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Resumo 

O trabalho tem como finalidade analisar as políticas urbanas e de habitação no país, discutindo a 

dualidade existente entre o planejamento urbano e as questões de moradia. E, para isso, tomou-

se como estudo de caso o Parque Linear do Tietê, uma medida “compensatória” em virtude dos 

danos ambientais causados pela ampliação da via expressa Marginal do Rio Tietê. No local onde 

se instalará o Parque está localizada a Várzea do Rio Tietê, na qual residem aproximadamente 

3.900 famílias ameaçadas de despejo e desinformadas com relação ao destino de suas casas. 

Os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa seguem as etapas: levantamento 

bibliográfico; interpretação de fotografias e mapas; e, pesquisa de campo (levantamento 

fotográfico e entrevistas com pessoas que têm experiências práticas com o problema 

pesquisado). Os principais problemas ambientais encontrados com o desenvolvimento desse 

estudo são: uma baixa qualidade da água do manancial, agravada pelo assoreamento do 

mesmo, e a sensível degradação das Áreas de Proteção Ambiental das margens, devido ao 

avanço da urbanização. Porém, a questão central dessa problemática é política, uma política a 

serviço do grande capital, que favorece minorias, enquanto a maior parte da população não é 

atendida por condições básicas de habitação, sendo moradora de uma cidade ilegal, relegada 

pelos dirigentes até que seus interesses caminhem de encontro a essa realidade. 
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1. Introdução 

Pretende-se fazer aqui, uma leitura da metrópole brasileira do início do século XXI, 

destacando a relação entre desigualdade social, segregação territorial e meio ambiente, tendo 

como pano de fundo a formação da própria sociedade marcada, inexoravelmente, pelo 

desenvolvimento do atraso (MARICATO, 2003:151). 

O processo de produção do espaço vem apresentando novas dinâmicas, muitas delas 

promovidas pela atual reestruturação do capitalismo, na qual as metrópoles se expandem 

territorialmente, assumem hegemonia maior e se hierarquizam globalmente. Essa realidade 

coloca novas questões sobre o processo de urbanização, sobre a relação entre o urbano e o 

regional e, principalmente, sobre como enfrentar o desafio de se buscar caminhos que permitam 

conduzir a uma gestão democrática das cidades. 

A relação mercado e exclusão social se mostra mais evidente nas regiões metropolitanas, 

sobremaneira nas áreas rejeitadas pelo mercado imobiliário ou públicas, onde a vigência de 

legislação de proteção e ausência de fiscalização define a desvalorização (MARICATO, 

2003:154). 

No Brasil, um dos principais instrumentos de consolidação do planejamento é através das 

operações urbanas que nada mais são que um “conjunto integrado de intervenções e medidas a 

ser coordenado pelo Poder Público, com a participação de recursos da iniciativa privada” 

(DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 1991 apud. SOUZA, 2011: 275).  

Porém, a experiência mostra o quanto esse instrumento pode ser útil ao capital imobiliário, 

pois conforme Lúcio Kowarick (1993) afirmou, pela acumulação e a especulação andarem juntas, 

a localização da classe trabalhadora passou a seguir os fluxos dos interesses imobiliários, tendo 

só tardiamente o poder público se munido de instrumentos legais para tentar ordenar o uso e a 

ocupação do solo. Entretanto, muitas vezes os investimentos públicos vieram colocar-se a 

serviço da dinâmica da valorização-especulação do sistema imobiliário-construtor.  

Esse trabalho, tomando como estudo de caso a criação do Parque Linear do Tietê e seus 

desdobramentos, buscará compreender o chamado problema habitacional, causa e efeito de 

muitos impasses, tanto na metrópole paulistana como em muitas outras cidades brasileiras.  

O parque Linear é uma medida “compensatória” em virtude dos danos ambientais causados 

pela ampliação da Marginal Tietê. No local onde se instalará o referido Parque está localizada a 
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Várzea do Rio Tietê, onde residem aproximadamente 3.900 famílias ameaçadas de despejo e 

desinformadas com relação ao destino de suas casas. 

O acesso à moradia legal e à cidade exige a superação de obstáculos, sendo mais 

exatamente, “a relação entre terra (urbanizada), financiamento, subsídios, Estado e mercado”. 

Para Ermínia Maricato (2003), “esse será o grande desafio da política urbana nas primeiras 

décadas do século XXI, ao lado do saneamento e do transporte de massa”. (MARICATO, 

2003:163). 

Apesar de as políticas urbanas e o planejamento no Brasil reconhecerem a problemática 

habitacional existente, sempre privilegiaram medidas de embelezamento urbanístico e a criação 

de infraestruturas que favorecessem a atuação do capital imobiliário, bem como privilegiasse 

uma minoria. O direito constitucional do acesso à moradia para todo cidadão, acaba tornando-se 

uma falácia, pois a lei vigente não é cumprida como deveria. 

Desta forma, cabe analisar os impactos que os problemas sociais, a carência de 

infraestruturas, a densificação de áreas periféricas e inadequadas, a segregação socioespacial, 

a degradação ambiental e de vida, entre outros, causam no espaço urbano, para assim propor 

soluções.  

A partir do aprofundamento da reflexão em torno desses problemas na cidade e, 

considerando a lógica da produção do espaço urbano, a pesquisa aqui apresentada pretende 

averiguar as possibilidades das políticas públicas urbanas mudarem seu curso, voltando-se 

definitivamente para a promoção da melhoria da qualidade ambiental e de vida da população. 

 

2. OBJETIVOS 

a. Objetivo geral: 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as políticas urbanas e de habitação no 

país, discutindo a dualidade existente entre o planejamento urbano e as questões de moradia. E, 

para isso, tomaram-se como estudo de caso as recentes intervenções urbanas ocorridas na 

Região Metropolitana de São Paulo, principalmente o Parque Linear do Tietê. 
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b. Objetivos específicos: 

 Debater se o Parque Linear é uma medida compensatória eficaz à ampliação da 

Marginal Tietê; 

 Analisar historicamente a Zona Leste de São Paulo; 

 Questionar projetos que visem somente a sustentabilidade urbana; 

 Discutir políticas públicas de urbanização que priorizem a condição do homem e do 

ambiente, e não os interesses econômicos; 

 Apresentar propostas para uma reforma nas políticas urbanas brasileiras que viabilizem 

a solução dos problemas de uso e ocupação do solo e habitação. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

O governo brasileiro ao longo dos anos não formulou diretrizes que impedissem que o 

adensamento urbano ocorresse de forma caótica. A aprovação de projetos de ampliação de vias 

com grandes áreas impermeabilizadas, não levaram em consideração o impacto desses 

empreendimentos na macrodrenagem, provocando assim a sobrecarga do sistema de drenagem 

com o aumento das vazões e redução do tempo de concentração da bacia. Assim, 

frequentemente, há necessidade de serem feitas canalizações, pontes, e medidas 

compensatórias como o Parque Linear, para comportar os aumentos de vazão. 

Para que esses problemas possam ser mais bem geridos pela administração pública, a 

presente pesquisa propôs-se a gerar conhecimentos para aplicação prática, que pudessem ser 

aproveitados e discutidos posteriormente por órgãos competentes. 

O trabalho apresenta desta maneira, grande relevância tanto para as questões teórico-

metodológicas nas áreas de Geografia Urbana e Planejamento Urbano, quanto práticas, uma 

vez que se analisando o Parque Linear Várzeas do Tietê e as comunidades atingidas pela sua 

criação, poder-se-á dar melhor suporte aos interesses políticos, sociais e ambientais que se 

evidenciam na área.   

Portanto, se espera que as informações levantadas através desse estudo de caso, 

associadas aos demais dados obtidos, possam contribuir efetivamente para uma melhor gestão 
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das áreas circundantes do Parque e desta forma, melhorar a qualidade de vida não só da 

comunidade local, mas também de muitos habitantes da Região Metropolitana de São Paulo. 

 

4. Metodologia 

A pesquisa apresentará uma abordagem qualitativa focada no Método Dialético, tendo como 

embasamento teórico a Geografia Crítica, que considera a cidade como produto e condição das 

relações sociais. Assim, o problema habitacional será fruto da desigualdade entre as classes e 

também a sua causa.  

O projeto é um estudo de caso, caracterizado pelo estudo de um único objeto, no caso o 

Parque Linear e as comunidades atingidas devido a sua criação. Entretanto, os conhecimentos 

já disponíveis sobre o assunto são insuficientes para a explicação do fenômeno, levando à 

necessidade de se discutir a problemática contextualizada atualmente.  

A método de abordagem desse trabalho baseia-se na proposta de Henri Lefebvre, quem 

acredita que,  

“o uso (o valor do uso) dos lugares, dos monumentos, das 

diferenças, escapa às exigências da troca, do valor de troca. É um 

grande jogo que se está realizando sob os nossos olhos, com 

episódios diversos cujo sentido nem sempre aparece. A satisfação 

de necessidades elementares não consegue matar a insatisfação 

dos desejos fundamentais (ou do desejo fundamental). Ao mesmo 

tempo em que lugar de encontros, convergência das comunicações 

e das informações, o urbano se torna aquilo que ele sempre foi: 

lugar do desejo, desequilíbrio permanente, sede da dissolução das 

normalidades e coações, momento do lúdico e do imprevisível. Este 

momento vai até a implosão-explosão das violências latentes sob 

as terríveis coações de uma racionalidade que se identifica com o 

absurdo. Desta situação nasce a contradição crítica: tendência para 

a destruição da cidade, tendência para a intensificação do urbano e 

da problemática urbana”. (LEFEBVRE, 2006:79) 

Esse estudo dividiu-se em quatro etapas, sendo: a FASE 1, a qual envolveu a obtenção 

de dados secundários advindos de levantamento bibliográfico (livros, teses, artigos de periódicos 

e material disponível na Internet), bem como aquisição de fotografias aéreas e mapas digitais 

para se conseguir um retrato pertinente da realidade em questão.  
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Na FASE 2 buscando-se conseguir um retrato detalhado do que será o Parque Linear 

Várzeas do Tietê e seu entorno, realizou-se um trabalho de campo. Nele, as características 

geomorfológicas e hidrológicas da área ficaram mais bem compreendidas, assim como os 

aspectos sociais e políticos, abarcadas por meio de entrevistas. 

Na terceira etapa foi feita a análise dos dados levantados, os quais poderão subsidiar o 

planejamento e o uso adequado da região a partir da identificação das áreas vulneráveis e/ou 

adequadas à ocupação humana. Refletirão, também, a dinâmica ocupacional da área, 

evidenciando a composição de ambientes de maior criticidade. E, por fim, com a redação final, 

apresentaram-se os resultados e conclusões conseguidos nesse estudo.  

 

5. Resultados e Discussão 

 

a. Impactos ambientais: rios e cidades 

A valorização do meio ambiente dentro da esfera das ações sociais é, sem dúvida, uma 

variável relevante quando analisamos as mudanças recentes na estruturação urbana, pois, entre 

outros fatores, a questão ambiental passa a ser entendida como causa e efeito das decisões que 

orientam as transformações do tecido urbano. Uma vez que, “os impactos ambientais 

promovidos pelas aglomerações urbanas são, ao mesmo tempo, produto e processo de 

transformações dinâmicas e reciprocas da natureza e da sociedade estruturada em classes 

sociais” (GUERRA, 2011: 21). 

Desta forma, se por um lado temos a demanda crescente pela qualidade de vida urbana 

associada à proximidade dos espaços verdes, por outro lado temos um aumento na pressão 

sobre o consumo do espaço urbano.  

Pelo meio ambiente ser social e historicamente construído, através da interação 

contínua entre uma sociedade em movimento e um espaço físico que se modifica 

permanentemente, este pode ser considerado passivo e ativo, pois ao ser modificado, torna-se 

condição para novas mudanças, modificando, assim, a sociedade. (GUERRA, 2011: 23). Assim,  

“somente através de pesquisa de acompanhamento sistemático 

voltada para a compreensão das estruturas e dos processos não 

planejados e de longa duração é que podem ser explicados os 

impactos. Para Elias (1997), somente com tais estudos é possível 
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decidir se os planos de curto prazo com vistas a remediar os 

problemas sociais não irão fazer mais mal que bem no longo prazo” 

(GUERRA, 2011:24). 

Os problemas ambientais não atingem igualmente todo o espaço urbano. Atingem muito 

mais os espaços físicos de ocupação das classes sociais menos favorecidas, pois  

“a localização geográfica e os processos físico-químicos possuem 

influência direta nas formas de ocupação e de organização do 

espaço sobre o qual os grupos se confrontam. O processo político-

econômico, com base na racionalidade determinada pela 

acumulação de capital, dispõe sobre a produção de espaço, a 

valoração da terra urbana e a apropriação de excedentes 

econômicos. O conteúdo político no contexto deste processo diz 

respeito, sobretudo, mas não só, ao papel e às estratégias do 

Estado como sustentáculo da ordem, regulador e implementador de 

políticas públicas, e aos arranjos e rearranjos dos poderes de difícil 

integração, identificados nas escalas internacional, nacional e 

regional/local (Sachs, 1993)” (GUERRA, 2011:26). 

 Porém, muitas vezes as medidas para controlar os problemas ambientais são paliativas 

ou, até mesmo, intensificadoras do problema. Grande parte dos rios urbanos foi transformada 

em avenidas marginais, canalizados e ladeados por vias, trazendo consigo consequências 

desastrosas, como a poluição de suas águas e as enchentes, as quais somente ocupam as 

várzeas que lhe foram roubadas.  

 Essa condição é agravada ainda pela precariedade do saneamento básico, pela 

crescente poluição ambiental, e pela ocupação irregular das margens, que nada mais é do que 

resultado do difícil acesso da população de baixa renda às áreas mais centrais das cidades 

contribuindo para a expansão da periferia e a invasão de áreas de proteção de mananciais. 

Entretanto, muitas vezes, o próprio Poder Público acaba por privilegiar o uso e ocupação das 

várzeas, favorecendo a impermeabilização do solo, como se pode notar historicamente na 

cidade de São Paulo. 

“Esse conceito de canalização de rios e construção de avenidas de 

fundo de vale, iniciado com a proposta de um plano de avenidas, 

iniciado com a proposta de um plano de avenidas, apresentada em 

1930 por Prestes Maia, se espalhou e está impregnada, ainda hoje, 

nas administrações públicas, agora com a justificativa, contraditória, 

de controle das enchentes e circulação de automóveis. Ideias de 
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um urbanismo rodoviário contrário aos ideais de um urbanismo 

humanista, preocupado com a qualidade da estrutura ambiental 

urbana. Para este urbanismo rodoviarista, pedestres e ciclistas não 

existem; metrô, parques e áreas verdes, equipamentos sociais e 

habitação social não são prioritários” (GORSKI, 2010:68). 

Somente com uma visão integrada dos recursos hídricos, boas políticas públicas para 

minimizar os impactos da desigualdade intraurbana, causados em grande parte pela 

precariedade dos programas de habitação popular e pela deficiente rede de transporte público, e 

a disseminação da educação ambiental nas escolas, o Poder Público será capaz de devolver o 

sentimento de cidadania aos indivíduos, fazendo com que sejam mais participativos na 

comunidade e no processo público. 

 

b. Zona Leste de São Paulo 

A Zona Leste se formou a partir de vários núcleos espalhados ao longo do antigo 

caminho São Paulo - Rio de Janeiro, e foi reforçado ainda pela implantação da ferrovia Central 

do Brasil no final do século XIX.  

“Essa estruturação revela a posição dos que vivem fora da cidade, 

do "lado de lá" da várzea do Carmo e da ferrovia Santos-Jundiaí, ao 

longo da qual se implantou um cinturão de indústrias, definindo uma 

forte barreira entre a cidade das elites e a ocupação periférica, ao 

longo do século XX, por moradias de trabalhadores em loteamentos 

irregulares ou clandestinos, casas autoconstruídas e conjuntos 

habitacionais construídos pelo poder público” (ROLNIK e FRÚGOLI, 

2001:44). 

O eixo Leste-Oeste se consolidou definitivamente como principal estruturador da Zona 

Leste de São Paulo a partir de meados da década de 1970 quando foram concluídas a via Radial 

Leste e a linha Leste do metrô.  

“Essa estruturação em torno de um forte eixo na direção Leste-

Oeste, que liga o centro à periferia próxima e distante, reflete a 

história da exclusão territorial que teve lugar na cidade de São 

Paulo e que encontra paralelos em todas as grandes cidades 

brasileiras” (ROLNIK e FRÚGOLI, 2001:45). 
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Isso teve uma participação decisiva por parte do poder público, o qual concentrou 

investimentos no centro, protegendo o patrimônio imobiliário da população de maior renda, e 

priorizando investimentos em sistema viário e transportes na periferia, onde reside a população 

trabalhadora.  

A região aos poucos foi se urbanizando e gradativamente tendo o seu contingente 

populacional, marcado principalmente por habitantes de baixa renda, aumentado. Mesmo hoje, 

havendo um forte processo de desindustrialização na capital paulista, os reflexos desse passado 

continuam marcando o seu território, principalmente na Zona Leste.  

O mercado imobiliário formal atua pouco nos distritos da Zona Leste mais distantes do 

Centro, que apresentam maiores graus de exclusão social. Neles,  

“a verticalização ainda é configurada predominantemente pela 

implantação de conjuntos habitacionais produzidos pelo poder 

público (Cohab e CDHU), cercados por loteamentos clandestinos 

com pouca ou nenhuma urbanidade. São os distritos onde o 

modelo de exclusão territorial permanece como forma de 

estruturação da cidade desigual” (ROLNIK e FRÚGOLI, 2001:46). 

Segundo Raquel Rolnik e Heitor Frúgoli Jr., o processo de desindustrialização em curso 

na cidade de São Paulo pode ser considerado relativo, principalmente quando se analisa o caso 

da Zona Leste. Nela ocorre, simultaneamente, uma desconcentração e uma reconversão 

industrial, com a dispersão de pequenas indústrias, marcadas pela precarização empregatícia.  

O modelo centro-periferia, que durante décadas deu conta das principais dinâmicas 

urbanas em curso em São Paulo, continua marcando, de certa forma, as principais tendências 

de organização territorial metropolitana, mas hoje diversos fenômenos podem relativizá-lo, como 

a auto segregação de grupos sociais com maior poder aquisitivo, a melhoria urbanística de 

bairros populares periféricos, acompanhada de expulsão de parte da população após as 

melhorias, entre outros.  

“Na dinâmica de reestruturação urbana em curso em São Paulo, há 

necessidade de se diferenciar os fenômenos que se observam no 

quadrante sudoeste, marcados de certa forma pela hegemonia do 

setor terciário moderno, e os que observam na Zona Leste, cujas 

características já assinaladas – desconcentração e reconversão 

industrial, a inscrição territorial do comércio varejista moderno, 

verticalização de áreas periféricas – podem apontar, a depender de 
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novos aprofundamentos, para novas formas de espacialização da 

desigualdade na metrópole” (ROLNIK e FRÚGOLI, 2001:56). 

 

c. Análise crítica 

O aumento populacional ocasionou um crescimento desordenado das cidades em 

relação a efetividade do Estado, destacando-se o surgimento das ocupações de origem ilegal, 

conhecidas popularmente como favelas ou loteamentos clandestinos, os quais se alastraram 

rapidamente pela capital paulista provocando graves problemas ambientais, sem que o poder 

público realizasse medidas eficazes para conter esse avanço. 

Assim, as ocupações ilegais são fruto de um desenvolvimento socialmente desigual, ou 

seja, o que ocorre em São Paulo é o mito do desenvolvimento, um progresso mascarado por 

obras de embelezamento e infraestrutura urbanos que propiciam a valorização imobiliária e o 

aumento do preço da terra, e tem como consequência a segregação socioespacial, característica 

de uma metrópole global na semiperiferia do capitalismo, marcada por uma política a favor da 

atuação do grande capital nacional e transnacional. 

Diante de favelas e loteamentos clandestinos o saneamento básico, o planejamento 

espacial e o fornecimento adequado de luz e água ficam comprometidos, deficientes. Cria-se, 

nasce organicamente, uma cidade a parte, marginalizada, esquecida pelos órgãos públicos até 

que seus interesses colidam com essa realidade. Desta maneira, fica facilitada a degradação 

ambiental causando baixa qualidade de vida, e dificultada a reorganização espacial e a 

recuperação e/ou preservação das áreas de várzea. 

De acordo com a lei, o rio Tietê deveria ter pelo menos 50 metros de margens 

preservadas de cada lado. Porém, o Estado, de certa forma, incentivando a especulação 

imobiliária, direcionou o uso e ocupação do solo urbano, implantando o sistema viário em áreas 

de várzea, além de grandes construções como o aeroporto de Cumbica e o campo de 

treinamento do Corinthians. Uma decisão contraditória, pois, ao mesmo tempo em que, acusam 

os moradores do Jardim Pantanal como culpados por morarem em áreas de risco, aceitam a 

construção de muitas empresas privadas  e do sistema viário sendo erguidos na várzea. 

As várzeas, por serem áreas de risco potencial, devem ter seus moradores removidos e 

alojados em lugares adequados, porém em certos espaços, como alguns loteamentos 

clandestinos, a legalização seria a melhor solução política, social e ambiental para essas áreas, 
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uma vez que se legalizando o saneamento básico e o ordenamento espacial a atuação do 

Estado seria facilitada, o que diminuiria futuros gastos econômicos com a revalorização desses 

espaços, bem como com saúde pública. 

Muitas pessoas residentes nas ocupações ilegais não possuem renda suficiente para 

bancar os custos elevados dos impostos advindos com a legalização, o que acarreta a mudança 

desses para um barraco em outra favela. É tocante a incapacidade dessas pessoas de se 

inserirem na sociedade, e a exclusão que sofrem dentro do modo capitalista. Porém, creio que 

somente através de subsídios voltados para as questões habitacionais ou por meio de uma 

cobrança de impostos proporcional a renda o Estado possibilitará a inserção dessa parcela da 

população. 

Somente aplicando-se as regras conforme previstas no Plano Diretor e contando com a 

efetiva participação da população diretamente envolvida, as políticas públicas serão capazes de 

melhorar os aspectos urbanísticos como uso e ocupação do solo e saneamento básico, 

favorecendo e viabilizando a reintegração do rio Tietê a cidade como um espaço de lazer e 

transporte fluvial. E, não ao contrário como o Governo de São Paulo vem tentando fazer. 

Primeiro desassorear e aprofundar as calhas do rio para depois se preocupar com as questões 

básicas de moradia e saúde pública que dificultam e inviabilizam a execução da primeira. 

No projeto do Parque Linear Várzeas do Tietê estão sendo valorizados aspectos 

meramente cosméticos, não havendo uma preocupação real em resgatar as condições 

hidrológicas e bióticas do rio, pelo contrário, ao realizar obras como a ampliação da marginal 

Tietê, não investir em tratamento de esgoto e despoluição de córregos afluentes, o poder público 

cria um descompasso entre planejamento urbano e políticas habitacionais, os quais devem 

caminhar lado a lado a fim de se buscar soluções mais definitivas para o problema apresentado, 

diferentemente do que vem sendo empreendido até agora, medidas meramente paliativas, 

mascaradas e plásticas, que acabam por incentivar a especulação imobiliária, como já se pode 

ouvir nos carros de som do entorno do Parque Ecológico do Tietê que anunciam o financiamento 

de imóveis de frente para o verde, porém apenas encobrindo a gravidade da degradação 

ambiental ocorrente no rio Tietê. 

A verdade é que o problema ambiental persiste, ele apenas está sendo mascarado pela 

obra. Impulsionada por interesses econômicos de valorização imobiliária, essa área, ao longo 

dos anos mudará o seu uso e ocupação, bem como o perfil de seus habitantes. Estamos 

assistindo a um processo lento não de real preocupação ambiental, mas sim, de criação de um 
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novo espaço economicamente viável na zona leste de São Paulo, uma região até então relegada 

pelo poder público.   

 

6. Considerações finais 

No mundo de hoje, o desenvolvimento de modelos sustentáveis de urbanização, que 

priorizem o tênue equilíbrio entre o lado social, o econômico e a preservação e conservação do 

meio ambiente, é de fundamental importância para que consigamos construir cidades mais 

inclusivas. 

 Para tanto, o principal meio existente para implementação desse modelo de 

urbanização são as políticas públicas. Estas devem funcionar articulando-se os estados e 

municípios com a iniciativa privada, porém sempre contando com a real participação da 

população diretamente envolvida. Os Planos Diretores se constituem como o instrumento mais 

importante e relevante dessas políticas. Entretanto, o domínio deste instrumento é frágil, uma 

vez que o encadeamento: proposta – ação – consequência, não é inteiramente previsível nem 

unívoco. Ao promover ou qualificar uma determinada área, se investe nela parte dos recursos, os 

quais estarão menos presente nas demais áreas.  

Alterar as atuais limitações do planejamento implica, também, rediscutir modelos 

urbanísticos, construir práticas que respondam à nossa efetiva realidade, as nossas limitações 

institucionais. Deve-se buscar melhor eficiência e funcionalidade do conjunto, porque aspectos 

como a preservação da água de abastecimento e a funcionalidade da cidade dependem da 

somatória de ações, da totalidade e não de ações exemplares, porém pontuais (MARTINS, 

2003). 

Dentre as prioridades das ações públicas deve-se destacar a regularização fundiária dos 

assentamentos de população de baixa, políticas de saneamento ambiental (coleta, 

reaproveitamento, reciclagem e destinação seletiva de resíduos sólidos e líquidos), e maiores 

investimentos em transporte público, os quais proporcionam uma mobilidade urbana sustentável. 

A principal questão ambiental urbana é hoje, em São Paulo, antes de tudo, um problema 

de moradia e de carência ou insuficiência de política habitacional. A cidade de São Paulo 

concentra seu investimento público na região ocupada pelos setores de mais alta renda e mais 

valorizada (MARTINS, 2003). 
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Para a população excluída, a inserção é prioritária, portanto, a questão urbana tende a 

se mostrar mais como uma disputa por espaço social do que como um debate puramente 

urbanístico. Assim, à medida que os grupos excluídos redefinem a noção de cidade conforme 

suas efetivas necessidades espera-se que os movimentos populares urbanos construam essa 

redefinição no sentido de ressaltar que a cidade tem papéis e funções diferentes para cada 

grupo. Remete-se assim a questão urbana para mais do que uma disputa pela forma e qualidade 

do espaço ou uma relação reivindicatória com o Estado (mais serviços, mais equipamentos), 

mas para uma verdadeira disputa na sociedade, onde a construção do orçamento municipal 

pode assumir um caráter muito mais amplo (MARTINS, 2003). 

É inconsistente pensar em qualidade ambiental sem associá-la a desenvolvimento 

social. Sem investimento e prioridade ao desenvolvimento social, será, no mínimo, impossível 

atingir um desenvolvimento econômico que assegure condições ambientais básicas. Somente 

com uma gestão participativa e democrática das cidades será possível se planejar 

adequadamente uma cidade mais justa e acessível para todos. 
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