não pode dispensar verbas estaduais e federais nem 

empréstimos internacionais. 

 

 

1.5.2 - São Paulo uma metrópole 

 

São Paulo é uma grande cidade, que "tornou-se metrópole quando da 

revolução do consumo no mundo" (SANTOS 2004; 283), ou seja, a partir da 

década de 70.  

 

A economia influencia a organização da produção e do consumo nos países. 

Assim, temos o fenômeno descrito como “inchamento e diversificação das 

atividades” na cidade, em decorrência das políticas econômicas de substituição das 

importações (SANTOS 2004; 283).  

 

Ladislau DOWBOR (1998: 37) relata que "as metrópoles surgiram com 

funções centralizadoras relativamente aos espaços nacionais que as geraram". 

Esse papel mudou em parte com a globalização, que atua no sentido de eliminar o 

papel centralizador de atividades que as metrópoles possuíam.  

 

A nova função dessas cidades é de ser um "elo numa rede internacional de 

cidades mundiais" (ibidem: 38). Ou seja, de articular e complementar as diversas 

atividades produtivas dispersas ao redor do mundo. 
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No conceito de metrópole, SANTOS (2004) propõe uma classificação que vai 

além da capacidade de organização funcional do espaço da cidade, a fim de 

compreender a evolução das metrópoles. Assim, a influência da cidade parte do 

local ao regional, podendo alcançar o último patamar que é internacional.  

 

Para isso, o nível de articulação deverá ser integrado na esfera nacional 

permitindo uma variedade de especializações e complementaridades nas cidades 

internas, e nas estrangeiras também. Atingida a condição plena, a cidade seria 

uma metrópole completa, o "elo" naquela rede internacional.  

 

Nesse contexto, o município de São Paulo é considerado por SANTOS (2004: 

285) como uma metrópole apenas nacional, portanto ainda incompleta, não é um 

"elo" completo conforme a acepção de DOWBOR (1998).  

 

A metrópole incompleta apresenta uma relação mais passiva. Ela não 

determina o que será produzido, seu papel é produzir o que foi determinado pela 

metrópole completa. 

 

Contudo, uma metrópole incompleta como São Paulo, não deve ser 

desvalorizada, a sua função dentro da economia nacional é fundamental. Os 

números do PIB e da população atestam a sua importância (ver tabelas 10 e 6). 

 

O desafio para a metrópole é superar as dificuldades de promover a sua 

articulação local e internacionalmente. O modelo industrial das décadas de 60 a 70 

facilitou a organização da região, com as grandes fábricas consumindo muitos 

recursos e muita mão-de-obra. 

 

Na década de 70, os modelos de organização regional como PMDI, foram 

orientados para a substituição de produtos importados. O que momentaneamente 

assegurou o desenvolvimento econômico. 

 53



 

A transição do modelo industrial para o de serviços é uma transformação na 

quantidade de trabalho intelectual. Para Milton SANTOS (1994) é a mudança para 

a produção não material. Outros fatores intangíveis tornam-se mais importantes 

economicamente que a produção material. É a superação do setor de produção 

pelo de criação de tecnologia, assim ganha-se mais por royalties, devido ao uso do 

conhecimento aplicado, do que pela produção propriamente dita. 

 

A necessidade de qualificação dos recursos humanos é muito maior, logo 

são imprescindíveis investimentos maiores na área da educação e pesquisa.  

 

 

1.5.3 - A divisão em Distritos e Subprefeituras no 
Município de São Paulo 

 

As divisões internas do território municipal são necessárias para a sua 

administração. As divisões em distritos apresentam razões históricas e 

administrativas. 

 

A criação dos loteamentos em São Paulo não seguiu padrões regulares, e  a 

sua falta de harmonia com os outros lotes vizinhos, somente intensificou a 

desordem na cidade, conforme exposto na seção 1.3.3 - A influência da 

especulação imobiliária.  

 

A denominações mais usadas são nomes femininos em decorrência de 

homenagens às filhas, esposas e santas católicas. Assim, os loteamentos formam 

bairros com nomes homônimos. E é claro que a especulação imobiliária também 

contribuiu para aumentar o tamanho de certos bairros para efeitos de publicidade 

nos empreendimentos. 
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A cidade de São Paulo é uma metrópole com uma enorme desigualdade, 

tanto nas condições econômicas e sociais da sua população, como também na 

distribuição dos equipamentos, empregos e dessa população sobre o seu território.  

 

O modelo organizacional, no qual se apóiam as ações do poder executivo da 

cidade, se desenvolve a partir da estruturação por setores de atuação, de tal 

forma que ocorre pouca interação com as múltiplas demandas dos diversos grupos 

sociais da cidade.  

 

Essa situação se revelou insustentável em 1945, e então surgiram as 

primeiras Secretarias Municipais: de Higiene e Cultura, de Negócios Internos e 

Jurídicos, de Obras e Serviços e  de Finanças. E também os Distritos de Obras com 

atribuições pequenas para administrar localmente as obras e serviços de 

manutenção da cidade. 

 

A ampliação das funções e suas reuniões em setores especializados 

aumentaram a complexidade das atuações da municipalidade. Então, em 1965 

foram criadas as Administrações Regionais — AR — para atender a 

descentralização gerencial na estrutura municipal. Na época foi uma necessidade 

funcional a de estabelecer unidades regionalizadas mais próximas do cidadão. O 

sistema criado foi baseado na complementaridade das ações das AR e das 

Secretarias. 

 

As atribuições das AR consistem em executar serviços e fiscalizar as 

posturas municipais. No início desse modelo, a cidade foi dividida em 08 AR — Sé, 

Vila Mariana, Pinheiros, Lapa, Santana, Penha, Mooca e Santo Amaro.  

 

Novas AR foram posteriormente criadas, mas o cerne das suas atribuições 

foi mantido até o ano 1972, ao se introduzirem algumas atividades típicas das 
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secretarias, tais  como os serviços sociais, médicos e a fiscalização e aprovação de 

plantas (conforme o decreto municipal 10.139 de 1972).  

 

Surgiu uma forte oposição face à descentralização das atividades da 

municipalidade durante a gestão do Prefeito Figueiredo Ferraz (1971 a 1973), na 

sua crença de que descentralizar seria um risco para a unidade do município, e por 

isso durante sua gestão, o cargo de Administrador Regional foi  ocupado por 

pessoas que não eram servidores públicos de carreira. 

 

O número de AR cresceu e atingiu 17 divisões em 1977 e alcançou o seu 

número máximo de 31 unidades reunidas em 05 Subprefeituras no período de 

1986  a 1988, durante a gestão de Jânio Quadros. Em 1989, o número de AR foi 

reduzido para 20 unidades com 96 distritos (lei municipal 11.220 de 1992) e criou-

se a sustentação jurídica para a participação popular, por meio de Conselhos de 

Representantes. 

 

Em 2000, foram criadas as Subprefeituras, no modelo organizacional que 

contempla o planejamento, sem descuidar das funções tradicionais de execução de 

serviços e fiscalização. Para conseguir esse intento, integraram-se diversas ações 

setoriais e aumentou-se a interação com a população local, que desde então pôde 

participar diretamente das decisões que as afetam localmente.  

 

Os efeitos esperados foram a eficiência operacional e a eficácia do que seria 

entregue aos cidadãos, e para isso aumentaram-se os grupos de Subprefeituras 

que passaram a nove: Parque Anhangüera, Parque Cantareira, Parque Tietê, 

Parque do Carmo, Parque Ceret, Parque Ibirapuera, Parque Guarapiranga, Parque 

Villa Lobos e Parque da Luz. Entretanto, essa quantidade de Subprefeituras não foi 

suficiente para promover uma adequada descentralização dos serviços e da 

administração municipal. 
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Os critérios essenciais para a criação dessas nove Subprefeituras foram: 

 

a. "o não seccionamento dos distritos existentes, tendo em vista o 
aproveitamento das estatísticas usuais, que geralmente 
obedecem à divisão distrital; 

b. a inclusão de pelo menos um centro de comércio e de serviços 
consolidado e ativo em cada uma das Subprefeituras; 

c. acesso fácil por transporte público, de qualquer ponto do 
Município e ao centro da Subprefeitura a que pertence." (Sempla 
2000)4. 

 

A aplicação desses critérios permitiu que cada Subprefeitura contasse com 

uma população de aproximadamente 1,1 milhão de pessoas, a exceção seria a 

Subprefeitura Parque da Luz com 750 mil habitantes.  

 

Aqueles critérios de divisão de área apresentaram uma discrepância na 

Subprefeitura Parque do Guarapiranga devido à presença de áreas rurais e dos 

reservatórios de água das represas Guarapiranga e Billings. Assim, a sua área de 

59,7 mil hectares ficou aproximadamente 351,15% maior que a média de 17 mil 

hectares das demais outras Subprefeituras.  

 

 As condições de desagregação oferecidas por esse número de 

Subprefeituras não foram suficientes para resolver as necessidades de eficiência 

administrativa e participação, basta considerar que cada uma das nove 

Subprefeituras teria populações maiores que a média dos municípios da RMSP. 

 

 O mapa que segue apresenta as divisões das Subprefeituras do ano 2000. 

                                                 
4 São Paulo(cidade) Secretaria Municipal do Planejamento.A implantação de subprefeituras no município de São Paulo. São 
Paulo, coordenação geral de Penteado Proença, Heloísa Maria Salles, 2000. 
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Mapa 2 - Subprefeituras (proposta inicial), administrações regionais e 
distritos do Município de São Paulo 
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As divisões da cidade em Subprefeituras se consolidaram em 31 unidades 

no ano 2002 por meio da lei municipal n.º 13.399, de 1º de agosto de 2002, cada 

uma delas conta com divisões internas, os distritos. O mapa detalhado na escala 

1:120.000 contendo a divisão em Subprefeituras encontra-se anexo. 

 

O panorama apresentado indica uma evolução das divisões territoriais 

dentro do município de São Paulo, a tendência à descentralização. Na prática, o 

êxito da descentralização se decide através dos meios, forma e a quantidade de 

unidades para sua realização, e mesmo assim é preciso estabelecer qual ordem de 

descentralização se pretende alcançar.  

 

A título de exemplo, temos interesses diferentes, e em alguns casos 

conflitantes, para se gerenciar os grandes fluxos intermunicipais, uma situação em 

que a regionalização torna-se imprescindível. Pois, deve-se integrar o máximo 

possível dos fluxos entre as cidades para se obter eficiência. As fronteiras 

municipais dizem muito pouco nesse sentido, a ênfase na articulação dos 

municípios entre si e com as outras esferas públicas é o que pode resultar em 

eficiência.  

 

Um exemplo comum é a sobrecarga nos serviços de saúde de uma 

administração municipal em decorrência de serem de melhor qualidade e/ou mais 

acessíveis que os dos outros municípios. A conseqüência é a atração de usuários 

de outros municípios para os equipamentos melhores e/ou mais acessíveis. Esse 

círculo quando reiterado pode resultar na desconstrução do sistema de saúde do 

município pelo excesso de demanda, um cenário típico de espaço regional. 
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A prefeitura por estar na base da governança, ou seja, na integração 

interna da cidade responde diretamente pelas demandas sociais; e é a esfera de 

poder mais próxima da população.  

 

No município de São Paulo, as Subprefeituras são órgãos da Prefeitura que 

desempenham a base da governança em razão da desconcentração de poder 

imposta pelo Estatuto da Cidade — lei federal n.º 10.257, de 10 de julho de 2001 

—  e também por legislação municipal.  

 

Logo, as Subprefeituras estão em contato mais próximo com a população. 

As secretarias municipais específicas, em decorrência dessa desconcentração, 

podem ser menos procuradas, pois as Subprefeituras atuam como representantes 

da maioria delas. 

 

As principais atribuições das Subprefeituras são as seguintes5: 
 

 Recebimento dos pedidos e reclamações da população e solução para os 
problemas apontados;  

 Gestão das áreas sociais: educação, saúde e assistência social;  
 Gestão das áreas de cultura, esporte e lazer;  
 Manutenção do sistema viário e da rede de drenagem;  
 Limpeza urbana;  
 Elaboração do Plano Diretor Regional;  
 Controle do uso do solo e do meio ambiente;  
 Manutenção e construção dos próprios sistemas locais;  
 Vigilância sanitária e epidemiológica; 

 
 

 

O modelo de Subprefeitura no município de São Paulo tem o seguinte  

Organograma: 
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Organograma de Subprefeitura no município de São Paulo no ano 
de 2003 

 
 

 
 

Fonte organograma denominado est utura da subprefeitura disponível no sítio r
http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/subprefeituras/projeto/0002 

                                                                                                                                                  
5 Fontes: art. 3º ao 6º par. único da lei municipal nº 13.399, de 1º de agosto de 2002 e documento disponível na internet 
no sítio http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/subprefeituras/projeto/0002 
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A comparação das atribuições das Subprefeituras com os serviços 

desenvolvidos pelas demais secretarias municipais demonstram o grau de 

complexidade. Nessa direção, os serviços que envolvem a cidade como um todo, 

são tratados nas respectivas secretarias municipais, que têm como parte das suas 

atribuições a criação de diretrizes e coordenação das políticas do governo, o que 

significa legislar normas de interesse geral da cidade. 

 

Os grandes fluxos da cidade têm seus controles por secretarias 

correspondentes, como é o caso do tráfego e do sistema de transportes, e 

também para a arrecadação tributária e o gerenciamento de execução 

orçamentária.  

 

As ações que envolvem grandes somas para a realização de obras de 

grande porte, como o de corredores viários e as de drenagem, ou mesmo as 

gestões de equipamentos públicos de grande porte são todas realizadas pelas 

secretarias.  

 

O relacionamento entre os poderes Executivo e Legislativo, além dos 

organismos internacionais, sem esquecer da coordenação das operações urbanas e 

ações metropolitanas, são todos atribuições de secretarias específicas. Outros 

casos sob responsabilidade das secretarias da municipalidade são a promoção de 

grandes pesquisas, implantação de novas tecnologias e procedimentos. 

 

As atribuições conferidas as Subprefeituras são uma forma de governança 

descentralizada, aqui entendida como uma capacidade gerencial ou capacidade 

dos governos gerarem respostas às demandas sociais. Por isso as Subprefeituras 

apresentam entrelaçamentos e multiplicidades de atribuições —funcionalidades — 

de diversas secretarias, o que determina uma infinidade de sistemas e 

subsistemas. 
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A configuração remete a idéia das partes interdependentes nos sistemas, 

assim as secretarias da saúde, da infra-estrutura, da educação e da assistência 

social configuram-se como sistemas e suas presenças nas Subprefeituras são 

subsistemas dos mesmos. Ou seja, para que a Secretaria Municipal da Saúde 

funcione é necessária a atuação da Coordenadoria da Saúde na Subprefeitura e o 

inverso também é verdadeiro. 

 

O entrelaçamento é tamanho que as secretarias são subsistemas da 

Prefeitura e é uma questão de escolha de referencial de partida, pois são 

verdadeiros círculos sistêmicos, cada vez mais próximos do cidadão. 

 

A implantação das Subprefeituras no município de São Paulo é um passo 

que pode facilitar a apropriação do território municipal pela sua população. A 

prefeitura municipal procura a participação da população na gestão pública, por 

meio de instrumentos como o orçamento participativo.  

 

Nesse aspecto, a descentralização está se implantando com o 

empoderamento6 da população, que por meio das Subprefeituras podem participar 

da administração da sua região correspondente. No período anterior, as secretarias 

de administração regional (SAR) que ocupavam áreas de competência equivalente 

às Subprefeituras, tinham apenas uma função operacional, sem cogitar tal nível de 

interação com a população. 

 

As Subprefeituras no município podem facilitar a comunicação entre a 

população e a municipalidade, juntamente com a elaboração do orçamento 

participativo são os novos processos políticos e de gestão que podem estar se 

delineando na cidade através da gestão direta.  

                                                 
6 Empoderamento consiste na escolha de um modo de vida eleito e o caminhar para atingi-lo (POTYARA 2002).  
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A integração das diversas propostas colhidas nas Subprefeituras por meio 

da participação popular e convênios com universidades compõem os chamados 

Planos Regionais de cada Subprefeitura. A sua organização foi estabelecida em um 

documento denominado Plano Diretor Estratégico (PDE), garantindo o amparo 

legal e incorporação às políticas regionais de cada uma dessas regiões. 

Mapa 3-  Subprefeituras do Município de São Paulo e Regiões para articulação dos 
Planos Diretores  
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Nas propostas das Subprefeituras do município de São Paulo, a participação 

popular está prevista em lei. As participações, aqui selecionadas, são aquelas 

direcionadas à elaboração dos diagnósticos locais. Os quais  para sua realização 

exigiram a compreensão da região de cada Subprefeitura do município de São 

Paulo e um enorme esforço de comunicação entre os funcionários técnicos e a 

população.  

 

Muitos desses esforços foram intermediados por Ongs e instituições de 

ensino que adotam o geoprocessamento7 para auxiliar no entendimento de cada 

região. 

 

A própria criação das Subprefeituras atende ao Estatuto da Cidade, no 

aspecto da participação popular, como podemos observar abaixo: 

 

Estatuto da Cidade, lei federal n.º 10.257, de 10 de 
julho de 2001, art. 40 § 4º : 

 
“No processo de elaboração do Plano Diretor e na 
fiscalização de sua implementação, os Poderes 
Legislativo e Executivo municipais garantirão”: 

I -   a promoção de audiências públicas e debates com a
participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da 
comunidade; 

 

t  

                                                

II - a publicidade quanto aos documen os e informações
produzidos; 

III - o acesso de qualquer interessado aos documentos 
produzidos e informações produzidos." 

 

O Estatuto da Cidade representa um avanço na política urbana, 

especialmente por "estabelecer de forma clara e aberta as formas possíveis de 

 
7 Os sistemas de informações geoprocessadas — SIG — stricto sensu, denominam os softwares que desempenha as funções 
de coleta, tratamento e apresentação de informações sobre entes de expressão espacial e sobre o contínuo espacial.  O SIG, 
lato sensu, denota o software; o hardware; os procedimentos de entrada e saída dos dados; fluxos de dados de supridores 
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diálogo entre planejamento e gestão, planejamento e política" (ROLNIK:119 in 

MOREIRA 2001).  

 

Aquela lei, ao usar noções amplas e abertas, permite que cada município 

com mais de 20 mil habitantes, embora obrigado a apresentar Plano Diretor, 

permita que estabeleça seu próprio modelo deixando em aberto o seu conteúdo. 

Mas, o Estatuto assegura a participação popular por meio de debates, audiências, 

referendos e plebiscitos.  

 

A participação popular pode surgir em vários  momentos desde a 

formulação passando pela negociação até a derradeira aprovação na Câmara 

Municipal, conforme nos lembra Raquel ROLNIK (in MOREIRA 2001). 

 

Às Subprefeituras compete a implementação dos mecanismos de 

participação popular, pois estão na vanguarda da sua implementação, por força de 

lei municipal. Nelas ocorrem as audiências públicas com a participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. 

 

A criação das Subprefeituras foi um modo de estabelecer locais públicos 

para efetivar a participação popular. A cidade de São Paulo apresenta realidades 

diferentes, coletadas nas diversas Subprefeituras com a participação popular e  

integradas no Plano Diretor Estratégico.  

 

A própria legislação municipal procurou afirmar a descentralização 

administrativa por meio dos conselhos e das Subprefeituras, e, ao mesmo tempo 

efetivar uma coerência estrutural da cidade através do Plano Diretor Estratégico. 

 

                                                                                                                                                  
para o sistema e deste para os consumidores; normas de codificação de dados; normas de operação; pessoal técnico; etc..., 
que desempenham as funções de coleta, tratamento e apresentação de informações. (RODRIGUES 1991: 542-546) 
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Capítulo 2 - AS POLARIZAÇÕES: NA ECONOMIA E NO ESPAÇO  
DA CIDADE 

 

 

Este segundo capítulo contém uma série de conceitos teóricos para 

compreender a divisão territorial sob os aspectos socioeconômicos. Assim, temos 

uma seleção de conceitos a respeito do território, apresentados com a intenção de 

mostrar a sua evolução, que por sua vez está relacionada com a economia.  

 

O tipo de fenômeno econômico que interessa para o presente estudo é o 

que repercute na organização do espaço urbano, em especial para a cidade de São 

Paulo. Então usamos parte da teoria estabelecida por Milton Santos conhecida 

como a dos dois circuitos da economia urbana, desenvolvida para países do 

Terceiro Mundo.  

 

Na seqüência, temos a conceituação de espaço e como este é produzido 

pela organização da economia e porque o seu consumo determina a organização 

intra-urbana. E para a última seção do capítulo temos a participação popular e o 

capital social, como elementos necessários para promover a democratização do 

processo decisório municipal — que se instalou com os conselhos e as próprias 

subprefeituras.  

 

 

2.1 - Território 

 

Na presente pesquisa não foram discutidas as inadequações territoriais das 

diversas esferas de poder que incidem no município de São Paulo. Parece por 

demais óbvio que o uso da mesma unidade administrativa para todas as 

atribuições funcionais que incidem no município traria muitas vantagens. 
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Destacamos entre elas, a facilidade para o compartilhamento de informações entre 

os órgãos públicos, e também a possibilidade de fixar uma mesma base para as 

diversas competências funcionais.  

 

Para a população, um critério único estabelecendo um padrão comum para 

as diversas funcionalidades ocasionaria uma compreensão das divisões territoriais 

(jurisdições) facilitando a interação. Trata-se de uma questão de vontade política, 

visto que as vantagens superariam as dificuldades das adaptações.  

 

A possibilidade, em curto prazo, é a compreensão do espaço local. Então, o 

foco que procuramos apresentar é a inadequação dos distritos para a 

compreensão das particularidades dos espaços regidos pela interação de ordem 

local, aquela ordem do cotidiano.  

 

Nessa condição, a falta de limites claros em cada bairro da cidade é muito 

mais importante, por ser um antecedente que permite a organização da 

população, de forma mais explícita, em razão do cotidiano compartilhado.  

 

Contudo, por motivos históricos variados, tais como o desaparecimento de 

nomes de bairros pela proximidade de outros mais bem estruturados, ou mesmo 

por especulação imobiliária, não existe esta escala de bairro na cidade.  

 

A questão dos nomes dos bairros na cidade é agravada pela divisão 

estabelecida pela Empresa de Correios e Telégrafos para suprir a lacuna municipal 

e permitir a localização dos endereços na cidade (ver no anexo mapa 2 

Subprefeituras, Distritos e bairros do Município de São Paulo). Tal divisão é 

funcional e serve como base para qualquer sistema de logística no município, mas, 

por não estar adequada às divisões distritais termina por desorientar a população.  

 

 68



 

Nesse sentido os bairros apresentados pela ECT na cidade de São Paulo 

prejudicam a orientação espacial da população, pois a sua divisão não tem 

correspondência com a divisão histórica e nem com a divisão distrital da cidade. 

Neste mapa o efeito do "transbordamento", da divisão CEP, que não respeitou os 

limites de distritos, nem de subprefeituras. O caso do bairro de  Parelheiros é 

emblemático, pois “espalha-se” por três diferentes Subprefeituras. 

 

Mapa 4 - Bairros "transbordantes" comuns às Subprefeituras da Capela 
do Socorro, Parelheiros, Cidade Ademar e M´Boi Mirim 

 

 

 

Elaboração Lucinha - Geoconsulting 
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De modo que o território pode ser apresentado sob diversos enfoques, 

jurídico, geográfico e do desenvolvimento sócio econômico; todos contribuem na 

composição da sua complexidade. Na concepção jurídica, os conceitos  a respeito 

do território indicam as estruturas do próprio Estado, e por fim, afetam a própria 

população.  

 

A complexa interação entre Estado e população desdobra-se no território, 

por meio dos órgãos do Estado representando os três poderes, nas três esferas de 

governo. No âmbito do governo municipal, temos a maior proximidade com o 

cotidiano da população da cidade de São Paulo. Por essa razão os seus órgãos, as 

subprefeituras, são objeto de interesse no presente estudo.   

 

Essa escolha decorre do fato "que o essencial das atividades humanas está 

se deslocando para áreas onde a macroburocracia estatal e o macropoder 

empresarial funcionam mal" (DOWBOR 2000: 110). Tais áreas são os municípios, 

onde mais se evidencia a crise da governança, principalmente porque neles são 

encontrados todos os elementos da vida do cidadão, e é neste espaço que 

ocorrem as experiências para desenvolver a governança através  da participação 

popular.  

 

Nas esferas de poder do Estado Brasileiro o local é representado pelos 

municípios. No caso de São Paulo, o local, esta escala mais próxima do cidadão 

está representada na menor divisão territorial do município, ou seja, os distritos. 

Contudo, os distritos não apresentam vida autônoma, são partes das 

subprefeituras, onde encontramos o contato da prefeitura com o “local”.  

 

As divisões feitas na cidade de São Paulo apresentam qualidades técnicas e 

o nítido uso funcional para a administração pública (SPOSATI 2002). E por isso a 

sua racionalidade fica restrita aos técnicos, dificultando o entendimento do sistema 

por seus maiores interessados, a população.  
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A própria escala dos distritos dificulta a sua compreensão, o que fica claro 

ao se indagar aos moradores de qualquer distrito de São Paulo sobre os seus 

limites. A implicação dessa simples constatação é o desconhecimento dos limites 

das áreas de competência causando problemas em quaisquer situações em que se 

necessite da atuação municipal.  

 

O território, enquanto conceito jurídico, sofreu uma série de evoluções. E, 

por meio delas pode-se constatar que — sempre se relacionam com o Estado. Ora 

é parte do próprio Estado enquanto condição de sua existência, ora é elemento 

constitutivo da personalidade do Estado. Assim, adentrar nas teorias acerca do 

território é mostrar a relação dele com o Estado. 

 

O tratadista KELSEN (1929) afirma que o Estado é composto por elementos 

constitutivos materiais, que são o território e a população (BONAVIDES 1993:23) é  

um modelo que enfoca o aspecto formal e jurídico, pois  exclui  a ordem moral, a 

ética, as implicações sociológicas e históricas.  

 

DUGUIT (1901), outro jurista, apresenta o território como condição de 

existência do Estado, desta vez resguardando a sociologia, contudo, oferece um 

cunho fatalista, já que, na sua concepção o poder que o Estado representa implica 

sempre a dominação do mais fraco.  

 

A definição de Estado por JELLINEK (1914 in BONAVIDES 1993:56) como "a 

corporação de um povo, assentada num determinado território e dotada de um 

poder originário de mando", também retrata o território como elemento 

constitutivo do Estado. Assim, o território é mostrado como um dos elementos do 

Estado, e representa a base geográfica do poder do mesmo. No caso, o poder 

originário é aquele emanado do povo. Essa confirmação é importante diante da 

crise de governabilidade do Estado pós-moderno. 
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Na continuação, dentro do âmbito jurídico, o território é abordado em 

quatro teorias: Território-Patrimônio, Território-Objeto, Território-Espaço e 

Território-Competência. Todas elas revelam a evolução do conceito na ordem em 

que se apresentam. 

 

Na teoria do Território-Patrimônio, não existe a distinção entre o imperium e 

o dominium, e como efeito o poder do Estado sobre o território era da mesma 

natureza do direito do proprietário de um imóvel, e a população acompanhava a 

sorte do território como se fosse um acessório do mesmo.  

 

Pode-se afirmar que a soberania no território-patrimônio era muito mais 

composta de dominium do que de imperium. Nessa concepção da Idade Média, 

não existia a separação entre o direito privado e o público e, portanto, o território 

era propriedade dos senhores feudais e posteriormente dos Estados nacionais 

(HELFRITZ 1949). O que resultou na visão da soberania como poder supremo dos 

governantes. Esse modelo teórico foi eliminado durante a Revolução Francesa, 

embora encontremos seus resquícios no modelo do Território-Objeto. 

 

O modelo Território-Objeto está fundado na concepção pública do direito de 

propriedade, e por isso o território seria considerado coisa, res. Ou seja, um bem 

corpóreo, um objeto do Estado. Nesse caso, as pessoas não acompanham mais a 

mesma sorte que o território, como no modelo do território patrimônio. Assim, o 

Estado seria somente o proprietário do território, como se fosse ele um imóvel.  

 

O Estado é considerado o titular da soberania exercida no território sob a 

forma do direito real (sobre bens tangíveis, coisas) o que implica uso e gozo da 

coisa pelo seu titular — no caso o Estado — e a exclusão dos demais outros 

proprietários, bem entendido, os outros Estados. Portanto, ainda prevalecia uma 
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visão de dominium sobre o território, e agora imperium sobre as pessoas — a 

população deixa, portanto, de ser coisa, um mero  acessório do território.  

 

Na teoria Território-Espaço, a extensão da soberania do Estado é conferida 

pela dimensão do seu território, uma delimitação de um ordenamento jurídico 

(FRIECKER 1901). Essa concepção trouxe uma nova posição quanto à soberania 

do Estado, agora exercida sobre as pessoas e não sobre coisas. A diferença é que 

o poder do Estado não é poder sobre o território, mas poder no território sobre 

coisas e pessoas; e, conseqüentemente, qualquer modificação no território do 

Estado implica na modificação da soberania (ibidem 1901).  

 

A evolução dessa doutrina é que a soberania, agora somente como 

imperium é exercida sobre pessoas. Esta construção jurídica é de origem alemã e é 

a corrente predominante no século XX. Tal ordem de mudança ressalta a 

importância da relação entre a população da nação e as instituições públicas 

nacionais, que serão as interfaces para a representação da soberania. Novamente, 

o território é considerado elemento essencial do Estado, como por exemplo, o 

corpo o é para o homem.  

 

A teoria do Território-Competência, de origem austríaca, muda o  cerne de 

território para soberania territorial. É uma composição entre a teoria Território-

Espaço e a soberania territorial. De modo que na nova acepção o território é a 

esfera de competência local e também é limite da validade das normas jurídicas 

(GIESE 1930). Assim, a soberania é agora  "a competência do Estado, em seu 

âmbito territorial, de organizar e manter, com exclusividade a sua ordem 

territorial" (NETO 1978: 71). 

 

Nessas quatro teorias jurídicas sobre o território, notam-se as mudanças 

pela introdução do limite geográfico e também através do limite de alcance do 

poder de um Estado. Como exemplo, temos no modelo Território-Patrimônio, a 
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interferência da Igreja Católica nos diversos territórios da Europa, que durante  o 

período medieval, alcançou com as Cruzadas as terras a caminho de Jerusalém, 

tais como Bizâncio, entre outras. Nesse período a soberania não era simplesmente 

uma questão de um Estado, era muito mais uma questão do alcance do imperium 

e dominium da Igreja Católica, a quem os senhores feudais cristãos deviam 

obediência.  

 

A relação de imperium do Estado sobre as pessoas dentro de limites 

geográficos foi apresentada pela teoria do Território-Espaço. O poder de imperium  

é manifestado pelas instituições públicas ou paraestatais e recai sobre as pessoas 

físicas e jurídicas. As quais, por sua vez, são elementos do espaço na acepção da 

geografia, o que permite, a partir de então, o encontro dos modelos jurídicos de 

território com o de espaço geográfico.  

 

O modelo do Território-Competência, mantém a ordem territorial enquanto 

prerrogativa do Estado — entenda-se toda a organização e suas ações — e 

defende esta prerrogativa como o fizeram os anteriores modelos teóricos. 

 

No enfoque geográfico, um território não consiste simplesmente em 

atributos naturais. Ele é construído segundo a capacidade dos atores de 

estabelecer relações organizadas – mercantis e não mercantis – que favoreçam 

não só a troca de informações e a conquista conjunta de certos mercados, mas 

também a pressão coletiva pela existência de bens públicos e de administrações 

capazes de dinamizar a vida regional.  

 

Desde a década de 70, as relações econômicas passaram a serem vistas de 

maneira aprofundada nas apreciações geográficas. Um dos expoentes desse 

movimento é o geógrafo Milton Santos. 

 

A criação do território, segundo o mencionado geógrafo, é antecedida pelo 

estabelecimento do espaço geográfico (1985). Assim, ele propõe uma enumeração 
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dos possíveis elementos do espaço geográfico: os homens; as firmas; as 

instituições; o chamado meio ecológico e as infra-estruturas.  De modo geral as 

suas concepções econômica estão voltadas para a produção de bens econômicos. 

 

Os homens são elementos do espaço geográfico na qualidade de 

fornecedores de trabalho, inclusive na sua forma potencial. As firmas, 

fundamentalmente, produtoras de bens, serviços e idéias — são as empresas. 

 

As instituições, produtoras das normas, ordens e legitimações — são órgãos 

públicos ou paraestatais. O meio ecológico é o conjunto territorial da base física do 

trabalho humano — é o meio ambiente natural. As infra-estruturas são o trabalho 

efetuado e localizado representado na forma de construções de casas, pontes, 

plantações, etc — meio ambiente transformado pela ação humana.  

 

Os elementos do espaço geográfico de SANTOS (1985), não se apresentam 

fixos, eles são variáveis e mudam conforme o tempo e a localização. De modo que 

as transformações sofridas pela cidade de São Paulo refletem as variações dos 

elementos que compõem o seu espaço.  

 

As mudanças que se operam no espaço revelam "a importância relativa de 

cada fator [elemento] que varia conforme o fenômeno considerado, através do 

contexto e segundo o momento" (REYNAUD 1976: 38). Isso indica a enorme 

quantidade de combinações de fatores que podem afetar a administração pública 

do município de São Paulo.  

 

No enfoque do desenvolvimento sócio-econômico, Francisco Alburquerque 

LLORENZ (2001) estabeleceu uma distinção sobre os conceitos de espaço 

geográfico e território. Para ele o espaço geográfico equivaleria a "um suporte 

geográfico em que se desenvolvem as atividades socioeconômicas", evocando a 

homogeneidade (2001: 111). O território seria o local onde estão os atores 
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empresariais privados e da sociedade civil, os gestores públicos de diversos entes 

da federação.  

 

A acepção do autor é uma questão de enfoque quanto às dimensões. 

Temos a escala do regional denominada espaço geográfico, e a escala do 

municipal, denominada território. A proposta de LLORENZ também estabelece a 

distinção entre infra-estrutura física e as pessoas que nela detêm interesses, 

apresentando tais pessoas como componentes de desenvolvimento.  

 

Para o autor, os desenvolvimentos local e regional devem ser capazes de 

compreender a heterogeneidade e complexidade do mundo real. Assim, parte para 

a observação da dimensão dos componentes de desenvolvimento, ou seja, a infra-

estrutura e as pessoas, e como ocorrem as interações entre ambos. Essas 

interações dos componentes é que promovem ou não o desenvolvimento.  

 

LLORENZ (2001) valoriza o território por ele conter toda uma gama de 

atividades reveladoras da organização da produção social: a educação, o sistema 

judicial, as informações, a capacitação e acesso a financiamento.  

 

As bases física e administrativa (fronteiras) e o meio ambiente natural são 

sobrepujados pelos sistemas econômicos locais, cuja interligação ocorre por meio 

da identificação de perfis produtivos — setor/sub-setor econômico principal que 

apresenta agrupamento local coerente — e freqüentemente ultrapassam fronteiras 

administrativas como as dos municípios.  É a busca da vocação contida em um 

território, a sua vantagem produtiva. 

 

Nota-se que a visão do autor afunila-se para um viés econômico. Dessa 

maneira, o conceito de território de LLORENZ estaria reduzido a partes dos 

elementos do espaço geográfico de SANTOS (1985), ou seja, firmas e instituições.  
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O elemento homem, embora citado pelo economista, é na verdade parte de 

outros elementos, pois se considera apenas a presença de uma "liderança local 

com credibilidade e poder de decisão" (ibidem: 153) exercida por gestor público ou 

privado. Dessa forma, o papel a ser desempenhado pela população é o de 

obedecer à liderança local, o que entre outras considerações é menosprezar as 

contribuições coletivas da população e seu capital social.  

 

Os autores SANTOS (1985); REYNAUD (1976); MINSHULL (1970) e 

LLORENZ (2001) retratam atividades, efeitos e ações humanas sobre o território. 

Esse conjunto apresentado revela a importância do elemento homem na 

construção do território. A diversidade de situações, condições e estados em que o 

homem se encontra, é assim, componente importante na construção do território. 

É evidente que o homem influencia o território, mas o inverso será verdadeiro? 

 

O território pode contribuir para o ordenamento do elemento homem, pois a 

identidade do mesmo é feita na interação social, situando as pessoas e as 

instituições. A identidade aqui é entendida como um processo de compreensão e 

explicação da própria pessoa (Nicola ABBAGNANO 2000: 530). 

 

Essa construção da identidade situa as pessoas entre duas forças 

antagônicas: as leis do Estado e a sua própria emancipação. Ou seja, estar na 

conformidade ou romper com o padrão esperado.  

 

Pelo exposto anteriormente, as teorias jurídicas acerca do território sempre 

visam a determinar a homogeneidade das normas e, portanto, os comportamentos 

das pessoas localizadas nos espaços geográficos delimitados. O território tem a 

função apresentar os limites do alcance da organização de um governo e seus 

serviços, não existe a preocupação de facilitar a participação da população na 

gestão pública. Acreditamos, que as teorias jurídicas a respeito do Território não 

nos auxiliam a compreender a riqueza de fenômenos  que nele ocorrem. 
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Contudo, a própria divisão territorial pode favorecer a construção de 

identidades. Assim, segundo HABERMAS (1994 in BORBA 2001: 32-33), aquelas 

duas forças antagônicas — as leis do Estado e a emancipação das pessoas— se 

desdobram em duas lógicas de pensamento:  

 

a. estratégico, consistindo na particularização e racionalização das 
relações vigentes; 

b. o comunicacional — com a colaboração em projetos coletivos 
emancipatórios.  

 

A divisão territorial pode evidenciar as questões sociais que envolvem as 

pessoas e assim proceder a uma série de construções de identidade, por meio 

dessas duas lógicas de pensamento. Evidentemente que é a presença de 

instituições como as subprefeituras podem facilitar o desenvolvimento desses 

processos de identificação, articulando os interesses das comunidades e 

desenvolvendo a lógica comunicacional. Nota-se que a emancipação segundo 

HABERMAS somente ocorre quando existe a construção coletiva de objetivos. 

 

A questão da escala do território é relevante nessa situação de construção 

coletiva, pois as pessoas apresentam maiores facilidades para se apropriar das 

dimensões locais, ou seja, da sua vizinhança. Sob pena da dependência de uma 

liderança regional nos moldes de LLORENZ (2001).  

 

O uso de divisão territorial menor que a escala dos distritos, para favorecer 

a participação popular é uma necessidade. Nota-se que esta estratégia foi utilizada 

pela Prefeitura Municipal de São Paulo, conforme podemos apreciar na  tese de 

doutoramento de Félix RUIZ SANCHEZ (2004)1 — a respeito do Orçamento 

Participativo Paulistano.  
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O uso estratégico dessa escala permitiu a  "construção de um campo de 

interlocução comum entre representantes do governo, os técnicos e os 

representantes populares", estabelecido por meio das discussões temáticas (2004: 

136).  

 

As divisões territoriais escolhidas para as discussões temáticas a respeito do 

orçamento participativo, na sua rodada preparatória, foram as "270 zonas OD" 

(2004: 140), denominadas, as zonas de Pesquisa Origem-Destino (OD) do Metrô 

de São Paulo.  

 

Mapa - 5 Município de São Paulo divido em Unidades de pesquisa Origem-
Destino e Distritos 

  

Elaboração Instituto Lidas

Unidades de pesquisa Origem-Destino 
Distritos 

                                                                                                                                                  
1 Coordenador Geral do Orçamento Participativo na Prefeitura Municipal de São Paulo em 2003. 
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Estas divisões são as bases da Unidade de Planejamento Participativo, a 

divisão territorial investigada na presente pesquisa, conforme desenvolveremos no 

3 - Capítulo.  

 

A escolha do modelo OD nas assembléias preparatórias do Orçamento 

Participativo — em 2002 no município de São Paulo — foi feita "...visando uma 

maior proximidade com os munícipes" (2004: 141). Esta sugestão encontra-se 

documentada no Diário Oficial do Município de São Paulo datado de 12/2002.  

 

A escala sugerida permitiu de início, em cada subprefeitura, a 

particularização e racionalização das relações vigentes entre representantes do 

governo, os técnicos e os representantes populares. E, posteriormente, possibilitou 

avançar com a lógica comunicacional, na elaboração conjunta de projetos, ou 

melhor, de orçamentos participativos.  

 

Concluímos que a dimensão do território, a sua escala pode facilitar a 

organização da participação direta do cidadão, ou seja, possibilitar que a sua 

compreensão da situação local tenha uso em prol da comunidade. A relação é 

inversamente proporcional a escala adotada, quando as dimensões envolvidas são 

de ordem municipal ou regional será cada vez menor a oportunidade de 

participação direta do cidadão.  

 

 

2.2 - Circuitos superior e inferior 

 

O conceito da divisão em circuitos foi desenvolvido por Milton Santos em 

1979, na primeira edição de seu livro O Espaço Dividido. O seu escopo foi 

estabelecer uma teoria a respeito dos mecanismos da produção e reprodução 

econômica nos países subdesenvolvidos. O autor (SANTOS 2004) propõe uma 
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divisão para o espaço urbano de países subdesenvolvidos, segundo o tipo de 

produção — Figura 1 - Elementos dos dois circuitos.  

Figura 1 - Elementos dos dois circuitos (conforme SANTOS 2004: 40) 

Circuito moderno  extra-regional

Banco  

Comércio 
de 

exportação

Indústria
de

exportação

A 
T 
I 
V 
I 
D 
A 
D 
E 

Comércio

Indústria
  

urbana

S 

Relaç
Relaç
Limit

 

 

R 

 

Comércio 
 

moderno 
S 
 
 
 
 
 
 

R 
E 
G 
I 

Serviços

A 
T 
A 
C 
A 
D 
I 
S 
T 
A 
S Fabricação não 

capitalista
T 
R 
A 
N 
S 
P 
O 
R 
T 
A 
D 
O 
R 
E 
O 

N 
A 
I 

 não moderno 

ões complementaridade recíproca  
ões de simples complementaridade

e entre os circuitos 
 
Rela
C
I
R
C
U
I
T
O
 
I
N
F
E
R
I
O

C 
I 
R 
C 
U 
I 
T 
O
 

S 
U 
P 
E 
R 
I 
O
R 
 

S 

ções hierárquicas 

R

81



 

Nesse modelo, os circuitos representam basicamente dois grupos distintos 

que têm formas de produção e consumo diversos. Os circuitos, pelas diferenças 

que apresentam, terminam por organizar o espaço físico e as transformações 

sociais.  

 

Assim, o espaço é o resultado da constante relação dos fluxos de pessoas, 

bens, dinheiro e informação, que são os responsáveis pela urbanização e a 

integração funcional dos agentes sociais. A organização social do espaço é dada 

pela relação dos fluxos mencionados com a forma e distribuição da produção que é 

determinada por questões técnicas, comerciais e também políticas.  

 

Os elementos que compõem os circuitos são conjuntos de setores da 

economia. No circuito superior estão presentes: bancos (sistema financeiro em 

geral), comércio e indústria de exportação, indústria moderna, serviços e comércio

(lojas de departamentos) modernos, atacadistas e transportadores (logística).  

 

 

O circuito inferior é composto pelas formas de fabricação que não 

dependem do uso intensivo de capital, serviços e comércio não modernos e de 

pequena dimensão. Milton SANTOS denomina de não moderna a situação de 

trabalho intensivo e de moderna, aquela de capital intensivo. 

 

Nas situações modernas, o crédito  bancário faz parte da estratégia de 

venda, assim temos os diversos tipos de parcelamentos e poucos descontos nas 

compras à vista. As montadoras, lojas de departamentos, grandes supermercados 

e magazines, em grande parte possuem ou estão intimamente relacionados com 

um banco. 

 

O circuito superior tem seus elementos divididos em atividades puras, 

impuras e mistas. A indústria urbana moderna, o comércio e os serviços modernos 
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são do tipo puro, somente podem se realizar em ambientes urbanos. A indústria 

urbana moderna apresenta uma relação caracterizada pela subordinação ao 

circuito moderno extra-regional, em questões tecnológicas e financeiras —  é o 

caso das multinacionais.  

 

A indústria e o comércio de exportação são considerados atividades 

impuras, porque podem estar no espaço urbano, embora não seja obrigatório, e, 

sobretudo, por seus interesses totalmente direcionados "para fora" da sua 

localização. Portanto, a indústria e o comércio de exportação apresentam uma 

relação de subordinação ao circuito moderno extra-regional, e, ao mesmo tempo, 

subordinam outras atividades regionais de circuito superior, desenvolvidas em 

outro território.   

 

Os bancos são inseridos no grupo dos elementos considerados impuros do 

circuito superior por unirem as atividades modernas de uma cidade a outra cidade 

maior, que pode ser do mesmo país ou do exterior. 

 

Os atacadistas e transportadores estão no grupo considerado misto,  pois 

conectam o circuito superior e o inferior, tanto na economia urbana como na 

regional. Os atacadistas entram no circuito superior quando a quantidade dos seus 

negócios realizados no circuito inferior tem um grande volume de movimentação 

bancária. 

 

Os atacadistas e transportadores operam com intermediários para levar os 

produtos aos níveis inferiores, como o do comércio não-moderno e o da fabricação 

não-capitalista. Nessas operações, a sua atuação subordina a fabricação não 

capitalista, e conforme o tipo do comércio não-moderno pode subordiná-lo ou 

complementá-lo. 
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Os transportadores estabelecem a ligação das atividades entre o circuito 

superior (numa relação de complementaridade) e inferior (cuja complementaridade 

é recíproca). Essas ligações ocorrem dentro da mesma cidade, para outras cidades 

e também para as áreas rurais — correspondendo aos limites tracejados na figura 

1. 

 

Nessa situação, o comércio moderno e as transportadoras apresentam uma 

relação complementar na integração com outros circuitos modernos extra-

regionais. Cumprem a função de interligar o circuito superior a outro circuito de 

nível mais moderno — conecta região ou cidade de país subdesenvolvido à região 

ou cidade de país mais desenvolvido.  

 

No circuito inferior, a presença das fábricas não modernas — aquelas  que 

não dependem do uso intensivo de capital — podem ser mais facilmente 

entendidas como oficinas que atuam com formas arcaicas de tecnologia (sem 

maquinário adequado) sem padronização, ou seja, são os pequenos ofícios.  

 

Os serviços não modernos são caracterizados por serem pessoais e 

consumidos predominantemente pelas classes média e rica. Pela sua facilidade de 

entrada (não se exige uma formação profissional), esses serviços são geralmente 

informais, marcados pela baixa produtividade e remuneração.  

 

O comércio não moderno é de pequena dimensão — pelo seu volume de 

negócios realizados individualmente e sua baixa rentabilidade — ele é também 

marcado pela informalidade. 

 

A maioria das atividades do circuito inferior é caracterizada pela 

informalidade, baixa produtividade e baixos ganhos. Apesar disso, a enorme 

quantidade de intermediários desse circuito inferior proporciona o volume  

necessário ao atacadista para ingressar no circuito superior.  
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As necessidades de consumo de produtos "menos tecnológicos", pela 

relação de complementaridade (cadeia de suprimentos) também estabelecem a 

circulação do circuito inferior em direção ao superior. A ligação entre o circuito 

inferior e as áreas rurais ocorre na forma de complementaridade recíproca 

(circulação nos dois sentidos). 

 

A circulação dos fluxos entre o circuito superior, inferior e moderno extra-

regional promove a transformação do espaço. Como exemplo, temos a 

transformação social do espaço, movida inicialmente pelo fluxo de crédito, na 

implantação das indústrias da Zona Franca de Manaus que transformou a 

produção e distribuição daquela cidade. Nesse caso, evidencia-se o maior peso da 

conjunção de vantagens políticas — garantias legais para fluxo de créditos e outros 

incentivos — do que para questões técnicas — como a oferta de mão-de-obra 

qualificada e a proximidade dos principais mercados consumidores, situados em 

outras regiões mais ao sul.  

 

No circuito superior a organização da produção moderna e o seu consumo 

são direcionados para as classes ricas, embora, os produtos sejam consumidos por 

parte das classes média e pobre também.  

 

No circuito inferior, a produção e consumo são considerados primitivos e 

direcionados para a classe pobre e parte da classe média, embora, também seus 

produtos sejam consumidos em menor escala pela classe rica.  

 

É importante destacar que, nos dois circuitos, são consumidos produtos do 

tipo moderno e não moderno, variando as quantidades e qualidades. Contudo, 

esses circuitos permanecem isolados como dois pólos distintos. Isso em razão das 

questões tecnológicas e organizacionais que são fatores que dificultam a entrada 

no circuito superior e por isso induzem a sua concentração (ibidem 138-139).  
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O ingresso no circuito superior pede grande volume de recursos financeiros, 

mão-de-obra altamente qualificada e a presença de legislação favorável. Dessa 

maneira, tais condições tornam-se barreiras de entrada que polarizam, por 

exclusão, o espaço físico em que se encontram.  

 

A articulação do circuito superior é orientada para fora da cidade e da 

região. Ou seja, ele é integrado na escala global em decorrência das suas barreiras 

de entrada, enquanto o circuito inferior tem a sua integração na esfera local, 

dentro da cidade e da região (ibidem: 40-48). 

 

As polarizações acontecem nos extremos: não há um circuito intermediário 

porque a "classe média não está em condições de criar para ela mesma um 

aparelho de produção e/ou distribuição que lhe seja próprio" (ibidem: 51). Um dos 

efeitos dessa polarização é a concentração de riqueza no circuito superior e a 

constatação de que "pobreza e circuito inferior são sinônimos" (ibidem: 371).  

 

As principais diferenças entre os circuitos estão na A tabela 12 - 

Características dos circuitos superior e do inferior. 

 
Tabela 12 - Características dos circuitos superior e inferior 

 Circuito superior Circuito inferior 
Tecnologia Capital intensivo Trabalho intensivo 
Organização Burocrática, holográfica Primitiva 
Capitais Importantes Reduzidos 
Emprego Reduzido Volumoso 
Assalariado Dominante Não-obrigatório 
Relação com a clientela Impessoais Diretas, personalizadas 
Preço Fixo Barganhas (haggling) 
 
Margem de lucro 

Reduzida por unidade, 
importante na escala (volume) 

Elevada por unidade, e 
pequena em relação ao 
volume 

Custos fixos Importantes menores 
Publicidade Necessária nula 
Ajuda governamental Importante Nula ou quase 
Dependência direta do 
exterior 

Grande atividade voltada para ele Reduzida, nula 

Fonte: SANTOS 2004: 44,  elementos da tabela: Caracterís icas dos dois circuitos da economia urbana dos países
subdesenvolvidos, e atualizações pelo autor (Organização holográfica) 

t  
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A definição de cada circuito não se satisfaz com a enumeração dos seus 

elementos. Na caracterização deve-se considerar o conjunto das atividades 

realizadas em certo contexto, e o setor da população que se liga a ele pelo 

consumo e pela atividade (ibidem: 42). Essas considerações que o autor propõe 

são precisamente aquelas que excluem um circuito do outro. Assim, temos,  por 

exemplo: o caso emblemático da alta tecnologia de informática, o seu consumo e 

produção são exclusivos do circuito superior. 

 

A proposta para romper com as polarizações dos circuitos é considerada 

pelo próprio Milton Santos (2004) como radical. Basicamente, ele propõe que o 

Estado use de seu poder de regulação para reduzir drasticamente o papel das 

empresas multinacionais e dos monopólios privados. E com isso se modificaria a 

organização de espaço e de produção com o esforço industrial voltado para os 

interesses internos, sob pena do "empobrecimento irreversível da população" 

(ibidem: 375).  

 

Um dos mecanismos desse empobrecimento é causado pelo comércio 

internacional, pela deterioração dos termos de troca. Ou seja, é causado pelo 

aumento do valor de troca dos produtos de alta tecnologia em relação aos de 

baixa tecnologia — assim temos quantidades crescentes de produtos agrícolas 

necessárias para adquirir quantidades decrescentes de produtos de maior 

tecnologia. Impondo assim uma espiral decrescente no poder de compra dos 

países exportadores de produtos de baixa tecnologia. 

 

A solução proposta por SANTOS (2004) é a reorganização das estruturas de 

produção, cujo objetivo é atender somente ao mercado interno. Os instrumentos 

usados são os financiamentos e a política fiscal.  
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O circuito inferior seria estimulado para reorganizar as estruturas de 

produção com o fim de atender a maioria das necessidades internas do país. Tal 

organização seria possível pela capacidade das pessoas desse circuito em criar 

novas soluções usando o seu "estoque de criatividade". Na prática, as pessoas que 

se encontram no circuito inferior já utilizam a sua criatividade como estratégia de 

sobrevivência diária por meio de várias estratégias, como de fato já o fazem. E 

desse modo, a questão do desenvolvimento estaria solucionada, se estivessem 

presentes os mesmos fatores econômicos e produtivos do ano de 1979. 

 

Obviamente, trata-se de uma proposta de alcance nacional, pois somente a 

Federação tem recursos para tanto, e mesmo assim essa disponibilidade é limitada 

e tende a diminuir. Porque a economia nacional é dependente dos recursos 

internacionais para investir nas infra-estruturas necessárias para alavancar a 

transformação, talvez não exista poupança interna capaz de sustentar o processo.  

 

No que pese as dificuldades em implantar as medidas propostas por Milton 

Santos, o modelo dos circuitos é eficaz para a compreensão da ocupação dos 

espaços da cidade. Nesse sentido temos a concordância de VILLAÇA: 

 

“Torna-se cada vez mais acentuada a divisão de nossas 
metrópoles em duas cidades divorciadas uma da outra — a 
dos mais ricos e a dos mais pobres e excluídos. Essas duas 
cidades estão produzindo, inclusive, dois centros distintos: o 
que chamam de "centro velho", que é o centro tradicional, 
outrora dos mais ricos, mas hoje tomado pelas camadas 
populares; e o "centro novo", dos mais ricos."  
(2001: 331) 

 

Temos a título de ilustração na cidade de São Paulo, a região da 

subprefeitura da Sé como a representante do centro antigo. Nota-se que ela é 

capaz de atrair um intenso deslocamento intra-urbano, provavelmente por 
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apresentar uma oferta de empregos formais superior a sua população em idade 

ativa (PIA)2. A avenida Paulista seria um centro do tipo “novo”. 

 

A conclusão do autor em questão decorre da sua pesquisa sobre o espaço 

intra-urbano nacional que aponta a segregação das camadas mais altas como um 

dos vetores de organização do espaço intra-urbano. Esses consumidores 

indiretamente organizam os espaços da cidade.  

 

A concordância dos autores sobre a polarização dos espaços na cidade de 

São Paulo é um fator de incerteza quanto a possível integração dos circuitos. O 

ideal seria a desmontagem da polarização, mas, também o aumento dos contatos 

entre o circuito superior e o inferior pode contribuir para diminuir as diferenças 

entre circuitos.  

                                                 
2 Conforme dados do Sumário de Dados 2004 do Município de São Paulo, p. 379. 
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2.3 - Espaço 

 

No campo de pesquisa com a temática do território existe uma 

concentração de estudos a respeito da organização em grandes áreas, ou seja, 

pesquisa a respeito de regiões, países, blocos econômicos e continentes. O foco é 

direcionado geralmente para os grandes fluxos, os interesses econômicos, as infra-

estruturas e os processos técnicos decorrentes; que são os dilemas das grandes 

escalas. Esses são temas freqüentes a respeito do território como espaço físico1 

modificado. E o são também enquanto espaço socialmente transformado.  

 

O espaço deve ter valor de uso para o ser humano, ou seja, proporcionar 

vantagem para ele. Essa vantagem se divide em duas categorias: 

 

• A natural, por exemplo, uma área rica em minérios, um clima 
saudável. 

• A adquirida, quando seu desenvolvimento é fruto da ação 
modificadora humana, como centros financeiros, bairros residenciais 
ou ainda pólos industriais.  

 

Por outro lado, Milton SANTOS (2002: 103) define o espaço por meio do 

"conjunto de formas que num dado momento, exprimem as heranças que 

representam as sucessivas relações localizadas entre o homem e a natureza". A 

sua atenção está direcionada para o valor de uso adquirido do espaço. 

 

O espaço tem uma natureza dupla para o autor, é ao mesmo tempo 

concreto e físico — com essa face representada pelas formas —, e também 

relacional — portanto conceitual. Deste modo, a valoração dos espaços muda 

conforme se transformam as relações entre os homens e as formas. 

 

                                                 
1 O espaço físico, modificado ou não, é um atributo dos objetos materiais que ocupam um lugar determinável com o seu 
volume. 

 90



O urbanista Flávio VILLAÇA (2001), no seu estudo sobre o espaço intra-

urbano, parte da constatação de que o espaço urbano é produzido pelo trabalho 

social despendido na produção de algo socialmente útil — que é uma valoração a 

respeito do espaço. Logo, esse trabalho produz um valor, e em seguida ele 

formula uma pergunta fundamental: qual é o produto desse trabalho?  

 

Para responder a essa sua questão, ele dividiu o produto do trabalho 

socialmente produzido em dois tipos. O primeiro é o dos produtos em si — os 

edifícios, as ruas, as praças, as infra-estruturas. O outro é o valor produzido pela 

aglomeração que é dado pela localização dos edifícios, ruas e praças.  

 

A localização se apresenta como o valor de uso da terra — dos lotes, das 

ruas, das praças — valor este que o mercado traduz em preço — do terreno, dos 

lotes, das ruas. O valor denominado popularmente como “ponto” é aquele dado 

pela localização do produto humano no espaço da cidade, isto é, um valor 

intangível (ibidem: 72). A utilidade do espaço produzido pelo trabalho social varia 

conforme as suas possibilidades de acesso aos pontos centrais da cidade. 

 

O denominado centro da cidade é a localização que permite as mais 

vantajosas interligações com os demais pontos valorizados da cidade. A construção 

do centro tem início pela aglomeração que uma ou várias vantagens (adquiridas 

e/ou naturais) suas causam.  

 

O urbanista baseia-se em Henri Lefèbvre, que atribui o tempo despendido 

para se executar ações cotidianas como um diferencial na atribuição de valor de 

um ponto, de uma localização. Assim, quanto mais vantagens são mais 

rapidamente acessíveis e disponíveis, maior será o valor da localização. 
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A proposta teórica de VILLAÇA a respeito da localização é dada pelo 

consumo de tempo e das vantagens da aglomeração. O seu raciocínio parte da 

definição dos espaços físicos em razão de sua localização.  

 

Assim temos o espaço físico “dos objetos em si (produzidos ou não pelo 

trabalho humano) e aquele determinado pelos locais onde estes são produzidos e 

consumidos" (2001: 23). Por isso, se a localização apresentar facilidades para o 

deslocamento (da produção, dos consumidores, dos trabalhadores) o valor de uso 

do espaço será maior. É uma combinação de "onde está a vantagem potencial" e 

de "como torná-la realidade". 

 

O valor de uma localidade é relacionado ao consumo das vantagens. Assim, 

o urbanista apresenta o território como espaço físico modificado, cuja 

transformação é feita pelas práticas econômicas, que compreendem o conjunto  de 

vantagens adquiridas através das ações sociais. As quais, segundo o autor, 

apresentam como finalidades, a produção, a distribuição e o próprio consumo de 

meios materiais.  

 

Essas práticas econômicas são atividades sociais, de cunho material, que ao 

se realizarem transformam o espaço físico — na forma de infra-estruturas e outras 

instalações — e o espaço social — na forma de relações de trabalho e consumo. 

Ou seja, tais práticas unem o espaço físico e o relacional. 

 

Sinteticamente, Sonia BARRIOS afirma que “o produto das práticas 

econômicas é o espaço físico modificado na sua dupla condição de valor de uso e 

valor de troca” (1986: 5).  

 

De modo que o espaço modificado é o resultado, desejado ou não, de uma 

ordem estabelecida. Assim, a organização do espaço do território deriva, em 

grande parte, de um conjunto de políticas que atuam sobre a localização das 
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atividades econômicas. É uma questão de política, por se tratar da arbitragem de 

interesses contraditórios. Como exemplo, podemos indicar a criação de pólos 

industriais — como a Zona Franca de Manaus — em um estado, em detrimento 

dos demais outros.  

 

Nota-se que o Estado apresenta meios para interferir na evolução 

econômica da localização, mas está limitado pela duração dos incentivos fiscais e 

financiamentos que podem atrair empresas privadas ou constituir empresas 

públicas. Outros importantes mecanismos de organização espaciais são os marcos 

jurídicos: todo o conjunto de autorizações administrativas que regulam o 

funcionamento das atividades (Rémy KNAFOU 1988: 156).  

 

A organização do espaço físico é ainda produto de mecanismos e decisões 

econômicas, ou seja, a organização de fluxos como os de informações, de energia, 

de capital constante2, de transporte de mercadorias e de mão-de-obra (VILLAÇA 

2001: 20).  

 

As Regiões Metropolitanas (Tabela 1 - Regiões Metropolitanas do Brasil) — 

criadas pelo nosso Governo Federal na década de 70 — são exemplos desse 

mecanismo, que aglomerou vários municípios numa ordem territorial para 

organizar o espaço físico e relacional. 

 

Nota-se que a produção da década de 70 foi caracterizada pela massificação 

e padronização, realizada com grande número de trabalhadores. Esse modelo 

permaneceu enquanto pôde "adaptar-se com agilidade suficiente para permanecer 

competitivo em nível internacional" (Carlos Alberto TORRES 2001: 90). Ou seja, 

enquanto for possível o corte dos custos de produção, incluindo salários e postos 

de trabalho.  

                                                 
2 O capital constante é composto pelo capital circulante (insumos que só podem ser usados uma vez na elaboração da 
mercadoria e não são mão-de-obra, ex.: eletricidade e o couro, na indústria de sapatos) e capital fixo (máquinas), DOWBOR 
1990: 13-15). 
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Trata-se de um modelo de produção superado pela globalização, que 

promove uma profunda modificação na divisão internacional do trabalho, ao 

mesmo tempo em que integra a economia dos países (David HARVEY 1989). Este 

processo resulta numa reestruturação econômica por meio dos aumentos de 

produtividade no trabalho, decorrentes das novas tecnologias como as 

telecomunicações, a robótica e a informática.  

 

O desenvolvimento de espaços pela circulação de intangíveis3 pelo seu alto 

custo de aquisição, manutenção e criação excluem os demais. É acentuar a 

polarização dos espaços em circuitos, que no caso seriam do tipo superior. 

 

 Esse modelo de produção é disperso e segmentado em vários países, em 

áreas muitas bem delimitadas. Nos produtos industrializados de alta tecnologia é 

comum a existência de componentes "globalizados" — aviões e computadores são 

bons exemplos, pela grande quantidade de partes internacionais. 

 

O modelo de produção global afeta os espaços locais. A organização desses 

espaços em função de lógicas internacionais desorganiza a ordem local. Como 

podemos conferir pela mudança do centro da cidade (o chamado centro velho) 

para outras localizações mais favoráveis ao desenvolvimento dos negócios. De um 

modo geral procuram-se facilidades nas telecomunicações, liberdade para construir 

e acessos para os automóveis. Tal procura é típica do circuito superior da 

economia. 

 

Os espaços na cidade de São Paulo são também produzidos pela dominação 

econômica. Assim, ela é manifestada pela ocupação de um setor geográfico da 

cidade. O que pode envolver a criação ou o aproveitamento da acessibilidade 

(melhores ruas, avenidas, pontes) do setor rumo aos novos centros. Tais 
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localizações definem os deslocamentos que a classe de maior poder aquisitivo terá 

de realizar.  

 

Na cidade de São Paulo a produção dos espaços da classe alta ocorreu por 

meio da sua urbanização ao final do século XIX, conduzida pelo então Presidente 

da Província João Theodoro Xavier4. No período foram traçadas as Avenidas da 

Consolação — a qual se inicia na região central da cidade e alcança a Avenida 

Paulista — e a Avenida São João — que também parte do centro em direção à 

Lapa.  

 

A área delimitada por essas grandes Avenidas Consolação e São João forma 

um vértice que parte do centro da cidade e se expande no sentido sudoeste. Nota-

se que ao longo desses eixos estavam situados sítios e chácaras da elite paulistana 

que foram rapidamente loteados (VILLAÇA 2001). 

 

Este espaço delimitado é a base para os principais bairros da elite da 

cidade, cuja consolidação ocorreu por meio de garantias legais aos títulos de 

propriedade lá contidos. E pela aglomeração e melhorias na acessibilidade — com 

abertura de outras Avenidas como a Brigadeiro Luís Antonio e prolongamento de 

outras como a Consolação/Rebouças — ocorreu uma ampliação do setor sudoeste 

mudando o eixo Sé/ Avenida da Consolação para Sé/Avenida Brigadeiro Luis 

Antonio.  

 

A figura assim formada é assemelhada a um triângulo, no qual o 

prolongamento da Avenida Brigadeiro Luis Antonio e da estrada de Ferro da RFFSA 

(sentido Luz/Lapa) são os dois lados limitados a oeste pela Marginal do Rio 

Pinheiros. 

 

                                                                                                                                                  
3: Especulação financeira, valor da marca, publicidade... 
4 Ver seção 1.3.3 A influência da especulação imobiliária na formação dos bairros de alta renda p. 23 e 24. 
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Os limites são aproximados e ocorre uma certa variação deles, normalmente 

para além dos eixos, assim temos a explicação para a região da Vila Mariana, um 

bairro da elite situado mais a sudeste do eixo Sé/Avenida Brigadeiro Luís Antonio. 

O mesmo efeito pode explicar a expansão para além da margem leste do Rio 

Pinheiros, parte do bairro do Morumbi que também apresenta espaços elitistas.  

 

Nessa área triangular os  espaços não são absolutamente homogêneos, mas 

a tendência é de concentrar muitos elementos que a diferenciam dos  demais 

espaços da cidade, tais como: imóveis da classe alta, uma grande concentração de 

empregos formais, muitos equipamentos para a cultura, estruturas para a 

educação, facilidades de transporte e acesso, comércio sofisticado, além da 

maioria dos equipamentos de saúde. 

 

Na setorialização da cidade, segundo a técnica de Hoyt, os limites de cada 

setor proposto são as avenidas principais, linhas férreas, enfim as grandes vias de 

circulação de pessoas e mercadorias. Segundo o modelo teórico os usos 

compatíveis tendem a se aproximar, quanto aos incompatíveis, a tendência é de se 

distanciarem.  

 

A compatibilidade da setorialização ocorre pelo uso do solo, de modo que  

por meio dos limites estabelecidos com as avenidas, rios e estradas de ferro, é que 

surgem as divisões por setores. O entorno que se desenvolve seria assim 

compreendido dentro destes limites. 

 

A Teoria Setorial5 também afirma que as áreas de alto custo de aluguel 

surgem inicialmente ligadas com atividades varejistas e de escritórios, e 

posteriormente são as atividades de ponta do setor terciário que determinam a 

ocupação do seu entorno pela população com renda mais elevada. 

                                                 
5 Esta teoria elaborada pelo sociólogo Homer Hoyt, que pela influência da escola de Chicago nos trabalhos de ecologia 
urbana criou um modelo espacial de setores para analisar as estruturas urbanas em 1939. 
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O setor triangular que separamos acomoda as subprefeituras de Pinheiros, 

Vila Mariana, Santo Amaro e Sé, o qual podemos denominar de setor sudoeste do 

município. E essas subprefeituras apresentam melhores índices de 

desenvolvimento social, de renda e geram grande parte dos empregos formais da 

cidade6. A tabela abaixo expõe esses dados: 

 

Tabela 13 - Setor sudoeste do município de São Paulo 
 
Município/subprefeitura 

Taxa de 
crescimento 
populacional 
1991/2000 

Rendimento médio 
mensal chefes de 
família em R$ 

Empregos 
formais 

Índice de 
desenvolvimento 
social (IDH) 

 
São Paulo 0,88 1.340,00 2.102.982 0,841  (IDHM)
 
Pinheiros -2,41 4.400,00 237.758 0,824 (média)
 
Vila Mariana -0,81 3.642,00 137.430 0,774 (média)
 
Santo Amaro -0,83 3.000,00 122.171 0,727 (média)
 
Sé -2,24 2.233,33 488.539 0,634 (média)

Fonte: IBGE Censo 1991 e 2000; RAIS 2000 e Sempla/PMSP 
Obs.: O IDH das subprefeituras foi obtido pela média aritmética de cada um dos seus respectivos distritos. 

 

A relação entre as taxas de crescimento populacional e renda média mensal 

pode indicar uma segregação socioeconômica, pois as taxas menores e mesmo as 

negativas são de subprefeituras com renda média superior a do município.  

 

A renda média mais elevada que a maioria das subprefeituras parece estar 

relacionada com a existência de empregos formais e índice de IDH próximo ao do 

município. O caso da subprefeitura da Sé é interessante, pois o seu IDH e sua 

renda média são os mais baixos do grupo e mesmo assim apresentam maiores 

ofertas de empregos formais de todo o grupo.   

 

A segregação socioeconômica cria homogeneidades, de modo que a 

mudança de um setor para outro que não contenha as relações apresentadas é 

                                                 
6 Segundo dados obtidos no Sumário de dados 2004 do Município de São Paulo, Prefeitura de São Paulo. 
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diminuir a acessibilidade e as vantagens da aglomeração. Por isso a setorialização 

na cidade de São Paulo tende a criar homogeneidades. O efeito desse modo de 

organizar o espaço é a segregação, acerca dela VILLAÇA afirma que: 

 

"...a segregação é uma determinada geografia, produzida pela 
classe dominante, e com a qual essa classe exerce sua 
dominação através do espaço urbano. Trata-se, portanto, de um 
caso de efeito do espaço sobre o social. Evidentemente esse 
espaço produzido é, ele próprio, social. Só o social pode 
constranger ou condicionar o social."  
(VILLAÇA 2001: 360). 

 

Na concepção do autor, as classes altas por terem acesso, ou mesmo por 

formarem os quadros dos órgãos públicos, têm o poder de determinar a 

organização dos espaços da cidade. Esse efeito é conseguido pela ordenação — 

leis de zoneamento, ocupação das áreas urbanas — dos espaços preferidos por 

aquelas classes sociais. O restante da exclusão pode ser explicado pela 

especulação imobiliária que constitui uma barreira ao acesso daqueles espaços. 

 

VILLAÇA (2001) aponta que tradicionalmente, os lotes situados em terrenos 

altos são os preferidos pelas classes dominantes, e, explica assim a ocupação da 

atual Avenida Paulista. Porém, uma vez que o fenômeno da aglomeração 

acontece,  este predomina em detrimento da beleza do sítio, como podemos 

visualizar pela ocupação dos Jardins — bairros situados em várzeas, muitas vezes 

alagadiças e que tiveram de ser corrigidas — em detrimento  das colinas do bairro 

da Casa Verde.  

 

Os bairros populares são construídos nas periferias, ou seja, a maioria dos 

espaços da cidade, e, muitas vezes constituídos de forma irregular pela 

impossibilidade de atender aos requisitos legais.  
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O economista Hernando De SOTO (2001) atribuiu às barreiras legais para a 

constituição dos títulos de propriedade o entrave no desenvolvimento econômico 

da América Latina. Pois, ele considera essenciais tais títulos para o ingresso no 

circuito formal da economia, entendendo que a propriedade formalmente 

constituída é a primeira garantia aos financiamentos bancários.  

 

A proposta de De SOTO7 para ser viável entende que mudanças na 

legislação, e o ingresso na formalidade seriam  opções racionais da população em 

decorrência das vantagens face ao sistema informal, apesar de não modificarem a 

segregação nos espaços da cidade. 

 

Uma das conclusões a respeito do mecanismo da segregação é que o seu 

funcionamento ocorre em ambas direções, tanto pela concentração de riqueza, 

como pela concentração de pobreza. Assim, a concentração de infra-estrutura na 

parcela da cidade que detém a maior produção de riquezas tem o poder de atrair 

para esses mesmos lugares mais empresas e comércios num efeito cumulativo de 

aglomeração de vantagens, o que leva a radicalização das incidências gerando a 

exclusão. 

 

No que pese o direcionamento da maior parte dos investimentos públicos 

nas áreas de baixa renda — desde os anos 80 — não se equiparam às vantagens 

acumuladas em quase um século de investimentos públicos e privados no setor 

sudoeste da cidade8.  

 

As novas áreas de expansão dos investimentos privados podem resultar na 

mudança da localização das novas aglomerações, mas pedem investimentos 

públicos em termos de acessibilidade — facilidades para o uso de automóvel e 

                                                 
7A proposta é baseada na implementação de um sistema legal de propriedade que converta o trabalho informal e poupanças 
em capital (SOTO 2001: 264). O esquema de sua proposta pode ser encontrado nas p. 188-189 de seu livro e apresenta a 
sugestiva forma de uma ponte.  
8Os investimentos públicos na cidade, segundo MARQUES e BICHIR (2001) apresentaram uma tendência de implantação nas 
áreas periféricas. 
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telecomunicações — e menores limitações legais de uso do espaço além de 

tributação favorável entre outros.  

 

É um dos dilemas da escolha de prioridades, na alocação dos recursos 

públicos que podem determinar o desenvolvimento social ou o econômico. É a 

constatação das palavras de Milton SANTOS a respeito do futuro: "...não é feito 

apenas de tendências, mas de tendências e vontade" (1994: 126).  

 

Os empregos, formais ou não, têm o poder de influenciar as direções das 

ocupações de espaços intra-urbanos. De modo que os empregos da classe alta, 

marcadamente formais, estão presentes nos novos "centros" da cidade: ao longo 

das Avenidas Paulista e Engenheiro Luis Carlos Berrini. Os empregos da classe 

média gravitam ao redor da classe alta, e geralmente são do tipo formal.  

 

Esses novos centros encontram-se no setor sudoeste da cidade, cuja 

expansão dos limites podemos deparar nas torres do Centro Empresarial 

implantadas nas margens oeste do rio Pinheiros. 

 

Para compreender a localização das classes menos favorecida na cidade 

deve-se considerar o caráter formal ou não de seu trabalho. Assim, aqueles 

trabalhadores que possuem um emprego formal, freqüentemente relacionado com 

as indústrias,  procuram as suas imediações para morar.  

 

O centro "antigo" de São Paulo apresenta diversas oportunidades de 

emprego formal e informal para as classes menos favorecidas. Nos bairros de 

classe alta, e mesmo de classe média também surgem diversas oportunidades para 

empregos informais às classes mais excluídas. 
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A proximidade de bairros de classe alta e média foi um dos fatores que 

explicou a expansão da zona sul da cidade de São Paulo, lá os terrenos disponíveis 

foram invadidos até as bordas das represas (VILLAÇA 232-236).  

 

Elaboramos uma tabela para explicitar a relação de proximidade de locais de 

renda média alta — setor sudoeste da cidade — com a expansão da ocupação das 

áreas periféricas. Usamos as subprefeituras de Pinheiros e Sé devido à existência 

de empregos formais em quantidade superior a suas populações em idade ativa e 

pelas suas rendas médias serem superiores às do município. 

 

Tabela 14 - Renda, empregos formais e atração de viagens 
 
Subprefeitu
ra e região 
do 
município 
de São 
Paulo 

 
Taxa de 
crescimento 
populacional 
1991-2000 em 
% 

 
População 
total 

 
População 
em idade 
ativa 
(PIA) 

 
Total de 
empregos 
formais  

 
Total de viagens 
geradas partindo 
da subprefeitura 
entre 5 e 9h e 
principal destino 
(subprefeitura) 

 
Rendimento 
médio mensal 
chefes de família  

Perus 
(norte) 

 
7,13% 

 

 
109.116 

 
71.722 2.939

10.751 
(Lapa com 5.389 
viagens) 

R$ 560,00

 
Pinheiros 
(oeste) 

 
 

-2,41 

 
 

272.574 197.682 237.758

Atrai viagens: 
65.865 
(principalmente de 
região sul) 

R$ 4.400,00

 
Sé 
(centro) 

 
 

-2,24 

 
 

373.914 273.041 488.539

Atrai viagens: 
109.680 
(principalmente da 
região leste) 

R$ 2.233,33

Cidade 
Tiradentes 
(leste) 

 
7,89 % 

 
190.657 123.897 2.274

17.384 
(Sé com 8.286 
viagens) 

R$ 500,00

Santo 
Amaro 
(Sul) 

 
 

-0,83 

 
 

218.558 157.759 122.171

Atrai viagens: 
55.040 
(principalmente de 
região sul) 

R$ 3.000,00

 
Parelheiros 
(sul) 

 
6,79% 

 

 
111.240 

 
70.714 4.592

17.262 
(Santo Amaro com 
4.384 viagens) 

R$ 460,00

Obs:  
 
Empregos totais (formais): serviços, comércio, indústria, construção civil, agropecuária, extração vegetal, caça e pesca, 
outros/ignorados 
Viagens: os trajetos para fora da subprefeitura em questão.  
As regiões (norte, sul, leste e oeste são determinadas conforme a Lei Municipal 13.399/2002 

 
Fonte dos dados: IBGE 1991 e 2000, RAIS 2000, Sempla e CET 2003. 

 

A observação dos dados aponta para três grandes espaços de atração de 

viagens, as subprefeituras de Pinheiros, Sé e Santo Amaro. As razões para isso 
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podem ser a existência de empregos formais acima da quantidade de população 

em idade ativa (PIA), nos casos de Pinheiros e Sé.  

 

A diferença entre PIA e a número de viagens geradas indica a necessidade 

de procurar trabalho fora da região da subprefeitura, assim quanto maior o 

resultado obtido maior será essa necessidade. A questão das viagens foi tratada no 

Sumário de Dados 2004 do Município de São Paulo, confirmando a divisão do 

município em regiões:  

 

• de atração de viagens, composta pelas subprefeituras: 
Moóca, Sé, Lapa, Pinheiros, Vila Mariana, Santo Amaro. 

 
• de geração de viagens, composta pelas subprefeituras: (sul) 

Campo Limpo, M´Boi Mirim, Cidade Ademar, Parelheiros, 
Capela do Socorro, (leste) Vila Prudente, São Mateus, 
Itaquera, Cidade Tiradentes, Itaim Paulista, São Miguel, 
Guaianazes, Ermelino Matarazzo, Penha, (norte) 
Tremembé/Jaçanã, Casa Verde, Freguesia/Brasilândia, 
Pirituba, Perus. 

 
• de equilíbrio de viagens, composta pelas subprefeituras: (sul) 

Ipiranga, Jabaquara, (leste) Aricanduva/Vila 
Formosa/Carrão, (oeste) Butantã, (norte) Vila Maria/Vila 
Guilherme, Santana/Tucuruvi. 

Fontes: CET 2003 e Lei Municipal 13.399/2002. 
 

Nota-se que dentre as subprefeituras que atraem viagens temos a Sé —das 

regiões leste principalmente —, Pinheiros e Santo Amaro — atraindo as viagens da 

região sul.  

 

Nas regiões que atraem viagens, da nossa seleção (Pinheiros, Santo Amaro, 

Sé) podemos notar que as quantidades de viagens atraídas são maiores (em 

valores absolutos) que a diferença entre o total de empregos formais e o PIA 

(Pinheiros = 40.076; Sé = 215.498; Santo Amaro = - 35.588), assim temos 

algumas considerações: 
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1. As viagens geradas na região sul são direcionadas para 
as subprefeituras de Pinheiros e Santo Amaro.  

 
2. O que acarreta uma pressão pela busca de empregos 

formais especialmente em Santo Amaro, que possui um 
déficit de empregos formais em relação a sua PIA, e/ou 
indica a existência de empregos informais. 

 
3. As viagens geradas na região leste são direcionadas para 

a subprefeitura da Sé. 
 

4. As subprefeituras que apresentam maiores taxas de 
crescimento populacional no município estão situadas 
nas periferias extremas e apresentam menores rendas 
médias de chefes de família.  

 
5. Em Parelheiros apresenta a menor renda média mensal, 

ocorre que a diferença entre os empregos formais e PIA 
(-66.122) é muito menor que o número de viagens 
geradas, o que pode indicar uma alta incidência de 
desemprego. 

 
6. Nota-se a existência presença de linhas de trens nas 

subprefeituras que apresentam altas taxas de 
crescimento populacional, a exceção de Cidade 
Tiradentes, pois a linha férrea está na subprefeitura 
vizinha (Guaianazes). 

 

 

O padrão de concentração de riquezas e equipamentos públicos acompanha 

os maiores valores de renda média, agravando a segregação da maioria da 

população aos espaços mais distantes da região central da cidade. Fato que foi 

confirmado na pesquisa de BÓGUS e PASTERNAK (2004).  

 

Nesta pesquisa adotou-se um modelo de anéis para estabelecer um padrão 

de agregação de subprefeituras no município de São Paulo. Destacamos os anéis: 

Central (Sé), Interior (Pinheiros, Vila Mariana e Moóca).  

 

A proposta de divisão radiocêntrica apresenta para os anéis do setor Interior 

os melhores resultados para renda, educação, saúde e consumo. Resultados 
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consistentes com a orientação centro-periferia dos espaços de cidades grandes 

(metrópoles) de países subdesenvolvidos conforme já indicava a teoria 

desenvolvida por Milton SANTOS (2004).  

 

Outros modelos teóricos para a ocupação dos espaços urbanos, como este 

radiocêntrico, não explicitam a forma da ocupação da cidade de São Paulo. Nesse 

modelo a forma de "mancha de óleo" é a imagem adotada tradicionalmente para 

se visualizar o seu modo de expansão: a ocupação parte de um ponto da cidade e 

espalha-se "escorrendo" em quase todas as direções. 

 

A cidade de São Paulo, através de seus textos históricos, apresentou uma 

série de outros núcleos além daquele da Sé. Assim, o modelo que mais se 

aproxima é o policêntrico com vários núcleos de ocupação. Contudo, é inegável a 

importância da localização da região da Sé na cidade para se compreender a 

expansão e ocupação das suas periferias. E também para explicar a formação do 

setor sudoeste da cidade. 

 

A cidade de São Paulo apresenta uma lógica de ocupação territorial 

bastante distinta, o que torna difícil o seu enquadramento em um modelo teórico. 

E de modo geral tais modelos não satisfazem as necessidades de pertencimento, 

compreensão e apropriação de espaço para a pessoa comum.  Estes modelos são 

mais úteis ao administrador público. A escala de espaço que está mais próxima das 

necessidades do cidadão é a do bairro, que seria o habitat.  

 

A respeito da evolução do bairro enquanto habitat temos a pesquisa 

patrocinada pela UNESCO realizada na Cidade do México. Nela se constatou que os 

bairros sofreram uma série de modificações, dificultando o estabelecimento do 

espaço da vizinhança. Espaço este que seria o entorno mais próximo das pessoas, 

quase a menor escala usada na vida cotidiana comum. Temos as seguintes ordens 

de modificações apontadas pela UNESCO: 
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1. Espacial. Com a mudança da dimensão de uma cidade de 
escala do andar a pé para outra definida pelo uso do 
automóvel (seja privado ou público) como a forma de 
deslocamento por excelência. Mudança que traz consigo a 
mutação da escala da vida cotidiana e do espaço das 
relações sociais, na qual o universo social deixa de 
localizar-se ao redor do habitat. 

2. Social. Com a modificação da proximidade trabalho-
habitação o que gera por sua vez uma modificação das 
relações sociais, devido a dessincronização dos tempos de 
encontro e de socialização entre os indivíduos. 

3. Social-espacial. Com a ocupação de certas áreas da cidade 
por grupos econômicos que têm a capacidade de juntar-se 
a um mesmo espaço sem ter algo em comum com o 
mesmo, de tal forma que cada um [dos grupos, os 
preexistentes e os novos] estabelece de sua parte 
relações sociais em âmbitos não espaciais. 

4. Funcional. Com o sistema de planejamento urbano a 
organização e regulamentação dos centros populacionais 
se realizam com base nos zoneamentos funcionais, os 
quais determinam a localização e distribuição dos 
equipamentos por unidades territoriais mais amplas e ao 
mesmo tempo mais seletivas. 
(Eduardo LOPEZ MORENO R.; Xóchitl Ibarra IBARRA 
1997). 

 

O resultado geral dessas mudanças é o enfraquecimento dos vínculos 

espaciais da população, contudo reforçam a rede que, por questões de interesses 

e valores podem direcionar a participação popular. Ou seja, mesmo a escala 

tradicionalmente mais próxima do espaço cotidiano de Milton Santos (2004) está 

truncada.  

 

É o efeito das assincronias das viagens diárias da casa para o trabalho 

combinadas com a mobilidade, na esfera privada do cotidiano. Vive-se a maior 

parte do tempo cotidiano em função do trabalho, incluindo-se os deslocamentos a 

caminho ou a retorno dele, e muito menos tempo no bairro onde se reside.  
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De modo que pela quantidade gerada de viagens diárias intra-urbanas em 

São Paulo pode-se concluir que o local de trabalho da maioria da sua população é 

fora do distrito em que se fixou a residência. Temos a influência da especulação 

imobiliária sob a ocupação dos locais com maiores acessibilidades. 

 

Por outro lado o aspecto público também interfere ao operar com escalas 

funcionais que rompem com o bairro; é o caso da centralização dos equipamentos 

de saúde, da concentração da educação superior pública. Estamos nos referindo 

apenas aos aspectos de localização. 

 

Conclui-se que a construção dos espaços na cidade é uma atividade humana 

quase deliberada, embora anteriormente fosse influenciada pelas condições 

naturais do terreno. O aspecto legal e a especulação imobiliária são bons exemplos 

dessa intencionalidade. E a respeito da organização em bairros podemos afirmar 

que enfrenta desafios talvez insuperáveis comprometendo o seu antigo papel de 

articulação. 

 

 

2.4 - Participação e capital social 

 

Os espaços conforme apontamos têm uma natureza dupla, tanto física 

quanto social. A sua porção social é formada pela parte relacional entre os objetos 

e as pessoas, bem como das pessoas entre si. A essas interações denominamos 

construção social do espaço. 

 

Atualmente a construção social do espaço na cidade de São Paulo é muito 

mais uma questão de participação do que imposição legal. Nas periferias como as 

da região da Subprefeitura da Capela do Socorro, as áreas de ocupações e 

invasões precisam ser urbanizadas. A sua presença nas áreas de mananciais é 
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prejudicial à qualidade da água da região, afetando a parte Sul do município, além 

de Diadema e São Bernardo.  

 

Contudo, diante da impossibilidade de reverter essas ocupações algumas 

alternativas são: adequar as condições sanitárias do lugar, o que envolve a coleta 

de lixo e implantação de sistema de esgotos apropriado, e a reurbanização de toda 

essa área. Tais realizações dependem da participação da população envolvida. 

 

O capital social é o elemento que se presta como um verdadeiro convite à 

participação popular, seu pressuposto é o estabelecimento de relações entre 

pessoas físicas e interações sociais, cujos interesses comuns não são 

imediatamente evidentes — um altruísmo à curto prazo. É exatamente por isso 

que sua construção exige uma ação voluntária e coordenada.  

 

A noção de capital social indica que a sociedade não é a soma de indivíduos 

agindo de maneira independente uns dos outros e coordenando suas ações por 

meio de um instrumento supostamente neutro — o mercado. A sociedade possui 

uma estrutura, normas, valores, pressões, incentivos e restrições que podem 

constituir “recurso para um ou mais atores” (COLEMAN 1990:170). 

 

De modo que o capital social é um desses recursos, tanto mais forte quanto 

mais ele permitir a ampliação do círculo de relações sociais em que vivem aqueles 

que participam de sua construção. A polarização da economia em circuitos 

restringe o alcance das relações sociais assim polarizadas.  

 

O capital social está associado ao desenvolvimento econômico e social da 

região em que está presente, não se prendendo a setores da economia. De modo 

que pode fomentar o desenvolvimento do circuito inferior da economia. 
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Amartya Sen9 na sua concepção de desenvolvimento, também pressupõe 

uma abordagem territorial da economia — e não setorial — visando à ampliação 

das oportunidades de escolha por parte dos indivíduos, isto é, maiores 

possibilidades de geração de renda. Augusto de FRANCO (2002) é outro autor que 

trabalha o desenvolvimento em uma abordagem análoga, com ênfase no 

empreendedorismo. 

 

O desenvolvimento social necessita do suporte da população, principalmente 

pela aproximação do Estado aos níveis mais próximos do cidadão.  

 

O economista Bernardo KLIKSBERG (2001: 92) aponta que os estudos do 

Banco Mundial, nos seus projetos de dotação de água potável em 49 países 

(África, Ásia e América Latina) indicam a relação entre o alto rendimento dos 

projetos e a participação comunitária. 

 

Carlos Alberto TORRES (2001: 175-79), catedrático da Universidade da 

Califórnia em Los Angeles, ao analisar o tema do capital social, elencou suas 

características segundo renomados estudiosos do assunto:  

 

 James S. COLEMAN (Social Capital in the c eation of human capital, 

em 1988 e Foundations of social theory, em 1990), que identificou três aspectos 

do capital social relacionando-os com as redes sociais:  

r

                                                

a. "as obrigações e expectativas que dependem do 
ambiente social;  

 
b. capacidade de fluxo de informação da estrutura social;  

 
c. as normas que regem as redes sociais, em geral 

acompanhadas de sanções para aqueles que a violam". 
(TORRES 2001: 175) 

 

 
9 "Prêmio Nobel de economia em 1998 estabelece que o progresso humano e a evolução das condições de vida não podem 
ser medidos apenas  por sua dimensão econômica." (Marcel PEDROSO 2003) 
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 Robert PUTNAM (Bowling Alone: America´s declining social capital, 

em 1995), propõe:  

a. que "a qualidade do governo era determinada por 
tradições muito arraigadas de participação cívica (ou por 
sua ausência)";  

 
b. "as redes de reciprocidade organizada de solidariedade 

cívica não são um resultado mas antes uma condição 
prévia de modernização". 

(TORRES 2001: 176) 
 

Pelas considerações expostas conclui-se que as obrigações estão vinculadas 

ao ambiente social em questão. Por exemplo, uma obrigação, muito comum nas 

periferias paulistanas, como a de Grajaú, de ajudar a "encher laje" para alguém 

que está construindo, e o "dono da laje" deve oferecer em retribuição uma 

feijoada (por ser mais barato que um churrasco) acompanhada de cachaça (opção 

mais econômica que cerveja) para todos que o ajudarem na tarefa. O interessante 

é que as técnicas de construção muitas vezes ficam a cargo dos convidados. A 

restrição social acontece para aqueles que ofereceram pouca comida e bebida no 

momento de "encher laje". 

 

Não se pode esquecer que o capital social é responsável pela intensidade e 

qualidade das comunicações entre poder público e a comunidade. “Criar capital 

social não é fácil, mas é fundamental para fazer a democracia funcionar” (PUTNAM 

1996: 194). Assim, o autor quer indicar a relação direta entre o capital social, a 

participação cívica e a democracia.  

 

A participação cívica pede dois pressupostos, a vontade individual e a 

existência de espaços para exercê-la. Contudo, para o catedrático de Harvard, a 

participação cívica tem a sua qualidade e intensidades moldadas pela história 

(PUTNAM 1996). Por ele, a criação de capital social somente ocorre por meio da 

cultura, o que torna o processo extremamente lento. Assim, estaríamos sujeitos a 

 109



um quase determinismo na participação cívica, pois somente após experimentar 

por longos períodos o individualismo exacerbado, é que a razão da participação 

cívica afloraria.  

 

Em oposição a essa proposição cultural, Ricardo ABRAMOVAY (2001) 

desenvolve uma visão institucionalista, baseada nas seguintes premissas:  

 As agências estatais necessitam das comunidades, que 
por sua vez são coprodutoras de seus resultados e não 
são seus clientes passivos; 

 
 As comunidades necessitam de burocracias estatais, já 
que poucos serviços, nas sociedades contemporâneas, 
podem ser organizados num nível puramente local e 
sem o apoio dos conhecimentos e dos recursos que 
venham de Estados e da Federação. 

 

Estas considerações apontam para interesses comuns entre comunidade e 

as agências estatais. Entendemos que pela comunhão de interesses legítimos 

como o desenvolvimento local, ocorre um processo de identificação em dois níveis: 

na comunidade local, resultando na colaboração em projetos emancipatórios e com 

as agências na racionalização dessas colaborações.  São as propostas da teoria 

comunicacional de Habermas em ação. 

 

As pesquisas apontadas por Bernardo KLIKSBERG (2001) comprovam a 

correlação entre a participação comunitária e resultados médios a altos. Desse 

modo a própria participação popular e o desenvolvimento local são objetivos 

intimamente relacionados, pois para que o desenvolvimento ocorra é necessária a 

participação popular.  

 

A observação da organização da comunidade local é a condição antecedente 

para o desenvolvimento local, pois é por intermédio da comunidade que as 
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agências/organizações estabelecerão a mudança institucional, a melhoria da 

governança.  

 

Isto permite estabelecer as obrigações e expectativas daquele ambiente 

social, adequando as ações possíveis e também a capacidade de fluxo de 

informação, indicando a qualidade da transparência e confiança da comunidade. O 

resultado é uma sinergia entre Estado e sociedade que pode criar um círculo 

virtuoso de desenvolvimento e participação.  

 

Deste modo, o capital social é um atributo culturalmente estabelecido ao 

longo de gerações, mas, também pode ser criado por meio de organizações que 

mostrem alternativas ao padrão político desgastado.  

 

A sinergia para acontecer não pede necessariamente um grande estoque 

prévio de cultura do capital social (ABRAMOVAY 2001). Os interesses que unem a 

comunidade ao governo são os resultados positivos. 

 

A organização da comunidade é influenciada pelos movimentos sociais na 

medida em que neles se encontram diversos interesses, propostas, 

"representações das práticas culturais e morais centralizadas na construção de 

identidades e espaços coletivos" (TORRES 2001: 147).  

 

E esses mesmos aspectos são divididos em muitas ideologias, assuntos e 

estruturas organizacionais diversas. As origens de cada movimento social estão no 

entorno de certas reivindicações e relações sociais específicas e por isso adquirem 

uma certa autonomia em relação às instituições tradicionais de representação 

política de interesses. 
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O sociólogo Alain TOURAINE  afirma que os movimentos sociais dizem 

respeito a esforços coletivos para promover algum tipo de mudança no poder (in 

ibidem: 147). Assim, entre esses esforços existem os ditos defensivos coletivos, 

direcionados para causas como a escassez de moradia, a falta de infra-estrutura 

educacional, realizados por organizações de base e ONGs.  

 

A mudança proposta é muito mais de qualidade de resultados do que de 

interação de estrutura de poder. O outro tipo de mudança no poder é aquele 

voltado para alterar as suas relações sociais, que na "América Latina, por exemplo, 

incluem as comunidades cristãs de base, as associações de bairro, o movimento 

feminista, movimento dos sem terra e as associações ecológicas" (ibidem: 147).  

 

A teoria do novo movimento social é distinta do conceito dos esforços de 

mudança de poder, isto pela sua característica de repensar os modelos sociais e 

culturais existentes como parte de uma política de identidade. A principal 

decorrência é o enfoque educacional em vez da mudança de poder. Os exemplos 

dessa ordem são a proteção às espécies ameaçadas e o controle da poluição, 

ambos são benefícios que o movimento ambiental promove (TORRES 2001).  

 

A combinação dos movimentos sociais e Ongs forma uma rede que cria 

novos espaços coletivos, e, além disso, qualifica as informações e experiências. 

Tais espaços de articulação política e mobilização social são os “nós de uma rede” 

formada para otimizar esforços, potencializar ações, bem como fortalecer os atores 

que se unem em torno de um interesse comum; são campos de construção de 

identidade, produção simbólica e de ação política.  

 

No âmbito dessa sociedade organizada em redes, as identidades na sua 

forma e origem podem ser classificadas e definidas da seguinte maneira: 
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a. Identidade Legítima, a legitimidade de origem legal, pois 
é produzida pelas instituições competentes; 

 
b. Identidade de Resistência é aquela produzida pelos 

atores sociais que estão em posições ou condições 
desvalorizadas, resistindo e sobrevivendo por princípios 
diversos ou mesmo opostos àqueles que permeiam as 
instituições da sociedade; 

 
c. Identidade de Projeto, construção de uma nova 

identidade que redefine a sua posição na sociedade, 
almejando a transformação da estrutura social. 

Fonte: Castells, Manuel 1997. The power of identity. In LOPES 1998: 19. 
 

As propostas elaboradas nas subprefeituras com a participação popular são 

de identidade legítima, e talvez as ações emancipatórias, como o orçamento 

participativo estabeleçam a identidade do projeto, pela construção de uma relação 

mais próxima entre os munícipes e a municipalidade. 

 

Outra oportunidade para a construção de identidades ocorre na condução 

de um processo de planejamento participativo na cidade (LOPES 1998: 19). Isso 

pela possibilidade de compor os principais interesses de toda cidade em um grupo 

de projetos. A cidade de São Paulo apresenta no seu Plano Diretor Estratégico a 

união de planejamento participativo estratégico e do plano diretor. A tabela 

comparativa que segue evidencia este fato: 
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Tabela 15 - Comparativo entre: Planejamento participativo estratégico X Plano 
diretor X Plano Diretor Estratégico - PDE 

 
Planejamento participativo 

estratégico 

 
Plano diretor 

Plano Diretor Estratégico - 
PDE 

lei municipal n.º 13.430 de 13 
de setembro de 2002 

Plano integral com alguns objetivos 
de uso do solo 

Ordenação do espaço urbano Ordenação do espaço urbano 

 
Prioriza projetos, mas não localiza 
necessariamente no espaço 

Determina os usos do solo no seu 
conjunto e localiza com precisão 
os sistemas gerais e as grandes 
atuações públicas  

Determina os usos do solo no 
seu conjunto e localiza com 
precisão os sistemas gerais e as 
grandes atuações públicas e 
também prioriza projetos 

Baseado no consenso e na 
participação em todas as suas fases 

Responsabilidade da 
administração pública e 
participação a posteriori 

É de responsabilidade pública 
com participação popular nas 
fases 

Uso de análises qualitativas e de 
fatores críticos 

Uso de estudos territoriais e de 
meios físicos 

Uso de estudos territoriais e de 
meios físicos, através do 
Quadro Proposital 

Plano de compromissos e acordos 
entre agentes para a ação imediata 
ou de curto prazo 

Plano normativo à ação privada 
futura possível 

Plano normativo à ação possível 
tanto privada como pública  
 

Plano de ação Plano de regulamentação Plano de regulamentação e 
ação 

Fonte: lei municipal n.º 13.430 de 13 de setembro de 2002, e quadro Plano estratégico e Plano Diretor, em LOPES 1998: 96. 

 

A cidade de São Paulo adotou uma estratégia mista que garante uma maior 

participação. Como características exclusivas do Plano Diretor encontradas no PDE  

temos a ordenação do espaço urbano — sua obrigação legal, está grifada abaixo 

— e o uso de estudos territoriais e de meios físicos — informações de secretarias 

com a do planejamento, SEMPLA. Conforme podemos observar abaixo: 

 

lei municipal n.º 13.430 de 13 de setembro de 2002: 
 
Art. 1º - Esta lei institui o Plano Diretor Estratégico e o 
Sistema de Planejamento e Gestão do Desenvolvimento 
Urbano do Município de São Paulo.  
 
Art. 2º - O Plano Diretor Estratégico é instrumento global e 
estratégico da política de desenvolvimento urbano, 
determinante para todos os agentes públicos e privados que 
atuam no Município. 
 
§ 2º - Além do Plano Diretor Estratégico, o processo de 
planejamento municipal compreende, nos termos do artigo 
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4º da Lei Federal n.º 10.257, de 10 de julho de 2001 – 
Estatuto da Cidade, os seguintes itens:  
 
I - disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do 
solo;  
II - zoneamento ambiental;  
III - plano plurianual;  
IV - diretrizes orçamentárias e orçamento anual;  
V - gestão orçamentária participativa;  
VI - planos, programas e projetos setoriais;  
VII - planos e projetos regionais a cargo das Subprefeituras 
e planos de bairros;  
VIII - programas de desenvolvimento econômico e social.  
 
§ 3º - O Plano Diretor Estratégico do Município deverá 
observar os seguintes instrumentos:  
 
I - planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do 
território e de desenvolvimento econômico e social;  
II - planejamento da região metropolitana de São Paulo. 

 

O PDE possui aspectos mistos entre plano diretor e planejamento 

participativo estratégico consistindo na responsabilidade da sua implantação  a 

cargo da administração pública, mas com base no consenso e participação popular 

em todas as fases. Um avanço em relação a determinação do Estatuto das Cidades 

que apenas prevê a gestão orçamentária participativa. Deste modo temos no 

seguinte artigo do Estatuto:  

 

Art. 7º – Este Plano Diretor Estratégico rege-se pelos 
seguintes princípios:  
XII - participação da população nos processos de decisão, 
planejamento e gestão.  

 

E como padrão único no PDE encontra-se o fato de ser um plano normativo 

para as ações possíveis públicas e privadas.  

 

Art. 2º - O Plano Diretor Estratégico é instrumento global e 
estratégico da política de desenvolvimento urbano, 
determinante para todos os agentes públicos e privados que 
atuam no Município. 
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Nota-se que não existem no PDE características exclusivas de planejamento 

participativo estratégico, pois sempre se preserva a sua essência de plano diretor. 

A escolha do modelo PDE permite assim a construção de identidades, que 

culminam com a organização de redes.  

 

A afinidade da participação popular com o novo movimento social é direta, 

permite-se um canal direto para as propostas dos movimentos, através das 

subprefeituras e conselhos. Dessa forma, o direcionamento para as soluções é 

socialmente mais efetivo.  

 

Obviamente existem riscos, tais como: a representatividade não ser 

adequada por ser dominada por um grupo não majoritário ou o uso da 

participação fictícia apenas para confirmar as posições do poder público (Mike 

RACO 2000). A existência dos conselhos na própria organização municipal é uma 

forma de minimizar tais riscos pela  transparência e a comunicação.  

 

A respeito das criticas da participação democrática temos as seguintes 

considerações de Félix Ruiz SANCHEZ (2004:43-44): 

 

"1. A participação aumenta a lentidão na tomada de 
decisões" devido ao maior número de consultas e opiniões a 
serem verificadas; 
 
"2. A participação aumenta os custos na tomada de decisões" 
devido às mudanças que ocorrem nos projetos; 
 
"3. A par icipação não incorpora valor agregado à decisão" 
por se tratarem de pessoas leigas e sem conhecimentos dos 
temas complexos; 

t

t
 
"4. A participação provoca um excesso de par icularismos" 
pela particularização da problemática que se debate causada 
pela defesa de interesses particulares em detrimento dos 
interesses coletivos; 
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"5. A pa icipação somen e leva em conta o cur o p azo" pela 
mesma situação de defesa dos casuísmos gerando uma 
perda de perspectivas de médio e longo prazo, além da 
"inconsistência entre as decisões"; 

rt  t  t  r

r

 

 
"6. A participação provoca a erosão de instituições e 
partidos" por serem distintos dos mecanismos usuais da 
nossa democracia representativa podem causar a perda da 
legitimidade e autoridade das instituições de representação e 
dos partidos políticos nas suas capacidades de 
"representação e de defesa dos interesses gerais e 
particulares". 
 
"7. Os cidadãos, de fato não querem participa " pela própria 
dificuldade e complexidade que é a tomada de decisões 
públicas; 
 
"8. Os cidadãos, quando participam, o fazem de uma forma
muito inconsistente" pela impossibilidade de se assegurar a 
regularidade no processo participativo; 
 
"9. Os cidadãos dispostos a participar são sempre os 
mesmos" considerando-se a "assimetria de conhecimentos e 
de informação de um lado, e de envolvimento e experiência 
política, de outro" e isso somado ao desejo de participar 
somente quando existem conflitos, ou seja, são apenas 
reações a situações casuais; 
 
"10. Os cidadãos que se mobilizam e pretendem não 
participar, muitas vezes, só representam a si próprios e a 
seus interesses"  isto devido aos particularismos pleiteados 
não proporcionarem ganhos gerais. 

 

As considerações expressas foram tomadas pelo gestor público em questão 

durante o exercício de sua função. Contudo, a participação popular nas suas 

palavras é "o grande mote da renovação e da inovação nas gestões públicas" 

(2004:45). 

 

Na ótica do desenvolvimento local, a participação dos movimentos sociais e 

dos demais interessados também apresenta uma situação de dificuldade quanto à 

legitimidade e representatividade, apesar da sua configuração ser mais específica. 
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A própria crise do modelo de desenvolvimento baseado no crescimento 

industrial fez necessária a procura de outras formas de entender o 

desenvolvimento. Edgar MORIN diante dessa crise afirma que "...a nossa 

sociologia não é suficientemente complexa, nem pode conceber o que seria um 

verdadeiro desenvolvimento social" (1998: 341). O principal interessado, a 

população, talvez o saiba. 

 

Os valores comuns entre a participação e os movimentos sociais possibilitam 

canalizar os esforços em um desenvolvimento local: 

 

"A afirmação de direitos quanto a essas experiências de 
participação popular são resultado de pressões, das lutas 
sociais, dos movimentos de cidadãos que se insurgem contra 
as desigualdades que percebem e contra os mecanismos de 
poder que as garantem. Por essa razão carregam este 
sentido de solidariedade, de luta pela igualdade, pela justiça, 
pela democratização do espaço público. São portadoras de 
uma ética de liberdade." CACCIA BAVA (2002: 81) 

 

A solidariedade, a igualdade, a mudança dos mecanismos de poder 

juntamente com a democratização do espaço público são apontados como 

aglutinadores para a participação popular acontecer nas subprefeituras.  

 

A participação comunitária é fundamental para evolução da cidade, a sua 

combinação com as parcerias do Estado permite a construção do território, pois a 

cidade é um conceito, uma criação humana que somente existe devido às 

interações humanas com o espaço geográfico.  
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3 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 

 

A Unidade de Planejamento Participativo foi adotada na subprefeitura da 

Capela do Socorro. As características da subprefeitura estão desenvolvidas neste 

capítulo. 

 

 

  3.1 - Principais características sócio econômicas da  
Região da Subprefeitura da Capela do Socorro 

 

 

As comparações com dados do município e da subprefeitura de Pinheiros 

permitem uma caracterização da organização da economia municipal nos moldes 

centro-periferia e a visualização dos circuitos superior e inferior da economia 

urbana proposto no modelo teórico de Milton SANTOS (2004).  

 

Podemos adiantar que por meio dos dados obtidos a subprefeitura da 

Capela do Socorro está enquadrada no circuito inferior da economia urbana e, 

portanto, na periferia deste modelo econômico. 

 

 

3.1.1 - Região da subprefeitura Capela do Socorro 

 

Para proceder à caracterização da Subprefeitura utilizamos os seus 

relatórios socioambientais1, que foram realizados por meio de oficinas com a 

participação de sua população. De modo que o resultado refletiu a combinação dos 

anseios locais, além de expor a situação da região.  

 

                                                 
1 Cada uma das subprefeituras elaborou o seu relatório socioambiental da sua  região, para comporem conjuntamente o 
plano diretor estratégico da cidade. 
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Os participantes das oficinas foram notadamente membros de Ongs da 

própria região, os quais receberam um treinamento na leitura de mapas 

elaborados com a subdivisão UPP. 

 

A apresentação da caracterização geral da Subprefeitura da Capela do 

Socorro foi elaborada através de sua parceria com o Instituto Socioambiental -ISA, 

(associação civil de direito privado sem fins lucrativos, que recebeu a qualificação 

de Organização de Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP).  

 

As oficinas foram elaboradas a fim de incentivar a participação popular, e no 

seu âmbito, apresentados os principais problemas da região da subprefeitura da 

Capela do Socorro.  

 

A ONG ISA elaborou os relatórios e estudos a respeito das águas e 

mananciais da RMSP, um dos seus focos de atenção; bem como os relatórios dos 

resultados daquelas oficinas. À subprefeitura em questão coube o papel de 

combinar os relatórios com as informações produzidas por órgãos oficiais acerca 

de sua região, elaborando o Plano Diretor Regional, cuja função é apontar as 

políticas localmente criadas e sua forma de implementação municipal.  

 

A subprefeitura da Capela do Socorro ao adotar as divisões UPP operou com 

áreas menores que o subdistrito, a fim de facilitar a compreensão e a participação 

popular na política local. Esse padrão de divisão foi adotado ao se estabelecer um 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) na subprefeitura para padronizar e 

organizar as suas informações.  

 

Os mapas digitais e as informações georeferenciadas da região foram 

utilizados para permitir aos integrantes das oficinas uma rápida compreensão dos 

diversos aspectos da região.  
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A composição dos Quadros Situacional e Propositivo foi realizada a partir da 

sistematização das informações e das propostas apresentadas em reuniões 

plenárias, após as oficinas. 

 

Os vértices apresentados no Relatório Situacional da Subprefeitura da 

Capela do Socorro2 consistem em: 

 

a. Na preservação de recursos naturais, em especial os 
mananciais da região; 

b. Na inclusão social baseada no aproveitamento das 
potencialidades da região; 

c. Na gestão local das políticas intersecretarias e 
intersetoriais; 

d. Na participação popular; 
e. Nas formas de gestão pública para atender os anseios e 

necessidades dos atores sociais locais. 
 

Eles apontam para a formação do Plano Diretor Regional: turismo 

sustentável, desenvolvimento rural, saneamento ambiental, estruturação urbana, 

inclusão social, gestão pública.  

 

 

3.2.1 Peculiaridades geográficas 

 

A região da Subprefeitura Capela do Socorro é composta pelos distritos de 

Capela do Socorro, Grajaú e Cidade Dutra. Está situado na parte sul do município 

de São Paulo, estendendo-se na área abaixo entre os Rios Guarapiranga e 

Jurubatuba, com fronteiras ao norte com as regiões de Santo Amaro (do qual fez 

parte até 1985) e Campo Limpo, e, ao sul com o distrito de Parelheiros.  

 

                                                 
2 Fonte: Relatório do Quadro Situacional elaborado pela subprefeitura Capela do Socorro. 
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 A área bruta3 da região da Subprefeitura Capela do Socorro é de 13,4 

mil hectares, ocupando uma área equivalente a 8,89% do território do município 

de São Paulo. Aproximadamente 90% do território encontra-se em área de 

proteção aos mananciais, especialmente, nas bacias das represas Guarapiranga e 

Billings, estas águas abastecem 30% da população da RMSP. A sua área líquida4 

corresponde a 10,3 mil hectares.  

 

 

3.1.3 - População e desenvolvimento socioeconômico  

 

O CENSO 2000 (SEMPLA 2002/IBGE) indica uma população de 562.922 

habitantes residentes, divididos da seguinte forma:  

 

Tabela 16 -  Região da Subprefeitura da Capela do Socorro e município de São 
Paulo área, população total, densidade (2000) 

Densidade 
2000 (habitantes/ha2) 

 
Distritos e 

Subprefeitura 

 
Área Bruta 
hectares 

 
Área Líquida 

hectares 

 
População em 

2000 

 
Habitantes 

%  
Bruta 

 
Líquida 

Cidade Dutra 2.930 2.311 191.389 33,9 65,32 82,80
do Grajaú 9.200 6.993 333.436 59,1 36,24 47,68
Capela do 
Socorro 

 
1.290 984 39.097 6,9

 
30,31 39,75

Subprefeitura 
Capela do 
Socorro 

 
13.420 10.288 563.922 5,4

 
42,02 54,81

Município de 
São Paulo 

 
150.900 130.803 10.434.252 100

 
69,15 79,77

Fonte: dados combinados SEMPLA/DEINFO 2002 e IBGE 2000 

 

A situação da densidade populacional e a área da subprefeitura indicam 

possibilidades para um futuro adensamento populacional na região. Contudo, este 

futuro pode ser danoso aos mananciais, caso não se trate de maneira adequada o 

saneamento básico da região — conforme apontado nas reuniões plenárias 

durante a elaboração dos Quadros Situacionais e Propositivos. 

                                                 
3 PDE art. 146, I “Área Bruta de uma zona é a sua área total, inclusive logradouros, áreas verdes e institucionais” 
4 PDE art. 146, V “Área Líquida de uma zona é a área dos lotes e glebas, excluídos os logradouros, áreas verdes e 
institucionais”. Ou seja, desconta-se da área bruta as áreas de parques reservas florestais, clubes, represas e outros. 
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A educação na região da subprefeitura da Capela do Socorro apresenta 

deficiências ainda maiores que os números municipais. A Subprefeitura de 

Pinheiros foi incluída na tabela para efeito de comparação. 

 

Tabela 17 - Educação na Subprefeitura da Capela do Socorro 
Taxa de analfabetismo (%) 

S. Capela do Socorro S. Pinheiros Município de São Paulo 
6,81 0,94 4,88 

Chefes de família com ensino fundamental completo 
37,02 79,40 49,69 

Chefes de família com ensino médio completo 
19,47 71,48 33,68 

Média da anos de estudo 
6,08 12,67 7,67 

Fonte: IBGE Censo Demográfico 2000 e Secretaria Municipal de Educação PMSP, 2003, reunidos no Sumário 
de Dados 2004 do Município de São Paulo. 

 

Mapa 6 - Subprefeitura de Pinheiros 
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A comparação com a Subprefeitura de Pinheiros revela as desigualdades 

que existem no município. Nos equipamentos de saúde a comparação demonstra a 

concentração dos leitos hospitalares na região da Subprefeitura de Pinheiros.  

 

Tabela 18 - Saúde na Subprefeitura da Capela do Socorro 
Número de leitos hospitalares (municipais, estaduais, federais e privados)  

S. Capela do Socorro S. Pinheiros Município de São Paulo 
428 3.257 26.630 

Unidades Básicas de Saúde - UBS 
14 3 385 

Óbitos, sua principal faixa etária e percentual sobre o total: 
2.856, faixa etária de 60 anos ou 
mais (40,90%) 

2.232, faixa etária de 60 anos ou 
mais (84%) 

64.906, faixa etária de 60 anos 
ou mais (58,98%) 

Fonte: PRO-AIM/Secretaria Municipal da Saúde/PMSP 2003  

 

A maior quantidade de óbitos na faixa etária de 60 ou mais anos e seu peso 

sobre este total revelam as melhores condições de vida da Subprefeitura de 

Pinheiros. A situação da Capela do Socorro é inferior a do município revelando a 

situação bastante crítica da região.  

 

As cinco principais causas de óbito são quatro tipos doenças e os 

homicídios. O destaque são as mortes por homicídios são 482 a cada 1000 óbitos, 

conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1 - Principais causas de óbito na Subprefeitura da Capela do Socorro 
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A análise dos dados relativos ao emprego obtidos no “Relatório Técnico do 

Quadro Situacional do Plano Diretor da Subprefeitura Capela do Socorro” e a sua 

população em idade ativa evidenciam que a região é “dormitório” pois não existem 

empregos formais suficientes para atender toda a sua população em idade ativa. 
 

”A região possuía em 2000, segundo dados do Censo, uma 
população 381 mil pessoas entre 15 e 64 anos – população 
em idade ativa (PIA). Em 1999, existiam cerca de 32.335 
empregos na região. Estes dados possibilitam afirmar que, se 
todos se todos os empregos existentes fossem ocupados por 
pessoas residentes na região, o atendimento seria de apenas 
8,5% da população em idade ativa. O restante da população, 
equivalente a 349 mil pessoas, caso empregadas, trabalharia, 
portanto, em outras regiões”.  

Fonte: Relatório Técnico do Quadro Situacional do Plano Diretor da Subprefeitura 
Capela do Socorro 

 

A região tem a característica de fornecer mão de obra para outras 

localidades; e o destino mais freqüente é a subprefeitura de Santo Amaro, que 

também apresenta um número inferior de empregos formais em face de sua PIA.  

 

Elaboramos a Tabela 19 — Viagens geradas das 5 h às 9 h, a partir das 

Subprefeituras da Região Sul do Município, para facilitar a análise dos 

deslocamentos da Região Sul do Município de São Paulo. Isto permite apontar as 

principais tendências de deslocamento, e devido ao horário de partida das 

amostras inferir que as viagens em questão se devem a ocupações diárias 

freqüentes, provavelmente tratam-se de deslocamentos para trabalhar. 
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Tabela 19 — Viagens geradas das 5 h às 9 h, a partir das Subprefeituras da 
Região Sul do Município 

Subprefeituras Principal destino Destino secundário 
Campo Limpo 19.727 rumo a S. Santo 

Amaro 
22.129 rumo a S. 
Pinheiros 

Capela do Socorro 33.465 rumo a S. Santo 
Amaro 

12.708 rumo a S. 
Pinheiros 

Cidade Ademar 22.992 rumo a S. Santo 
Amaro 

12.751 rumo a Sudeste 
(fora do município) 

Ipiranga 25.403 rumo a Sudeste 
(fora do município) 

9.373 rumo a S. Vila 
Prudente 

Jabaquara 6.953 rumo a Sudeste 
(fora do município) 

5.894 rumo a S. Cidade 
Ademar 

M`boi Mirim 29.854 rumo a S. Santo 
Amaro 

15.081 rumo a S. 
Pinheiros 

 

Parelheiros 7.365 rumo a S. Capela 
do Socorro 

4.384 rumo a S. Santo 
Amaro 

Total de viagens atraídas 
da região sul 
(destino principal e 
secundário) 

Santo Amaro 
Vila Mariana 

Atraem viagens 110.422 viagens atraídas 

Fonte: Sumário de Dados 2004 – Superintendência de Desenvolvimento/Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) 2003 
 

 

Mapa 7 - Viagens atraídas para a Região da Subprefeitura de Santo 
Amaro 
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Nota-se que a Subprefeitura de Santo Amaro atrai um grande número de 

viagens geradas das 5 horas às 9 horas, especialmente, de outras Subprefeituras 

da Região sul do município. A Tabela 19 — Viagens geradas das 5 h às 9 h, a 

partir das Subprefeituras da Região Sul do Município, demonstra esta situação. 

Talvez, Santo Amaro apresente um grande número de empregos informais capaz 

de atender a sua PIA e atrair pessoas da região da subprefeitura da Capela do 

Socorro. 

 

Os deslocamentos da população da região sul do município têm como 

principal destino a Subprefeitura de Santo Amaro. Isto pode significar uma 

precariedade nas relações de trabalho formal para as Subprefeituras de: Campo 

Limpo, Capela do Socorro, Cidade Ademar, M`boi Mirim, Parelheiros. 

 

As viagens geradas das 5 às 9 horas, partindo da região da Subprefeitura da 

Capela do Socorro, se destinam à Subprefeitura de Santo Amaro, uma tendência 

da maioria das Subprefeituras da Região Sul. Talvez a busca por empregos fora da 

região da Subprefeitura da Capela do Socorro possa ser evidenciada pela 

quantidade de viagens geradas a partir da região. A tabela abaixo permite uma 

identificação dos principais destinos: 
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Tabela 20 — Viagens Geradas das 5h às 9h, partindo da região da 
Subprefeitura da Capela do Socorro 

M`boi Mirim 5.260 Cidade Ademar 3.657 
Campo Limpo 1.787 Parelheiros 2.737 
Butantã 2.297 Penha 384 
Santo Amaro 33.465 Aricanduva 29 
Lapa 2.160 Ipiranga 1.021 
Pinheiros 12.708 Vila Mariana 7.925 
Sé 6.903 Jabaquara 2.973 
Casa Verde 216 Osasco 1.959 
Pirituba 1.085 Barueri 186 
Santana 63 Itapecerica da Serra 1.213 
Vila Maria/Vila Guilherme 182 Suzano 30 
Moóca 1.596 São Bernardo do Campo 486 
total parcial 67.722 total parcial 22.600 
Total de viagens externas 
ao Município de São Paulo 

3.874 Total de viagens internas 86.448 

Fonte: Sumário de Dados 2004 – Superintendência de Desenvolvimento/Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) 2003  

 
 

 

Mapa 8- Viagens Geradas das 5h às 9h, partindo da região da 
Subprefeitura da Capela do Socorro 
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O número de domicílios da Subprefeitura da Capela do Socorro está abaixo 

representado:  

 

 

Gráfico 2 - Número de Domicílios no Município de São Paulo e na Subprefeitura da 
Capela do Socorro 
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Fonte:IBGE 2000  

 

A área da Subprefeitura (134,2 Km2) corresponde a 8,89% da área total do 

Município (1.509 Km2), enquanto o percentual de domicílios na Subprefeitura é de 

4,94% do Município, isto indica que a Subprefeitura ainda pode aumentar o seu 

número de domicílios por existirem áreas disponíveis. 

 

Os serviços de água, esgotos e coleta de lixo repercutem nos indicadores de 

saúde do local. Os índices da Subprefeitura são próximos aos do Município, exceto 

pela rede de esgotos, situação grave por se tratar de área de mananciais. 
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O gráfico que segue representa a situação dos domicílios quanto às de 

redes de água, esgotos e a coleta de lixo:  
 

Gráfico 3 – Porcentagem de Domicílios com redes de água, esgoto e lixo coletado na 
Subprefeitura da Capela do Socorro e no Município de São Paulo 
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Fonte: IBGE 2000 

 
 A situação das favelas na Subprefeitura é grave, pois representa 10,95% do 

total do Município, apesar da população na região ser apenas de 5,4% do total 

Municipal. É um quadro que indica a sua carência de habitações decentes, o que 

repercute em particular nos indicadores de saúde da região.  

 

Gráfico 4 –Número de favelas na Subprefeitura da Capela do Socorro e no Município de 
São Paulo 
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Fonte: IBGE 2000 
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 Segundo o IBGE (2000), o percentual de moradores em favelas na região é 

de 23,44% de sua população total, o que equivale a mais que o dobro dessa 

mesma população no Município (11,12%). 

 

 As áreas de risco na Subprefeitura correspondem a 25,07% do total no 

Município, conforme podemos notar no gráfico abaixo:   

 
Gráfico 5 – Áreas de risco na Subprefeitura da Capela do Socorro e no Município de São 

Paulo 
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Fonte: IBGE 2000 

 

 

3.1.4 - IDH e IDH-M da Região da subprefeitura 
da Capela do Socorro 

 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) informa 

algumas comparações a respeito dos indicadores de qualidade de vida de países e 

cidades — o IDH-M e o IDH—, conforme se observa neste trecho sobre o ranking 

dos municípios brasileiros: 

 

“O município mais bem colocado no ranking municipal do 
IDH-M é São Caetano do Sul, no ABC paulista. Com um 
índice de 0,919, a cidade de 140 mil habitantes tem um nível 
de desenvolvimento humano equivalente ao da Nova 
Zelândia. Além de liderar a classificação geral, São Caetano 
conquistou também a primeira colocação na dimensão 
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longevidade. Com uma esperança de vida ao nascer de 78,2 
anos, seus moradores têm uma vida média igual à dos 
gregos (14o. colocados nesse quesito entre 173 países, 
segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2002).” 

Fonte: PNUD5  

 

A população da Região da Subprefeitura da Capela do Socorro apresenta 

IDH-M 0,67 índice 10 pontos abaixo do nacional e 13 pontos abaixo do IDH 

considerado alto. Esta configuração representa a situação do baixo 

desenvolvimento humano na região.  

 

PEDROSO (2003: 89-90) em seu estudo apresentou para a Subprefeitura 

uma renda mensal per capita de R$ 195,02. Notamos que a sua população 

equivale a 5,4% da população municipal, e obtém 2,7% da renda total do 

município, o que é uma desproporção entre a renda obtida e o número de 

habitantes. É um indicador de pobreza econômica desta subprefeitura. 

 

Na região da Subprefeitura a esperança de vida é de 67,6 anos e seus 

moradores têm em média 6,7 anos de estudo; o total de analfabetos é de 53.363 

(7% dos seus habitantes). 

 

Os desafios da subprefeitura da Capela do Socorro são amplos, desde uma 

conjuntura socioeconômica desfavorável, a até limitações de ocupação do solo por 

estar situada em áreas de mananciais.  

 

                                                 
5 Documento, em 12 de julho de 2003 http://www.pnud.org.br/idhm-br%20atlas%20webpage/textos_idh/novo_atlas-
press_release_3.doc) 
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3.2 - Unidade de Planejamento Participativo 

 

A UPP é baseada no modelo de divisão territorial elaborado pelo METRÔ, 

denominado Pesquisa Origem-Destino — OD. De modo que para compreender a 

UPP é preciso inicialmente entender a divisão usada  pelo Metro. 

 

A área de estudo do modelo OD corresponde a uma área geográfica 

considerada de interesse para o desenvolvimento de plano e/ou projeto de 

transporte de pessoas.  

 

Assim, a UPP tem a sua fundamentação no deslocamento das pessoas no 

espaço urbano, seja ele regional (limites da pesquisa OD) ou intra-urbano (zonas 

de Pesquisa OD). O espaço regional é estruturado para o fluxo das informações, 

da energia, do capital constante6, do transporte de mercadorias e de mão-de-obra. 

A questão é de escala, as dimensões dos fluxos no espaço urbano de uma cidade 

são menores que os da região.  

 

As quantidades de viagens internas geradas no Município de São Paulo 

atestam que no espaço intra-urbano o fluxo de pessoas e o seu transporte tanto 

como mão-de-obra, quanto como consumidor são importantes.  

                                                 
6 O capital constante é composto pelo capital circulante (insumos que só podem ser usados uma vez na 
elaboração da mercadoria e não são mão-de-obra, ex. : eletricidade e o couro, na indústria de sapatos e 
capital fixo (máquinas), DOWBOR 1990: 13-15. 
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Tabela 21 — Total de viagens geradas das 5h às 9h, no município de São Paulo  
Subprefeituras Viagens geradas 

das 5 até às 9h 
Subprefeituras Viagens geradas 

das 5 até às 9h 
Casa 
Verde/Cachoeirinha 53106

Aricanduva/Vila 
Formosa/Carrão 52750

Freguesia/Brasilândia 73091 Cidade Tiradentes 17384
Perus 10751 Ermelino Matarazzo 26593
Pirituba 58239 Guaianazes 22939
Santana/Tucuruvi 69571 Itaim Paulista 50051
Tremembé/Jaçanã 63315 Itaquera 88438
Vila Maria/Vila 
Guilherme 78011 Moóca 100422
Campo Limpo 72112 Penha 102529
Capela do Socorro 114176 São Mateus 62118
Cidade Ademar 46887 São Miguel 67604
Ipiranga 115958 Vila Prudente/Sapopemba 100814
Jabaquara 51452 Butantã 78167
M'Boi Mirim 63161 Lapa 72604
Parelheiros 17262 Pinheiros 65865
Santo Amaro 55040 Sé 109680
Vila Mariana 72752
 Total de viagens geradas 2032842

Elaboração do autor, dados da CET 2003 
 

Os locais que concentram serviços e comércio são os fatores causadores da 

maioria dos deslocamentos humanos, assim se formam os centros, o encontro das 

principais linhas de deslocamento intra-urbano. O transporte de pessoas é o 

elemento que une os espaços urbanos (VILLAÇA 2001: 20-44).  
 

Os critérios utilizados pela Prefeitura de São Paulo para classificar a 

mobilidade na cidade a dividem em três áreas distintas: 
 

“1. Áreas de atração de viagens: Subprefeituras com maior 
oferta de emprego e infra-estrutura de sistema viário da 
cidade. O número total de viagens que têm destino nela é 
mais significativo que nas demais. 
2. Área de Equilíbrio de Viagens: Subprefeituras com padrão 
urbano consolidado, apresentando equivalência relativa entre 
o número de viagens geradas e destino de viagens. 
3. Área de Geração de Viagens: Subprefeituras com o maior 
contingente populacional e de mão de obra. O número total 
de viagens geradas nessas áreas é mais significativo que nas 
demais.” 

Fonte: Sumário de Dados 2004:392 
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Temos nas áreas de atração de viagens também os locais que concentram 

serviços e comércio, aumentando ainda mais a importância dos transportes intra-

urbanos. O mapa abaixo apresenta a Região da Subprefeitura de Pinheiros, como 

uma das regiões que atraem viagens intra-urbanas no município de São Paulo. 

 

 

Mapa 9 - Viagens atraídas para a Região da Subprefeitura 
de Pinheiros 

 

Os critérios utilizados na elaboração da divisão territorial criada na pesquisa 

OD respeitam os eixos estruturadores (PDE), no caso: grandes avenidas, ruas, 

marginais, linhas férreas que formam os limites de cada Zona de Pesquisa OD. A 

divisão UPP acompanha os mesmos princípios. 
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A regularidade na atualização da pesquisa confere uniformidade no 

acompanhamento de sua evolução. A pesquisa Origem-Destino é realizada 

decenalmente e iniciou-se em 1967, no período, envolveu apenas 15 municípios. 

Isto porque esta foi a rede básica do Metropolitano de São Paulo; e atualmente a 

rede da Região Metropolitana de São Paulo abrange 39 municípios. Mas para efeito 

de estudo, o presente trabalho ateve-se à divisão elaborada sobre a cidade de São 

Paulo, num total 270 zonas de pesquisa OD. 

 

A área da pesquisa OD compreende toda a área da Região Metropolitana de 

São Paulo, assim os limites dos municípios são respeitados e se estabelecem 

divisões internas dentro de cada município. Essas divisões internas relacionam o 

seu tamanho em função da população de cada cidade. As amostras são 

dimensionadas estatisticamente e são diretamente proporcionais ao número de 

zonas de pesquisa OD que incidem sobre a área de pesquisa OD.  

 

No caso do Município de São Paulo, as divisões internas respeitam os limites 

dos distritos e os dividem em partes menores segundo critérios de uso homogêneo 

de espaço e considerando, sobretudo a quantidade de habitantes. 

 

A pesquisa OD é a composição do resultado de duas outras pesquisas 

distintas conduzidas pelo Metropolitano de São Paulo: a Pesquisa Domiciliar e a 

Pesquisa de Linha de Contorno. A área de estudo da Pesquisa Origem-Destino 

corresponde à área geográfica considerada de interesse para o desenvolvimento 

dos planos e projetos de transporte.  

 

No sítio do Metro encontra-se a seguinte explicação a respeito da área de 

realização da Pesquisa Origem-Destino: 
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 “...pode ser uma área menor ou igual à área de estudo. A 
linha imaginária que delimita a área de pesquisa é chamada 
de linha de contorno. A área de pesquisa deve ser 
subdividida em zonas de tráfego que formam a unidade-base 
de análise dos deslocamentos da população. Essas zonas são 
obtidas dividindo-se a área de pesquisa em unidades 
menores, segundo critérios que consideram o sistema de 
transporte e as características homogêneas de uso e 
ocupação do solo.” 

fonte: texto extraído do sítio do Metro no endereço 
http://www.metro.sp.gov.br/empresa/pesquisas/origem/teorigem.shtml 

 

A Pesquisa Domiciliar colhe os dados referentes às viagens internas à área 

de pesquisa, usam-se amostragens dos domicílios dos seus habitantes. Aplica-se 

um questionário durante uma entrevista para captar todos as características dos 

deslocamentos realizados pelos habitantes no dia anterior. Desse modo, são 

obtidas amostras aleatórias de indivíduos e das viagens realizadas7. 

 

O questionário utilizado para as pesquisas domiciliares tem como objetivo 

estabelecer as informações sobre as viagens dos habitantes da área de estudo e 

abrange basicamente as seguintes informações8: 

 

• Identificação da pessoa que realizou a viagem, e de 
sua unidade domiciliar; 

• Identificação da viagem realizada; 
• Endereços da origem e do destino; 
• Horário e duração; 
• Motivos para a origem e o destino (trabalho, passeio, 

etc.). 
 

Os aspectos sócio-econômicos são considerados para determinar as 

características dos domicílios e famílias pesquisadas, e se baseiam nas seguintes 

informações33:  

 

                                                 
7 Conforme documento disponível na internet no sitio :www. metro.sp.gov.br 
8 fonte: METRO, arquivo cedido pelo Instituto Lidas documento disponível na internet no sítio:  
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• Número de famílias residentes no domicílio 
• Número de pessoas que habitam a unidade residencial 
• Número de carros por família 
• Identificação de cada morador 
• Renda de cada morador 
• Ocupação profissional dos moradores 

 

A Pesquisa de Linha de Contorno33 considera os dados obtidos nas viagens 

externas com origem ou destino no interior da área de pesquisa e ainda daquelas 

que simplesmente a atravessam. É realizada nos principais pontos de entrada e 

saída da área de pesquisa, e nos cruzamentos dessa linha imaginária com as 

grandes vias de circulação, sejam elas vias de rodagem ou vias férreas. 

 

Na sua metodologia, o questionário da Pesquisa de linha de contorno 

recolhe informações ligadas ao deslocamento que está sendo realizado no 

momento da entrevista, incluindo os endereços de origem e destino, motivos do 

deslocamento na origem e no destino, modo da viagem e horários. De posse 

desses dados, são calculados os fatores de expansão utilizando-se contagens de 

volumes de veículos efetuadas simultaneamente com as entrevistas35. 
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Mapa 10 - Demonstrativo da pesquisa de linha de contorno  

 REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 

MUNICÍPIO 
DE MAUA 

fonte: www.lidas.org.br/upp/metro/pesquisa.htm

 

A congruência da pesquisa OD com os Eixos Estruturadores do PDE, 

destaca-se no seu artigo 101 § 1º: 

 

“II - A Rede Viária Estrutural, constituída pelas vias que 
estabelecem as principais ligações entre as diversas partes 
do Município e entre este e os demais municípios e estados”;  
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III - A Rede Estrutural de Transporte Público e Coletivo que 
interliga as diversas regiões da Cidade, atende a demanda 
concentrada e organiza a oferta de transporte, sendo 
constituída pelos sistemas de alta e média capacidade, tais 
como o metrô, os trens urbanos e os corredores de ônibus; ” 
 

 
Os pontos de entrada e saída são marcados pela malha viária e/ou pela 

malha ferroviária, a congruência se dá pela Rede Viária Estrutural e os corredores 

que compõem a Rede Estrutural de Transporte Público e Coletivo, os quais 

compõem a linha de contorno de cada divisão OD.  

 

A UPP piloto divisão foi situada na região da Subprefeitura Campo Limpo. Os 

desafios na elaboração do mapa digital foram a eliminação dos pontos vazios, 

áreas que não foram analisadas pelo IBGE. Estes locais costumam ser áreas de 

favelas.  

 

Cleodon Silva, o principal articulador na criação dos mapas UPP enfrentou as 

dificuldades do uso do software Maptitude, pois foi autodidata. Deste modo, a 

própria adequação às redes estruturais e limites dos Subdistritos auxiliaram na 

elaboração da subdivisão UPP. O croqui da UPP 254 é a representação da região 

próxima ao Jardim Ângela.  

 

As divisões de Zonas de Pesquisa Origem/Destino criadas pelo METRO 

tiveram de ser ajustadas para o seu uso no planejamento conjunto entre a 

população e a municipalidade na Capela do Socorro. Não se tratou de mera 

colagem de uma divisão territorial sobre a outra. Os ajustes de contornos foram 

implementados, pois sem essas correções os mapas da região não apresentariam 

diversas ruas e milhares de moradores seriam excluídos na representação digital; é 

de certo modo também o seriam dos planejamentos urbanos. 
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Croqui 1 - A UPP 254 - piloto 

 
Fonte: www.lidas.org.br 

 

Durante todo a elaboração e a futura implantação da subdivisão UPP, o 

papel da liderança foi fundamental. Destacamos no caso da UPP a atuação de 

Cleodon Silva, ex-sindicalista metalúrgico; que na sua trajetória notou a 

importância da demarcação nas fábricas metalúrgicas das zonas de risco, 

contribuindo na prevenção de acidentes e informando a respeito das doenças 

profissionais.  

 

A experiência inicial do seu "mapeamento da fábrica" alcançou outras 

indústrias, e assim sucessivamente até alcançar um mapeamento da cidade de São 

Paulo ao longo dos anos.  

 

Durante a década de 90, a cidade de São Paulo passou por processos de 

territorialização9. As dimensões adotadas não foram planejadas para apresentarem 

a ordem local, a razão orgânica, o que facilitaria para a população a compreensão 

das divisões territoriais em questão.  

                                                 
9 Ver 1.5 A divisão em distritos e subprefeituras em São Paulo. 
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As escalas foram feitas para os técnicos operarem sem a necessária 

proximidade do senso de localidade. Na busca por soluções para facilitar a 

participação popular, a municipalidade sugeriu a adoção das divisões OD.  

 

A questão era oferecer uma escala territorial menor que o distrito e mais 

segura que as imprecisas divisões por bairros, afim de que  se favorecesse 

conhecimento e domínio do território para a população.  

 

Compreendemos que o estabelecimento de uma identidade com o espaço 

local é uma construção social com um certo tempo para se desenvolver, talvez 

nesse aspecto PUTNAM (1996) esteja parcialmente correto, muito embora não 

concordamos que sejam necessários vários séculos para esse desenvolvimento. 

 

PUTNAM frisou a importância de práticas sociais que "incorporam e 

reforçam as normas e valores da comunidade cívica"  e, por meio das associações 

é que se "incutem em seus membros hábitos de cooperação, solidariedade e 

espírito público" (1996: 103). 

 

Alexis de Tocville (Democracy in America in PUTNAM 1996: 106) aponta 

uma importante ferramenta na conexão entre sociedade moderna, vitalidade cívica 

e jornais de Bairro: 

 

"Quando já não existem laços firmes e duradouros a unir os 
homens, é impossível obter a cooperação de um bom 
número deles, a não ser que se consiga convencer cada 
homem cujo auxílio é necessário de que ele estará servindo 
aos seus próprios interesses unindo voluntariamente seus 
esforços aos de todos os demais. Isso não pode ser feito 
habitualmente e convenientemente sem o auxílio de um 
jornal. Somente um jornal pode apresentar a mil leitores o 
mesmo pensamento ao mesmo tempo. (...) Portanto uma 
associação democrática dificilmente pode prescindir de um 
jornal." 
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O formato de jornal de bairro apresenta a capacidade de superar aquele 

pré-requisito de centenas de anos para consolidar o capital social. O periódico, ao 

unificar e difundir a informação para a população, permite que a comunidade 

comece a se organizar de forma mais efetiva para superar os seus problemas 

locais. Neste momento que a organização do território em UPPs ganha relevância 

pela sua proximidade com a escala do cotidiano. São por tais razões que a divisão 

OD do METRO foi escolhida, para ser base da UPP na cidade de São Paulo.  

 

A adequação da divisão OD nas bases censitárias do ano 2000, foi um 

trabalho extenuante pelas inúmeras áreas que não estavam compatíveis, muitas 

dessas áreas contém mais de 10 mil habitantes, prejudicando a qualidade da 

divisão. Após a realização da adequação temos a divisão UPP  

 

Para instrumentalizar a elaboração dos mapas digitais com as novas 

territorializações UPP surgiu uma  cooperativa, COOPELURB, que capacita a mão-

de-obra de adolescentes para realizar coleta de dados sobre a região da 

subprefeitura Capela do Socorro. Nesse procedimento denominado de "percorrida" 

o adolescente cooperado executa uma caminhada de até duas horas levantando 

determinados dados sobre a área que lhe foi atribuída. Além de aprenderem o uso 

do software Maptitude. 

 

A transformação e a qualidade do trabalho dos jovens envolvidos na 

cooperativa foi reconhecida através do recebimento de Prêmios como o Milton 

Santos (Município de São Paulo) em 2004, além da visita do Ministro Gilberto Gil 

no mesmo ano. 

 

Nota-se que as previsões do Geógrafo Milton SANTOS se concretizaram, no 

sentido de que os serviços serem a porta de entrada para as pessoas que integram 

o circuito inferior passarem a produzirem para o circuito superior. A falta de pontos 
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de contato entre os circuitos pode ser rompida com iniciativas que como esta em 

questão agreguem valor intelectual na sua elaboração.  

 

No processo de coletar os dados para a elaboração dos mapas digitais foi 

revelada a economia dita informal, que não é apresentada nos relatórios do IBGE. 

O conhecimento desses aspectos econômicos desvenda uma sociedade capaz de 

se organizar para atender as suas necessidades específicas diminuindo a 

necessidade de auxílio do Estado.  

 

Desse modo, durantes as "percorridas", se evidenciou necessidade do maior 

número de vagas nas creches oficiais, pois as creches informais estavam 

atendendo parte da demanda da região. Como análise direta temos necessidade 

futura de qualificar a mão-de-obra das creches informais, o que seria uma solução 

para atender a demanda específica da comunidade e também gerar renda. 

 

A cooperativa dos adolescentes ao recolher os dados sobre a região pôde 

fornecê-los à Subprefeitura da Capela do Socorro por meio de convênio. Esta é 

uma situação que permitiu a remuneração pelos serviços prestados pelos 

adolescentes cooperados e possibilitou à Subprefeitura o acesso as informações 

mais próximas da realidade local, o que autorizou um planejamento mais 

adequado, com o uso de informações mais detalhadas. 

 

Iniciativas como esta da cooperativa de adolescentes permitem alcançar 

três objetivos: 

 

1. Ampliar a qualidade das informações com as quais a 
Subprefeitura opera, e provavelmente mudará a sua 
forma de atuação. O conhecimento mais detalhado 
sobre as necessidades e as soluções locais terminará 
por determinar um modo local de solucionar as 
necessidades da região. 

2. Aumenta a auto-estima do adolescente que realiza um 
trabalho remunerado, relevante e que possibilita o 
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contato através desse serviço com o circuito superior 
da economia.  

3. Promove o uso do geoprocessamento, o que pode 
facilitar a comunicação entre as comunidades locais e 
a Subprefeitura, além de exigir uma melhor formação 
educacional. 

 

A adoção da UPP e do sistema de parceria envolvido em outras 

subprefeituras poderia resultar em uma solução para a melhoria do desempenho 

da administração pública na cidade. Além do que, a remuneração aos adolescentes 

parceiros pode ser um meio muito eficaz de promover a sua emancipação 

econômica e difundir tecnologia e conhecimento na população.  

 

A Região da Subprefeitura da Capela do Socorro organizada em 9 UPPs10 

apresenta a seguinte configuração:  

 

Capela do Socorro, UPPs: 250 e 248; 

Cidade Dutra, UPPs: 246, 247, 249 e 303; 

Grajaú, UPPs: 301, 302, 347. 

 

Esta configuração oferece melhores condições de apropriação dos 

conteúdos do território por utilizar uma escala menor que os distritos, tal situação 

pode contribuir sensivelmente na homogeneidade de aspectos culturais, 

demográficos e sociais, o que por sua vez viabiliza a identificação com estes 

aspectos do território. 

Considerando outras alternativas para promover emancipação econômica 

temos a proposição de Luis Eduardo SOARES (2000), que elaborou um plano 

envolvendo os adolescentes cariocas moradores de favelas em um tipo de 

policiamento comunitário em 1999. Apesar de toda a sustentação feita pelo autor, 

a implantação de sua idéia envolve o uso de armas por adolescentes. O mesmo 

                                                 
10 Ver mapa anexo Localização das UPPS. 
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problema não ocorre com a difusão da UPP e a "alimentação" dos bancos de dados 

municipais por adolescentes. 

 

As bases para os  bancos de dados da UPP são as células do CENSO, o que 

permite uma qualidade na adequação dos dados fornecidos pelo IBGE. As células 

do CENSO são utilizadas sem dividi-las, mas de modo a compor cada uma das 

UPPs.  

 

A aglutinação dos principais aspectos de uma vida urbana, centros 

comerciais, equipamentos públicos, habitações, e combinação dos elementos 

estruturadores e integradores do espaço urbano são a riqueza dessa divisão. E 

justamente pela combinação dessa aglutinação com as fronteiras bastante 

conhecidas que possibilitam o uso da divisão pela população em geral. 

 

A adoção desse formato pela UPP permite o uso das vantagens expostas, 

mas, sobretudo pode ser uma nova ferramenta na articulação das comunidades. 

Os problemas relacionados à interpretação de textos e de documentos são 

superados pelo uso dos mapas digitalizados. As publicações de mapas com 

informações da Subprefeitura, em jornais locais e calendários permitem que a 

população se aproprie desses dados. 

 

A geografia contida nesses mapas pode ser usada para a descrição, 

controle, previsão, sendo uma ferramenta útil ao planejamento público.  

 

“David Harvey, em seu livro de 1989, é que se uma 
imagem ou mapa vale mil palavras, o poder nos reinos da 
representação pode terminar tendo tanta relevância 
quanto o poder sobre a materialidade da própria 
organização espacial, daí que, quem domina o espaço 
sempre pode controlar a política do lugar.”  

(Arlete A. C. MENEGUETTE 1994). 
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Um dos desafios da geografia é a sua compatibilização com o caótico, 

fragmentado e veloz mundo atual. A informática estabelece este elo entre o 

mundo real e as suas representações. A oportunidade que se oferece é o uso da 

geografia a serviço de um planejamento urbano em pequena escala, a UPP.  

 

E a possibilidade de atuar na modificação de comunidades situadas nas 

periferias, tanto na organização dos espaços e sua compreensão, tanto como na 

mudança dos jovens ao se desenvolverem intelectualmente e financeiramente com 

o uso do geoprocessamento. 

 

Convém lembrarmos de que os serviços são meios indicados por Milton 

SANTOS (1985) para mudança do circuito inferior da economia para o superior. O 

que se torna mais forte no caso por envolver o uso de tecnologia. 
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Conclusão: 

 

 

Nas considerações finais do presente trabalho retomamos o caminho de 

construção de algumas idéias a respeito da divisão territorial e da participação 

popular no município de São Paulo.  

 

A presente pesquisa surgiu do pressuposto de que a divisão territorial 

influencia a participação popular. Partimos de uma situação real que ocorreu na 

organização da divisão territorial na Subprefeitura da Capela do Socorro.  

 

A divisão territorial em questão foi a Unidade de Planejamento Participativo 

- UPP, cujo escopo era aumentar a participação da população daquela 

Subprefeitura. A UPP partiu do princípio de que áreas administrativas menores que 

os distritos facilitariam a apropriação do território por parte da população. Assim 

temos na Região em estudo 9 UPPs contidas nos seus 3 distritos . 

 

O roteiro procurou abranger o inicio da organização territorial, que ocorreu 

no período colonial, até a específica territorialização da cidade de São Paulo no ano 

de 2003. Assim, no Primeiro Capítulo, a cidade foi caracterizada através da sua 

expansão populacional e principais atividades econômicas. Abordamos fatores de 

ordem econômica que influenciaram a organização do espaço intra-urbano do 

município de São Paulo e a ligação entre a evolução das divisões territoriais e a 

evolução econômica.  

 

À medida que as atividades desenvolvidas no município tornam-se mais 

complexas, a sua organização também se sofistica. A criação da Região 

Metropolitana de São Paulo foi um exemplo de uma tentativa de organização dos 
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grandes fluxos que circulam através do município de São Paulo e a sua interação 

com os municípios circunvizinhos.  

 

O modelo escolhido foi de um território que engloba 39 municípios, com 

uma vasta área e grande população (IBGE 2000). Esta forma de território, região 

metropolitana, é bastante adequada para organizar as relações entre municípios, 

porém a organização intra-municipal não é suficientemente contemplada, pois seu 

foco principal não é o município, e sim as relações fora do município. Trata-se de 

uma escolha para o desenvolvimento econômico. 

 

A população precisa da combinação de desenvolvimento econômico e social 

para ser beneficiada como um todo. Um importante benefício da criação da RMSP, 

por exemplo, é a de ser um facilitador para os investimentos públicos na 

articulação dos meios de transporte intermunicipais, visto que nem todos os 

municípios da região têm condições de realizar ou atrair tais investimentos. 

 

Paralelamente, o crescimento populacional do município de São Paulo, 

devido a sua economia, trouxe a necessidade do estabelecimento de novas ordens 

internas com a criação de subdivisões administrativas no município. Desta 

evolução temos a criação dos distritos e as diversas formas de agrupá-los, como as 

Administrações Regionais e as Subprefeituras. 

 

Nota-se que as atividades humanas principais, o cotidiano mesmo, estão em 

outra escala de território muito menor que a regional. No caso do Município de São 

Paulo a menor escala administrativa dotada de instituições públicas são as 

Subprefeituras. Elas constituem locais destinados à participação popular por serem 

as instituições públicas mais próximas da vida cotidiana, são os novos territórios na 

cidade. 
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No segundo capítulo observamos o território à luz de diversas ciências 

visando compreender o seu significado em cada uma delas. Para o Direito, o 

território é a limitação do alcance de um corpo jurídico. Na geografia, segundo 

Milton SANTOS (1985) o território é expresso pelas diversas relações que contém. 

No viés estudado a respeito do desenvolvimento sócio-econômico, o território 

contém as atividades que revelam a produção social (LLORENZ 2001). 

 

Todas estas acepções a respeito do território não esclarecem como a 

participação popular pode ser facilitada. Portanto, as diversas razões apontadas 

estão distantes do cotidiano. Na necessidade de aprofundar o mecanismo capaz de 

produzir essa participação, nos deparamos com a construção de identidade pela 

convivência cotidiana, uma força que pode ser usada para mobilizar o 

envolvimento da população.  

 

Por esta razão a escala do território tem um papel importante para 

possibilitar a construção da identidade por parte da população. Esta condição foi 

utilizada na elaboração do Orçamento Participativo do Município de São Paulo, 

sendo sugerida a adoção das divisões OD, que desmembram o Município em 270 

áreas para facilitar a sua compreensão pela população (SANCHEZ 2004). 

 

A combinação dos seguintes fatores: divisão territorial com escala menor 

que a dos distritos; presença das Subprefeituras como locais qualificados para 

facilitar a participação; apoio de diversas instituições de ensino superior e ONGs 

para oferecerem suporte nos aspectos técnicos; além do ordenamento jurídico 

deveriam ser suficientes para assegurar a participação popular. 

 

A teoria da divisão dos espaços da cidade em dois circuitos, o superior e o 

inferior revelou uma ordem na cidade mais claramente identificada pela população 

do que as divisões territoriais formais.  
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A existência desses espaços com circuitos distintos expõe o sistema de 

produção econômica que por sua vez é a razão da divisão em centro e periferia na 

cidade de São Paulo.  

 

Podemos concluir que estes espaços não estão simplesmente contidos nas 

divisões territoriais, mas que a sua organização pode ser parcialmente 

condicionada através das imposições feitas pelo poder público. 

 

A organização do espaço se destaca pelo fato ser fruto das relações 

humanas cotidianas materializadas em construções ou não. É o aspecto dinâmico 

da cidade que apresenta a evolução condicionada ao circuito a que pertencem. As 

atividades econômicas desenvolvidas indicam se um espaço faz parte do circuito 

superior ou inferior. A vida cotidiana está próxima dessas concepções, que são 

úteis para trazer a homogeneidade de cada um dos circuitos, uma certa 

conformidade nas grandes regras gerais. 

 

De modo que, apesar do estabelecimento de divisões territoriais dotadas de 

uma lógica que possibilita a sua apropriação pela população, a cidade está dividida 

em dois grupos distintos de produção econômica e consumo, com seus circuitos 

apartados. Esta ordem se sobrepõe à tentativa de estabelecer um novo modelo 

baseado em divisões territoriais com escalas menores que o distrito. 

 

A questão que enfrentamos foi como conciliar a existência de espaços que 

estão mais próximos do cotidiano das pessoas e ao mesmo tempo podem ser 

materializados em áreas menores que as territorializações das subprefeituras. 

Assim, encaminhamos a busca por uma divisão territorial rumo aos 

relacionamentos humanos, e partir daí para o capital social.  

 

O capital social apresenta uma possibilidade do uso concreto dos valores 

intangíveis associados às práticas de pessoas que freqüentam um dado espaço. A 
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confiança, seu elemento indissociável, que para nós é relevante por ser parte da 

construção da identidade das pessoas, é construída nas relações reiteradas 

 

No terceiro Capítulo apresentamos a experiência do uso adaptado da divisão 

territorial proposta nos processos do Orçamento Participativo. Obtivemos uma 

interessante situação com o uso dos serviços de geoprocessamento para promover 

a mudança de circuito de uma região, no caso a da Subprefeitura da Capela do 

Socorro.  

 

O movimento estabelecido pela ONG Lidas em prol do uso da UPP na 

região, efetuou-se através da sua divulgação em jornais locais e calendários 

pretendendo assim estabelecer esta divisão territorial como uma referência para a 

população. 

 

O sucesso dessas medidas somente podem ser alcançados após anos de 

uso, o que permite a apropriação do modelo pela população local. Contudo, é 

interessante a mudança que o uso das ferramentas de geoprocessamento suscitou 

nos jovens envolvidos com o projeto da UPP. A auto-estima proveniente da 

realização de uma tarefa relevante para a comunidade, além do desafio intelectual 

inerente da construção de mapas georeferenciados, abriu uma passagem do 

circuito inferior para o superior na vida dessas pessoas. 

 

É relevante expor que na cidade de São Paulo, os territórios com maior 

qualidade de vida aferidos pelos diversos indicadores11 são os mesmos territórios 

com maiores ofertas de trabalho e melhores níveis de renda e educação. O que 

não é o caso da região da Subprefeitura da Capela do Socorro. Esta subprefeitura 

é caracterizada pelos baixos resultados: no tempo de escolaridade dos chefes de 

                                                 
11 IDH, Índice de Desenvolvimento Humano; IEX, Índice de Exclusão Social; IV, Índice de Violência; ICJ , Indicador 
Composto Juvenil 
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família; no rendimento médio mensal do chefe de família e nas ofertas de 

empregos formais. A região é também marcada pela alta taxa de homicídios. 

 

A discussão aprofundada a respeito dos problemas de saúde, educação, 

emprego, moradia e transporte da região são facilitados pelo uso da ferramenta 

digital, pois estes dados tendem ser visivelmente ligados a lugares determinados.  

 

O modelo UPP tem a sua importância no sentido de ser uma forma de 

comunicar e divulgar as principais questões da região. Esta instrumentalização 

pode facilitar as lideranças comunitárias locais , ou mesmo, favorecer o surgimento 

de outras novas lideranças. Isto porque o modelo de divisão territorial adotado no 

Município de São Paulo, ainda é destinado aos técnicos e gestores públicos, não 

contemplando as necessidades de pertencimento do homem a terra. De certo 

modo exacerba a exclusão, por segregar ou então homogeneizar as políticas 

destinadas ao desenvolvimento social. 

 

Contudo, as divisões territoriais têm muito mais o escopo de organizar o 

estado e os serviços, do que organizar a população rumo à sua integração com os 

processos decisórios da administração pública. Acreditamos que organização por 

meio da divisão territorial seja ela por UPP ou mesmo por distritos, não será 

suficiente para promover a participação da população na gestão pública. Os 

mecanismos da participação popular estão atualmente relacionados com a 

formação de redes, o que termina por diluir a necessidade da articulação com base 

apenas territorial.  

 

Talvez, não seja apenas uma divisão com elementos geodemográficos muito 

bem balanceados que propicie a participação popular, apesar do equilíbrio na sua 

complexa estruturação. Provavelmente, seja mesmo um caso de liderança pessoal, 

da representação da vontade e valores coletivos que pese mais para efetivar a 

participação popular. 
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Neste sentido captamos no presente trabalho as atuações de Cleodon Silva 

e posteriormente a do Instituto Lidas que se propuseram a divulgar as informações 

geodemográficas da Subprefeitura da Capela do Socorro, realizando os 

movimentos clássicos do capital social, promovendo a divulgação, a comunicação e 

a confiança. 

 

Para finalizar lembramos que LLORENZ (2001) afirmou que a liderança é 

fundamental para a promoção do desenvolvimento sócio-econômico, e agora 

podemos, cautelosamente, acrescentar que ela também o é para articular a 

participação popular. Mas uma divisão territorial que favoreça a participação e o 

próprio surgimento de lideranças, aliadas ao sentimento de identidade e 

pertencimento são igualmente essenciais. 
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