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Resumo 

 

 

O objetivo principal deste estudo é compreender as transformações recentes dos 

conteúdos socioespaciais da urbanização da cidade de Sorocaba, a partir da investigação e 

análise das políticas de espaço contemporâneas (a exemplo das reformulações do Plano Diretor 

e do Projeto viário Sorocaba Total) no processo de valorização espacial desigual e formação de 

um espaço urbano segregado. Sobre isto, propomos a análise comparativa de bairros das zonas 

noroeste e sudeste do Município, as quais se apresentam com significativas diferenciações 

socioespaciais, tanto em termos históricos quanto econômicos.   

No referido contexto, encontram-se elementos para discussão de uma urbanização que 

se realiza de forma crítica, transformando a vida cotidiana.  Trata-se, portanto, de um estudo 

comparativo entre o processo de diferenciação socioespacial das “zonas noroeste e sudeste” da 

cidade. De um lado, a zona noroeste, ou “além-linha” (referência à Estrada de Ferro Sorocaba - 

EFS), que apresenta um adensamento e fragmentação do espaço urbano com condomínios 

residenciais tanto para classes populares quanto para classes com maior poder aquisitivo; 

empreendimentos entre-cortados por intervenções urbanísticas de ampliação do sistema viário 

(Projeto Sorocaba Total), bem como pela implantação de hipermercados e shopping-centers. De 

outro, o vetor sudeste da cidade, conhecido como “além-ponte”. Neste, persiste na paisagem 

urbana os resíduos (na concepção de Henri Lefebvre), ou rugosidades (na concepção de Milton 

Santos), do tempo da “Manchester Paulista”: fragmentos de antigas vilas operárias abrigam um 

ritmo de vida de bairro, resistência e/ou resíduos de relações de vizinhança a espreitar o 

“frenesi-convulsivo” do outro lado da margem do Rio Sorocaba. Contudo, ainda na chamada 



“zona leste” da cidade, em sua frente de expansão urbana, observa-se o adensamento de 

condomínios fechados de padrões médio e alto, justamente num espaço urbano caracterizado 

por vias de fácil acesso (Av. São Paulo e sua ligação com a Rodovia Raposo Tavares, numa 

área com presença de Áreas de Proteção Ambiental - APP), diretamente ligadas às cabeceiras 

de nascentes de inúmeros cursos d‟água afluentes do Rio Sorocaba em sua margem direita. 

Não menos instigante no contexto contemporâneo da urbanização de Sorocaba, é o 

mosaico generalizado de novos empreendimentos imobiliários para as classes médias-

populares, os quais “empurram” para os limites municipais oeste e norte os conjuntos 

habitacionais e favelas “escondidas” nas encostas oestes e fundos de vales, que aos poucos vão 

cedendo lugar para um sistema de ciclovias. Este último corresponde a um dos projetos que 

sustentam o título “Sorocaba Cidade Saudável”, juntamente com um sistema de “parques” (cerca 

de vinte, praças equipadas em sua grande maioria). Parques (e praças) estão distribuídos no 

sentido leste-oeste da cidade, concebidos pelo poder público para formar “corredores 

ecológicos” transversais às ciclovias que acompanham a hidrografia, cuja orientação principal é 

o sentido norte-sul (a exemplo do próprio Rio Sorocaba). 

Este é o contexto no qual propomos pesquisar os conteúdos socioespaciais de uma 

urbanização que se realiza como crítica, posto que reproduz os fundamentos da desigualdade 

socioespacial, aprofundando os níveis de segregação em meio ao processo de especulação e 

valorização imobiliária, bem como as transformações da vida cotidiana na cidade de Sorocaba. 

Para tanto, elegemos a análise das políticas de espaço, os níveis e desníveis das estratégias do 

planejamento urbano (ordem próxima e ordem distante, com base em Henri Lefebvre) e suas 

implicações socioespaciais. 

 

Palavras-chaves: valorização do espaço, segregação socioespacial, vida cotidiana, Sorocaba 

 

Introdução 

 

No decurso dos séculos XVIII e XIX, a denominada Vila de Sorocaba sediou a maior feira 

de muares da região centro-sul do país, conferindo seu lugar de destaque no denominado ciclo 

do tropeirismo. Porém, conforme esta atividade econômica foi declinando, novas perspectivas 

giraram em torno da cultura do algodão, cujo transporte da produção foi favorecido pela 



implantação da ferrovia (Bonadio, 2004)1. A Estrada de Ferro Sorocabana (inaugurada em 1875) 

servia para o transporte tanto da produção de algodão quanto para manufaturados da indústria 

têxtil que teria expressivo desenvolvimento. Nas duas últimas décadas do século XIX, foram 

inauguradas as Fábricas de tecido Nossa Senhora da Ponte, Santa Rosália e Votorantim, 

conferindo o título de “Manchester Paulista” à cidade de Sorocaba. No início do século XX, a 

cidade se insere em relações econômicas marcadas pelas transformações do mundo moderno e 

pelo adensamento das relações capitalistas no Brasil2. Trata-se, portanto, de uma realidade 

historicamente engendrada pelo processo de industrialização que se fez também presente em 

cidades como Itu, Salto, Tatuí e Porto Feliz. Em 1917, segundo Araújo Neto (2005:28), o 

operariado de Sorocaba já atinge 10 mil pessoas, aproximadamente3. 

No decurso do século XX, cidades do interior paulista, como Sorocaba, passam 

pelo processo de diversificação da atividade industrial (bens intermediários, de capital e de 

consumo duráveis). Foi fundamental para a expansão do referido setor a implantação da 

Rodovia Raposo Tavares na década de 50, fazendo a interligação com a metrópole de São 

Paulo.  

Sorocaba apresenta atualmente processos econômicos inscritos numa tendência de 

transformação de cidades médias do interior paulista. Concomitante ao processo de 

desconcentração industrial da metrópole de São Paulo, Sorocaba é uma das cidades do interior 

paulista a receber novo impulso industrial, notadamente sob o modelo dos distritos e complexos 

industriais, a exemplo do Distrito Industrial do Éden (zona norte da cidade, com acesso pela 

Rodovia Castelo Branco). Mais recentemente, destaca-se o processo de implantação da planta 

industrial da Toyota, que tem repercutido nas atividades do mercado imobiliário e do setor da 

construção civil em seu entorno. Além da região de Sorocaba, outras regiões com distância de 

até 150 Km da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) receberam novas instalações 

industriais, tais como Campinas, Vale do Paraíba, Baixada Santista, Jundiaí e Piracicaba. Para 

tanto, a região de Sorocaba conta com sistema viário que faz a interligação com a RMSP, 

considerado o maior centro econômico da América Latina. Neste contexto, destacam-se duas 

das principais rodovias do Estado, a SP-280 (Castelo Branco) e a SP-270 (Raposo Tavares), 

além de uma localização privilegiada em relação a outros eixos rodoviários. Além disto, 

Sorocaba se insere na denominada rota da indústria automobilística. Segundo Pereira Neto 

                                                             
1 BONADIO, Geraldo. Sorocaba - a cidade industrial (espaço urbano e vida social sob o impacto da atividade fabril). 
Sorocaba: Editora do Autor, 2004. 
2 CARVALHO, Rogério Lopes Pinheiro de. Fisionomia da cidade: Sorocaba - cotidiano e desenvolvimento urbano - 
1890-1943. São Paulo, Depto. História/USP, 2008. 
3 ARAÚJO NETO, Adalberto Coutinho de. Sorocaba operária: ensaio sobre o início do movimento operário em 
Sorocaba, 1897-1920. Sorocaba: Crearte, 2005. 



(2005:40) esta rota abrange as cidades de Belo Horizonte (MG), passando por Campinas, 

Indaiatuba, Itu, Sorocaba, Tatuí, Itapetinga (SP), alcançando o pólo da indústria automobilística 

de Curitiba (PR)4. Ainda em relação à logística de transporte, o referido autor destaca a 

proximidade com o terminal da Hidrovia Tietê-Paraná (situado a 80 Km, na cidade de Conchas-

SP), bem como o uso da ferrovia que liga a cidade de Sorocaba ao Porto de Santos (167 Km), 

estando conectada a uma rede de ramais férreos do país para transporte de cargas. A cidade 

ainda se encontra a cerca de 60 Km do aeroporto de Viracopos (Campinas), a 100 Km de 

Congonhas e a 120 Km de Cumbica (São Paulo), contando ainda com o Aeroporto Estadual de 

Sorocaba, o qual se caracteriza como pólo de manutenção de aeronaves. 

Além do desenvolvimento urbano-industrial, a região de Sorocaba apresenta 

diversidade de culturas agrícolas, com destaque para repolho, milho, laranja, cana-de-açúcar. 

Desde a década de 70 a agricultura regional passa por um processo de diversificação, com 

destaque para o abastecimento das demandas da RMSP. 

Conforme o Censo (ano 2010) realizado pelo IBGE, Sorocaba conta com cerca de 

580.000 habitantes, num território de aproximadamente 450 Km², resultando numa densidade 

demográfica da ordem de 1300 habitantes por Km². Ainda segundo o IBGE, Sorocaba apresenta 

hoje cerca de 22.000 empresas que ocupam cerca de 190.000 pessoas de sua população total. 

Ainda neste contexto, Sorocaba tem apresentado um incremento generalizado de novos 

empreendimentos imobiliários, expandindo a mancha urbana no bojo da configuração de uma 

região metropolitana. Segundo estudos da EMPLASA junto com a Fundação Seade (2011) está 

em curso no interior paulista a criação de Aglomerações Urbanas (AU), tais como Jundiaí e 

Piracicaba, enquanto outros municípios já se movimentam pela mudança do status institucional 

de suas regiões, como é o caso, por exemplo, do Vale do Paraíba e de Sorocaba5. Estas 

Aglomerações Urbanas integram a denominada Macrometrópole Paulista, com 153 municípios 

(EMPLASA, 2011:11). 

Ainda segundo este estudo, grande parte das Aglomerações Urbanas que 

constituem esta “rede urbana” paulista apresentou taxas de crescimento populacional acima da 

média estadual, destando-se Sorocaba e Jundiaí, com mais de 1,8% ao ano (entre 2000 e 2009). 

A Aglomeração Urbana de Sorocaba contava em 1999 com 10 municípios, passando a 12 

municípios de 2009, sendo Sorocaba seu centro regional6. Em 2007, a AU de Sorocaba 

                                                             
4 PEREIRA NETO, Mario. Sorocaba globalizada. Itu: Ottoni Editora, 2005. 
5 Rede urbana e regionalização do Estado de São Paulo. – São Paulo : EMPLASA, 2011. 

6 A Aglomeração Urbana de Sorocaba reúne atualmente os municípios de Sorocaba, Salto, São Roque, Itu, 
Votorantim, Mairinque, Alumínio, Salto de Pirapora, Iperó, Araçoiaba da Serra, Boituva e Porto Feliz. 



respondia por 2,7% do PIB estadual, sobretudo em função do setor industrial que reúne desde o 

tradicional setor de fiação e tecelagem até o de componentes aeronáuticos. Paralelamente, 

observa-se o afluxo de uma rede complementar de empresas prestadoras de serviços, 

contribuindo para a dinamização da economia regional. 

Neste mesmo contexto, observa-se o aprofundamento de padrões de segregação 

socioespacial com aumento do número de condomínios fechados e remoções de favelas em 

eixos de valorização imobiliária, concomitante à necessidade de infraestrutura básica que afetam 

tanto as condições de vida dos estratos mais pobres da população, como a qualidade ambiental 

que requer maiores investimentos do setor público.   

Com base nesta breve exposição sobre nossa área de estudo, destacamos que o 

objetivo principal deste artigo é abordar e discutir as transformações recentes dos conteúdos 

socioespaciais da urbanização da cidade de Sorocaba, a partir da investigação e análise das 

políticas de espaço contemporâneas (a exemplo das reformulações do Plano Diretor e do Projeto 

viário Sorocaba Total) no processo de valorização espacial desigual e formação de um espaço 

urbano segregado. Sobre isto, propomos a análise comparativa de bairros das zonas noroeste e 

sudeste do Município, as quais se apresentam com significativas diferenciações socioespaciais, 

tanto em termos históricos quanto econômicos.   

Neste contexto, o estudo se desenvolve segundo uma perspectiva de investigação 

científica que possibilidade, dentre outros aspectos: contribuir para o entendimento do processo 

de industrialização-urbanização da cidade de Sorocaba, com base numa periodização pautada 

no método regressivo-progressivo (contribuições da obra de Henri Lefebvre e geógrafos 

dedicados a esta abordagem teórico-metodológica); análise das políticas de espaço e da 

conformação de frentes de expansão do capital no espaço urbano (comandadas sobretudo pelos 

interesses mercadológicos dos setores imobiliário e da construção civil); construção de um 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) com base nos dados dos censos demográficos (2000 

e 2011), bem como nas informações presentes no Plano Diretor Municipal e Projetos de 

intervenção urbana, a exemplo do Projeto Sorocaba Total, com seus “Complexos Viários” 

(Complexo Ulysses Guimarães; Complexo André Franco Montoro e Complexo Mário Covas, 

sendo que os dois últimos se encontram na zona oeste da cidade e o primeiro no setor noroeste 

da mesma). Este SIG tem a finalidade de subsidiar as análises dos fenômenos socioespaciais 

estudados, pautados nas concepções teórico-conceituais apresentadas no escopo deste estudo; 

e, por fim, contribuir teórico-conceitualmente com a temática da urbanização crítica, ressaltando 



as contradições e conflitos no nível das transformações da vida cotidiana, suas formas de 

resistência e os resíduos no contexto contemporâneo. 

 

Antecedentes do presente estudo sobre a cidade de Sorocaba no contexto da Geografia 

Urbana 

O processo de industrialização-urbanização da sociedade, a mobilização dos 

conteúdos socioespaciais urbanos nas sucessivas frentes de expansão do capital, bem como as 

contradições e conflitos inerente às relações sociais envolvidas na produção do espaço, 

correspondem ao contexto no qual se inscrevem nossas investigações científicas. Inicialmente, 

no desenvolvimento de nossa dissertação de Mestrado, abordamos a relação conflituosa entre 

segregação socioespacial e o uso e apropriação de espaços públicos, na modalidade de parques 

urbanos em áreas residenciais segregadas (auto-segregação e segregação imposta) na 

metrópole de São Paulo7. A referida pesquisa nos possibilitou certo grau de compreensão acerca 

dos níveis do real, de acordo com as contribuições de Henri Lefebvre: concebido, percebido e 

vivido, bem como os interesses sociais e econômicos que incidem sobre a implantação dos 

parques urbanos na cidade. A escolha de parques públicos urbanos em cada uma das diferentes 

“zonas” (leste, oeste, norte e sul) permitiu a realização de um estudo comparativo das diversas 

situações de segregação socioespacial na metrópole de São Paulo. 

Se, por um lado, a escolha do parque público urbano como objeto de análise nos 

permitiu, dentre outros aspectos, discorrer sobre o uso e instrumentalização do tempo livre na 

sociedade urbano-industrial, por outro lado propiciou uma incursão nos estudos acerca do tema 

do espaço público e sua centralidade nas questões referentes ao direito à cidade. 

Dialeticamente, envolta nestas mesmas questões, emergiu a temática do trabalho e da crise do 

trabalho: o uso do espaço público por uma população que se torna massivamente supérfluo para 

os mais diversos setores produtivos... Praças e parques públicos abrigam não apenas as horas 

do lazer que repõe a energia vital para o trabalho, mas também se tornam territórios para 

aqueles que não encontram lugar na estrutura produtiva. Dentre estes, estão os catadores de 

materiais recicláveis, trabalhadores oriundos dos mais diversos setores produtivos que, não 

raras vezes, nem ao menos chegaram a ingressar no mercado formal de trabalho. Pelos mais 

                                                             
7 Burgos, Rosalina. Parques públicos urbanos na metrópole de São Paulo: concepção e uso na produção do espaço 
urbano. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana/USP, 2003. 
(Pesquisa financiada pelo CNPq). 



curiosos nexos, um verdadeiros “exército de catadores” (algo em torno de 1 milhão em todo o 

Brasil) situa-se na base da “indústria da reciclagem”. Um novo formato de indústria que tem no 

urbano sua base estrutural, de formato piramidal: sua base estrutural corresponde aos territórios 

da escassez da riqueza neles produzidas, sobretudo no contexto das periferias urbanas (onde se 

concentram os locais com atividades da reciclagem), locus histórico da reprodução da classe 

trabalhadora.8 

Estas pesquisas, para além das temáticas abordadas, mobilizaram-nos na busca 

por compreensão das transformações processadas no nível da vida cotidiana no contexto de 

uma urbanização que se realiza de forma crítica: ou seja, uma urbanização que não é para 

todos, como bem nos explica a Professora Dra. Amélia Luisa Damiani em seus trabalhos9. 

Ainda neste percurso de desenvolvimento de pesquisa, durante nossa permanência 

na Universidade Federal de Pelotas - UFPEL (Pelotas, RS), buscamos o aprofundamento da 

compreensão acerca da universalidade do processo de industrialização-urbanização e suas 

implicações na vida cotidiana. Perseguindo a temática das transformações recentes das 

periferias urbanas (conceitualmente compreendidas em sua pluralidade, sob a condição social 

geral da pobreza)10, a mesma inquietude persiste nos estudos no contexto da cidade de 

Sorocaba, onde se situa o Campus da UFSCar, instituição à qual estamos vinculados. 

Industrialização-urbanização; concepção e uso de espaços públicos; políticas de 

espaço; transformações no mundo do trabalho constituem um campo temático relacional no 

contexto do qual buscamos formular questionamentos acerca da urbanização da sociedade e as 

implicações na vida cotidiana na contemporaneidade. Transformações marcadamente 

implicadas pelos circuitos de valorização desigual do espaço urbano e a concomitante 

consolidação de um espaço segregado. 

Neste sentido, propomos neste artigo apresentar descobertas oriundas da 

investigação, análise e compreensão das transformações recentes processados no espaço 

urbano da cidade de Sorocaba, mais especificamente em seu “vetor noroeste-sudeste”, 

diferenciadamente atingidas por políticas de espaço. Enfatiza-se neste contexto as 

reformulações do Plano Diretor Municipal e intervenções viárias relacionadas ao Projeto 

                                                             
8 Burgos, Rosalina. Periferias urbanas da metrópole de São Paulo: territórios da base da indústria da reciclagem no 
urbano periférico. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana/USP, 
2011. (Pesquisa financiada pelo CNPq). 
9 Referência aos estudos da Profa. Dra. Amélia Luisa Damiani (indicados na Bibliografia). 
10 Burgos, Rosalina. Transformações recentes das periferias urbanas da metrópole de São Paulo: contribuição para 
(re)definições teórico-conceituais. Costa Rica: ANAIS do XIII EGAL, 2011. 



Sorocaba Total, bem como estratégias de valorização imobiliária e aprofundamento da 

segregação socioespacial. No referido contexto, encontram-se elementos para discussão de 

uma urbanização que se realiza de forma crítica, como já mencionado, transformando a vida 

cotidiana. Trata-se, portanto, de um estudo comparativo entre o processo de diferenciação 

socioespacial das “zonas noroeste e sudeste da cidade”, resultantes do processo de valorização 

espacial e concomitante formação de um espaço urbano segregado socioespacialmente.  

De um lado, a zona noroeste, a qual vem se caracterizando como “verdadeiro 

canteiro de obras”: como já apontado, uma verdadeira miríade de condomínios residenciais para 

classes populares; empreendimentos entre-cortados por intervenções urbanísticas de ampliação 

do sistema viário (Projeto Sorocaba Total), bem como pela implantação de hipermercados e 

shopping-centers. De outro, o vetor sudeste da cidade, conhecico como o “além-ponte”. Neste, 

persiste na paisagem urbana os resíduos (na concepção de Henri Lefebvre), ou rugosidades (na 

concepção de Milton Santos), do tempo da “Manchester Paulista”: fragmentos de antigas vilas 

operárias abrigam um ritmo de vida de bairro, resistência e/ou resíduos de relações de 

vizinhança a espreitar o “frenesi-convulsivo” do outro lado da margem do Rio Sorocaba. A 

respeito da “Manchester Paulista”, a referência à pesquisa de Rogério Lopes Pinheiros de 

Carvalho é fundamental. Em sua Tese de doutoramento “Fisionomia da cidade: Sorocaba - 

cotidiano e desenvolvimento urbano - 1890-1943”11, o autor estudou o período no qual Sorocaba 

se inseriu nos fluxos econômicos da modernidade, processo pautado pelas transformações e 

pelo adensamento das relações capitalistas no Brasil. Por sua vez, Geraldo Bonadio contribui 

para a compreensão do longo processo de formação de Sorocaba como cidade industrial12. 

Trata-se, portanto, de uma realidade historicamente engendrada pelo processo de 

industrialização-urbanização, a cerca do qual propomos investigar o contexto contemporâneo. 

Neste, as plantas industriais modernas estão instaladas na zona norte e noroeste da cidade, 

conformando o modelo de distrito industrial (sobretudo no denominado Bairro Éden ao norte da 

Rodovia Castelo Branco). 

Não menos instigante no contexto contemporâneo da urbanização de Sorocaba, é o 

mosaico de novos empreendimentos imobiliários para as classes médias-populares, os quais 

“empurram” para os limites municipais oeste e norte os conjuntos habitacionais e favelas 

“escondidas” nas encostas oestes e fundos de vales, que aos poucos vão cedendo lugar para 

                                                             
11 CARVALHO, Rogério Lopes Pinheiro de. Fisionomia da cidade: Sorocaba - cotidiano e desenvolvimento urbano - 
1890-1943. São Paulo, Depto. História/USP, 2008. 
12 BONADIO, Geraldo. Sorocaba - a cidade industrial (espaço urbano e vida social sob o impacto da atividade 
fabril). Sorocaba: do Autor, 2004. 



um sistema de ciclovias. Este último corresponde a um dos projetos que sustentam o título 

“Sorocaba Cidade Saudável”, juntamente com um sistema de “parques” (cerca de vinte, praças 

equipadas em sua grande maioria). Parques (e praças) estão distribuídos no sentido leste-oeste 

da cidade, concebidos pelo poder público para formar “corredores ecológicos” transversais às 

ciclovias que acompanham a hidrografia, cuja orientação principal é o sentido norte-sul (a 

exemplo do próprio Rio Sorocaba). 

    Este é o contexto no qual propomos pesquisar os conteúdos socioespaciais de 

uma urbanização que se realiza como crítica, posto que reproduz os fundamentos da 

desigualdade socioespacial, aprofundando os níveis de segregação em meio ao processo de 

especulação e valorização imobiliária, bem como as transformações da vida cotidiana na cidade 

de Sorocaba. Para tanto, elegemos a análise das políticas de espaço, os níveis e desníveis das 

estratégias urbanas (ordem próxima e ordem distante, com base em Henri Lefebvre13) e suas 

implicações socioespaciais. 

 

A cidade de Sorocaba e seu contexto regional 

 

Historicamente conhecida como a “Manchester Paulista” do início do século XX, 

Sorocaba hoje passa por profundas transformações urbanas, num contexto que marca uma forte 

tendência das cidades médias do interior paulista. Não por acaso, concomitante ao processo de 

desconcentração industrial da metrópole de São Paulo, Sorocaba passa por novo impulso 

industrial, agora sob o modelo dos complexos industriais, a exemplo do que já se consolidou 

como distrito industrial, como é o caso do Distrito Industrial do Éden (extremo da zona norte da 

cidade, com acesso pela Rodovia Castelo Branco), com destaque para a implantação da planta 

industrial da Toyota que já vem transformando o mercado imobiliário e o setor da construção civil 

em seu entorno. 

Para comportar a velocidade do processo de urbanização acelerada, sobretudo nos 

vetores oeste e norte da cidade, Sorocaba tem se caracterizado como um campo aberto aos 

negócios imobiliários e da construção civil. Contraditoriamente, observa-se que tal processo não 

tem sido acompanhado por políticas públicas habitacionais, indicando a iminência do processo 

de implosão-explosão desta cidade (no sentido dado por Henri Lefebvre e que corresponde aos 

                                                             
13 LEFEBVRE, Henri. A revolução urbana. Belo Horizonte: UFMG, 2004. Pp.77-98 



escombros desta urbanização que aponta para um estado crítico), no bojo da configuração de 

uma região metropolitana centrada em Sorocaba. 

A presença do campus da UFSCar na cidade de Sorocaba se inscreve neste 

contexto de uma cidade em intenso processo de transformação e intensificação de sua dinâmica 

socioespacial, com relevante incremento de suas atividades econômicas, notadamente em seu 

distrito industrial Éden, intensificando ainda mais esta tendência com a implantação da Toyota no 

extremo norte do Município. 

Recentemente, tem se intensificado o debate e polêmica em torno da criação da 

Macrometrópole paulista, o qual abarca o Município de Sorocaba. Tal discussão se defronta com 

uma outra, mais antiga, que aponta para a consolidação de uma região metropolitana que traz 

como pólo central a cidade de Sorocaba. Interesses diversos de ordenamento territorial, 

investimentos e gestão pública estão envolvidos neste assunto, que acompanha outra frente de 

debate em torno da revisão do Plano Diretor Municipal, cujos debates se intensificaram no final 

de 2012.  

Seja qual for o modelo administrativo a ser adotado, observa-se que a cidade de 

Sorocaba corresponde a uma verdadeira centralidade na rede de cidades médias e pequenas do 

oeste paulista, num raio de cerca de 100 km da metrópole paulistana. 

Sua localização privilegiada, rota de deslocamentos tanto de produtos, mercadorias, 

pessoas e informações, aponta para seu desenvolvimento local e regional, transformando 

profundamente os conteúdos sociais intra-urbanos, incidindo sobre as práticas cotidianas. Seja 

porque afeta diretamente a dinâmica econômica, mobilizada pelos setor terciário, seja pelos 

impactos na estrutura viária que resulta em mudança dos fluxos e da velocidade dos 

deslocamentos, refazendo os referenciais de distância, do que é “o centro e a periferia”, 

ressaltando que neste mesmo processo vão se instaurando novas centralidades, observadas 

inclusive nas áreas analisadas (noroeste e sudeste) da cidade. Acompanha este intenso e 

contínuo processo a abertura de novos shopping-center‟s, curiosamente em detrimento do que 

poderia ser uma maior oferta de espaços públicos na cidade. A lógica do mercado imobiliário 

tende a transformar grandes superfícies ociosas, tais como as antigas tecelagens, em 

empreendimentos comerciais, desconsiderando a questão do patrimônio arquitetônico, posto que 

geralmente apenas se preserva a fachada destas antigas edificações.  



A população dos municípios do entorno da cidade de Sorocaba nela encontra um 

espaço urbano denso de oportunidades, tanto de trabalho, como oferta de serviço, comércio e 

lazer. Mas também encontra as negatividades que acompanham a metamorfose de uma cidade 

média em processo de metropolização (ainda que apenas tenha indícios deste fenômeno, mas já 

não podemos negligenciá-lo). A cidade já apresenta uma frota de veículos particulares que 

destoa da oferta de transporte público e a lógica dos itinerários parece não comportar mais este 

novo momento do processo de urbanização de Sorocaba para atender não somente sua 

população residente, mas parcela expressiva de uma mobilidade urbana associada aos 

movimentos, ou migrações, pendulares que se fundem com a dinâmica cotidiana da cidade. 

 

A problemática da urbanização: contradições e conflitos entre os processos de 

valorização imobiliária e as implicações na vida cotidiana 

 

A problemática da urbanização crítica se apresenta aos geógrafos que se dedicam aos 

estudos urbanos como um campo de investigações complexo, engendrado por interesses 

diversos, situados nos diferentes níveis ou dimensões do urbano, todos implicando em 

transformações que incidem no nível da vida cotidiana, sobretudo quando inscritos em processos 

de valorização imobiliária, como tem sido observado no contexto de uma gama diversificada de 

novos empreendimentos imobiliários na cidade de Sorocaba, valorizando determinados vetores, 

neste caso sobretudo nos setores nordeste-sudoeste aqui analisados. 

O processo de industrialização-urbanização que culmina com a modernização da 

sociedade, perpassada por profundas contradições, desigualdades e conflitos nos mobiliza à 

busca de compreensão acerca dos fundamentos, notadamente de caráter econômico-político, 

acerca de uma urbanização que não é para todos. 

Em Sorocaba, a cidade média com quase 600 mil habitantes, caracteriza-se 

atualmente como um “verdadeiro canteiro de obras”, de modo generalizado em sua zona 

geográfica norte, fronteira de expansão para os negócios imobiliários e da construção civil, bem 

como para a implantação de novas instalações industriais. Nela, o denominado “além-linha”, 

expressão utilizada para definir a parte territorial do Município ao norte da Estrada de Ferro 

Sorocaba, já se encontra inscrito nas políticas de espaço. Por sua vez, a zona sudeste (ou de 

modo generalizado, a zona leste), apresenta reminiscências da vida de bairro, cuja paisagem 



urbana é tecida pelo uso das ruas, praças, parques, campos de futebol, e até mesmo o 

Zoológico. Há que fazer aqui uma observação importante: as características da “vida de bairro” 

estão bem mais presentes nos bairros mais antigos da “zona leste” de Sorocaba, vinculados 

historicamente às populações de imigrantes (principalmente espanhóis, mas também de outras 

origens), em torno dos empreendimentos fabris da denominada “Manchester Paulista”, ou seja, a 

Sorocaba do início do século XX, cujas tecelagens ainda hoje se fazem presentes na arquitetura 

histórica da cidade.  

Neste sentido, perguntamos: quais são as implicações socioespaciais das 

transformações recentes da urbanização de Sorocaba na vida cotidiana de sua população? 

Quais são os agentes sociais e interesses econômico-políticos das políticas de espaço 

direcionadas, predominantemente, à zona noroeste e norte da cidade? E por fim, os conteúdos 

da vida de bairro presentes no “além ponte”, situados na zona leste (e mais especificamente 

sudeste) da cidade, podem ser compreendidos como resistência ao processo de urbanização 

crítica ou resíduos que tenderão a sucumbir frente à lógica de reprodução do capital?  Neste 

artigo trazemos algumas considerações acerca destes questionamentos que seguem 

mobilizando nossos estudos. 

Das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no Grupo de Estudos “Geografia e 

modernidade”, sob nossa coordenação, estamos reunindo um arcabouço de dados e 

informações obtidos em trabalho de campo e em centros de documentação. Com base nestes, 

estamos elaborando análises e interpretações que apontam para uma cidade que se desenvolve 

nos setores do comércio e serviços, acompanhada pelo seu perfil histórico industrial. No entanto, 

neste mesmo contexto de “desenvolvimento”, agravam-se os níveis de desigualdade, colocando 

em questão o debate acerca da função social da propriedade privada urbana. De um lado, os 

inúmeros empreendimentos imobiliários apontam para a saturação na oferta de novos imóveis, 

enquanto o défict habitacional segue sem solução, por falta completa de uma Política 

Habitacional. Em todos os níveis de intervenção dos agentes urbanos hegemônicos, os 

resultados impactam a vida cotidiana, ainda sem a devida avaliação por parte do poder público. 

Por onde as vias de tráfego rápido passam (o sistema viária intra-urbano denominado “Sorocaba 

Total) há um calendário de desapropriações sem que exista uma articulação devida com demais 

Secretariais Municipais. Enquanto o ideário da valorização imobiliária vai redesenhando o 

espaço urbano da cidade de Sorocaba, consolida-se a segregação espacial, que expulsa a 

população de baixa renda para localidades menos valorizadas no atual contexto dos negócios 

articulados entre iniciativa privada e políticas públicas em diferentes âmbitos.  
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