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RESUMO       
                                                                                                                                                   

O presente artigo foi produzido para apresentação no XV Encontro de Geógrafos da 

América Latina com sua temática voltada para “Estrutura e dinâmica do sistema urbano”. São 

Paulo aparece como um grande centro econômico e administrativo que exerce influências 

mundiais, entender as suas complexidades representa um grande desafio. A interação da sociedade 

com o meio precisa ser fruto de um dos estudos mais subjetivos e analíticos, a grandiosidade 

paulista se comporta às vezes de maneira desconexa e são inúmeros fatores que formam o mesmo 

processo. Foi possisvel perceber que entender de forma clara todos esses fatores esta além desse 

estudo, e que a grande São Paulo apesar de ter sua história bem apresenta de forma clara, suas 

complexidades que vão além dos livros de história e pensar totalidade é extremamente necessário 

no caso dessa grande metrópole.        
 

 
Palavras-Chave: 
 

                                                 
1 Trabalho apresentado no Encontro de Geógrafos da América Latina de 2015, em Havana, Cuba. 



Metropolização. Urbanização. Segregação Territorial. 
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INTRODUÇÃO 
  

Durante todo o estudo no ramo da geografia urbana nos deparamos com a complexidade dos 
processos urbanos, as cidades são organismos vivos e dinâmicos e seguem a partir de sua lógica 

espacial uma interação temporal, social e econômica. Entender esses processos é de extrema 

importância para a formação de um geógrafo que precisa tem um olhar atento e investigativo. São 

Paulo é uma cidade global, com influências internacionais e é importantíssimo entender os 
processos que levaram a se tornar esse grande complexo espacial.  

O objetivo desse estudo é enfatizar um processo desigual que gera uma segregação gigante 

social e territorial na grande São Paulo, a população de baixa renda se vê cada vez mais obrigada a 

se afastar dos grandes centros dependendo cada vez mais dos transportes públicos e privados 
perdendo em qualidade de vida, primeiramente por conta do tempo excessivo que passa nos 
transportes públicos lotados e segundamente por conta da precariedade de suas residências cada vez 
mais distantes e sedentas de infraestrutura.   
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1. SÃO PAULO: A DINÂMICA DE CRESCIMENTO DA METRÓPOLE 

 
 

São Paulo, a maior cidade da América latina é uma 

cidade global com grandes influências nacionais e 
internacionais, seu crescimento se da de forma 
desordenada caracterizada por uma saída das áreas 

centrais e um aumento da população residente das 

áreas mais afastadas, metropolitanas. O afastamento da 

população principalmente a de baixa renda gera uma 
perda de qualidade de vida dessas pessoas, pois agora 
essa população passa mais tempo no transporte público 

e se encontra residindo em áreas precárias. Enquanto 

as áreas centrais têm perdido moradores as áreas 

periféricas tem tido um crescimento que ultrapassa os 

10%, áreas que são caracterizadas pela a carência de 

infraestrutura e por uma autoconstrução, enquanto as 

áreas centrais tem seus imóveis encarecidos que 
acabam ficando vazios. 

Apesar de São Paulo concentrar um centro de 

decisões que emite uma influência internacional, os 

empregos gerados são os mais diversos e a segregação 

social e territorial é uma marca registrada da cidade, 

grande parte da população paulista e paulistana reside nas periferias e se deslocam quilômetros 

todos os dias para chegarem aos seus trabalhos. Essa segregação territorial tem gerado diversos 

problemas para a cidade como os engarrafamentos intermináveis e as enchentes e alagamentos, que 

muitas vezes são gerados pela a ocupação indevida e acelerada de áreas impróprias que não 
passaram por nenhum planejamento urbano.          

      
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Bairro do Grajaú (zona sul do estado 

de São Paulo) 61% das residências apresentam 

alguma precariedade de acesso à infraestrutura 

básica. Do bairro do Grajaú até o centro de São 

Paulo os moradores demoram em média 54 

minutos, segundo dados da pesquisa Origem e 

destino do metrô de 1997. Foto Labhab Fauusp.   

Figura 2: Centro de São Paulo, distrito República: 

Tempo médio de viagem é de 30 minutos segundo 

dados da pesquisa Origem e destino do metrô de 

1997, contradição pois 22,7% dos domicílios estão 
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 A Região Metropolitana de São 

Paulo tem 39 municípios, que vêm 
crescendo aceleradamente e de forma 
desigual desde a década de 1970, num 

processo acentuado de periferização e 

metropolização. Atualmente podemos 
observar uma geral no crescimento da 
metrópole, porém houve uma extensão 
da mancha urbana que agora abrange 
áreas ambientalmente frágeis além de 
um adensamento das periferias e de 
áreas precárias. O mapa e a tabela a 
seguir (figuas 3 e 4), elaborados a partir 
de dados dos Censos IBGE 1991 e 
2000, mostram que o número de 
pessoas vivendo nas periferias da 
capital e em municípios da Região 

Metropolitana adjacentes às periferias aumentou 
significativamente. O distrito de Anhanguera, na periferia 
norte de São Paulo, teve a maior taxa de crescimento anual 
(13,3%), seguido dos distritos de Cidade Tiradentes (7,8%), 
na zona leste, e Parelheiros (7,0%), no extremo da zona sul. 
Os distritos periféricos dos municípios metropolitanos 

também apresentaram altas taxas de crescimento anual, 
como Boa Vista Paulista, em Suzano (zona leste da RMSP), que cresceu 9,6%. Destacam-se ainda 
os municípios de Vargem Grande Paulista (zona oeste) e Caieiras (zona norte), que cresceram com 

taxas anuais de 8,4% e 6,9%, respectivamente. Esse crescimento foi bastante superior à média das 

taxas dos distritos que ganharam população no período, que foi de 3,5%.     
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Mapa – Dinâmica populacional 

na Região Metropolitana da São Paulo de 

1991 a 200. Fonte IBGE censos 1991 a 

2000. Elaboração: Projeto “Moradia é 

central – Inclusão, acesso e direito a cidade. 
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Figura 4: Tabela - Dinâmica populacional 

na Região Metropolitana da São Paulo de 

1991 a 200. Fonte IBGE censos 1991 a 

2000. Elaboração: Projeto “Moradia é 

central – Inclusão, acesso e direito a 

cidade.       
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2. DIVISÃO TERRITORIAL DO TRABALHO 
 
Diversos fatores são determinantes para a diferenciação dos centros urbanos: extensão 

territorial, quantidade de habitantes, concentração de serviços e capitais, universidades, bancos, 
entre outros aspectos. Esses fatores contribuem para formação de uma hierarquia urbana, em que 
uma cidade passa a exercer grande influência sobre outras. Como é o caso de São Paulo e sua região 
metropolitana, graças a seu enorme contingente populacional e sua influente relação sob o capital 
como um todo. 

Há uma relação hierárquica. Os operários estão submetidos à lógica que o capital impôs ao 
processo de trabalho, onde essa lógica assume que o local de moradia de tais trabalhadores deve se 
recolher perifericamente aos centros de trabalho, já que o centro, onde se produz o capital, está 
cercado e afunilado com a especulação imobiliária desses locais, deixando-o cada vez mais seletivo 
e cada vez mais longe para os reais agentes do capital. A partir daí, assume-se que deve haver um 
grande complexo de mobilidade urbana para atender todo o contingente populacional que está 
recolhido nas "cidades dormitórios" ao redor da grande São Paulo.  

Trata-se de um processo da distribuição interna de seus componentes nos grandes centros 

urbanos, onde a cidade é um enorme ninho que se interliga e completa sua rede.  A produção desse 

ninho se dá como um enorme produto do trabalho coletivo em que se encontram esses grandes 

centros urbanos, logo São Paulo se enquadra totalmente nessa discrição. Há uma disputa entre o 

'perto' e o 'longe', onde está cada vez mais claro que a classe dominante do capital tem o interesse 
de se afastar cada vez mais dos grandes centros urbanos produtores de capital, a procura de lugares 
mais verdes, afastados, com a natureza mais aflorada, em busca de uma melhor qualidade de vida. 
Esse movimento migratório ocorre concomitantemente com o forte movimento da especulação 

imobiliária dos imóveis das regiões centrais, tornando-os inalcançáveis para aqueles que realmente 
necessitam da comodidade e da proximidade ao seu local de trabalho. 

No passar dos anos São Paulo passou por diversas mudanças, principalmente em sua área 

central que tem se adaptado e se multiplicado a partir da metropolização da cidade. É necessário 

analisar o processo de degradação do antigo centro de São Paulo que tem perdido espaço para os 

grandes edifícios inteligentes, os antigos edifícios que seriam responsáveis por contar a história da 

capital paulista a partir do cenário de degradação tem sido foco de planos para a sua 

requalificação, essa que muitas vezes tem sido desculpa para a demolição de muitos prédios 

históricos para serem usados para diferentes fins. 

O pensamento antigo de uma centralidade que é marcada por um centro administrativo, 

lugar de decisões, e a periferia, o local onde se é observado o cotidiano das pessoas tem se perdido 

com passar do tempo, o atual centro é aquele que concentra atividades econômicas e também as 

culturais, ou seja, a vida social da cidade, porém o que tem mudado e que é facilmente observado é 

a estagnação dessa centralidade, que vem se saturado a partir dos constantes aumentos dos alugueis 

e engarrafamentos. Assim temos o nascimento da expansão do centro e o surgimento de novas 
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centralidades. Um exemplo desse processo no caso da capital paulista é a Nova Faria Lima, tem 

recebido a parcelas do orçamento municipal em termos de infra-estrutura, especialmente a viária, 
assim o local que antes era marcado por um contingente bairros populares tem se tornado um novo 
centro comercial e cultural. 

A mudança das centralidades e o processo do aumento delas, também têm gerado ainda 

mais segregações espaciais e sociais. As centralidades ainda que tenham se multiplicado também 

tem se distanciado ainda mais das áreas periféricas, pois vão gerando uma valorização dessas 

áreas que acabam se tornando inviáveis para ser a residência da população de baixa renda que é 
obrigada a se distanciar dos centros. O governo da capital ainda funciona como objeto catalisador 
desse processo. Um exemplo desse processo é o Vale do Anhangabaú que passou por uma 

reurbanização e teve mudanças nos horários de funcionamento do centro, atendendo assim apenas 

as pessoas que já estavam localizadas nas áreas centrais, com isso é possível observar uma seleção 

da população que utiliza aquela além de um processo de esvaziamento da mesma.               
         

“O rápido crescimento da indústria financeira e das empresas de serviços 

altamente especializados geram não apenas empregos técnicos e administrativos de alto 

nível, mas também empregos não especializados e com baixos salários” (SASSEN, 1993) 

 
São Paulo como uma cidade global, apresenta um núcleo moderno onde são tomadas 

decisões com influências internacionais, apesar desse âmbito moderno e tecnológico os empregos 

gerados por elas não só abrangem empregos especializados de alta remuneração, são gerados 

também empregos de baixa remuneração que acabam gerando essa mistura e também uma 

segregação social dentro do seu espaço central e metropolitano. São Paulo por ter uma densidade 

populacional gigantesca, a maioria de seus espaços são bastante cobiçados, o que explica a 

existência de um condomínio de luxo literalmente colado a uma favela. Paraisopolis é a favela com 

o maior número de ONGS, que são promovidas pelo o capital privado do condomínio para 

viabilizar a permanência o condomínio evitando a violências entre esses vizinhos tão diferentes. 

Figura 5: Favela Paraisopolis ao lado de 

condomínio de luxo São Paulo - SP. Foto: 

Tuca Vieria. 

Figura 6: Nova Faria Lima São Paulo - SP. Foto: 

Revista Veja. 
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Tendo em vista as diferentes condições de transporte oferecidas por uma cidade, 

evidenciando no caso a cidade global São Paulo, se vê necessário então que haja diferenciadas 

possibilidades de deslocamento para os demais pontos da cidade. Uma condição viável de 

deslocamento é vital para a urbanização de fato. Não apenas David Harvey afirma a importância 

dessa variável deslocamento, como Milton Santos afirma também em sua obra ''O Brasil: território 

e sociedade no inicio do século XXI'' que é necessário espaços de rapidez e fluidez em uma  

metrópole desenvolvida. 

O Estado de São Paulo apresenta um dos melhores desempenhos nacionais em relação às 

condições de vida da população. Nos últimos anos, observou-se uma significativa melhora nos 

indicadores de longevidade e escolaridade do conjunto dos municípios paulistas, ocasionada pela 

redução das taxas de mortalidade e pelo aumento da cobertura da educação infantil, bem como a 

melhora dos índices de conclusão do ensino fundamental e médio. 
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3. A MALHA FERROVIÁRIA 

 
“O processo de metropolização do espaço se expressa na intensificação e multiplicidade 
dos fluxos de pessoas, mercadorias e informações, bem como pelo crescimento do número 
de cidades conurbadas, onde não se distingue muito bem, na continuidade da área 
construída, o limite municipal de cada uma delas. E, também, pela expansão territorial do 
aglomerado metropolitano e pela extensão e densificação territorial da concentração das 
infraestruturas”. (LENCIONI, 2011).  

 
É perceptível a dimensão da grande São Paulo e sua divisão espacial. A metropolização é 

um momento mais avançado da urbanização, e diferentemente da nossa vivência em Brasília, esse é 
um processo que só é possível observar nas grandes cidades mundiais, bem representadas por São 
Paulo no Brasil. A metropolização de São Paulo não esta somente ligada ao encontro ou ao 
aumento de suas cidades, esta ligada também a uma reprodução do capital que faz com que a 
metrópoles apresentem características que antigamente eram encontradas apenas no centro, sejam 
encontradas agora nas metrópoles também. Para a criação de novas áreas metropolitanas e a 
desconcentração industrial é necessária à presença de uma rede eficiente de fluxos materiais e 
imateriais, os fluxos imateriais estão representados pela a qualidade da tecnologia e comunicação 
presente na capital paulista e os fluxos materiais estão representados pelas rodovias e pelo sistema 
metroviário, responsável pela a movimentação da produção e da mão de obra em São Paulo.  O 
sistema metroviário aqui representado é o principal meio de transporte de mão de obra que leva os 
trabalhadores para os centros e depois do expediente os leva de voltas para as cidades dormitórios, 
é um exemplo bruto da migração pendular que faz parte do cotidiano da maioria da população 
paulista e paulistana. 

 

Figura 7: Mapa da rede metroviária de São Paulo-

SP. Imagem: encontrebotucatu.com 
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4. CIDADES DORMITÓRIOS E DESIGUALDADES SOCIAIS, TOMANDO 

COMO EXEMPLO O MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA 
 
As avenidas Berrini, Faria Lima e Paulista constitui um importante centro financeiro na 

cidade de São Paulo, entre as atividades que mais contribuem para sua importância estão atividades 

financeiras e de serviços.  

A sofisticação dos prédios arquitetônicos, o processo de dinamização imobiliária das 

construções provocou uma elitização das construções, reduziu a população e tornou os preços dos 

imóveis inacessíveis às classes mais populares. A avenida tornou-se um setor econômico 

estratégico. 

A Avenida Paulista possui vida econômica intensa, é o marco da produção de um novo 

espaço com a inclusão das multinacionais. E possui uma centralidade além de econômica, cultural 

e de entretenimento. A avenida está localizada entre as zonas Centro-Sul , Central e Oeste e sua 

criação surgiu da necessidade de aproximar as novas áreas residenciais das centralidades da época. 

Foi a primeira via pública asfaltada.  

Essas avenidas são exemplos de que o desenvolvimento das forças produtivas aumentam a 

produção e a concentração de capital, isso está relacionado com uma mudança no tamanho e na 

escala de criação, que não mais se reduz mais a uma só unidade industrial, mas a um serviço 

fragmentado e obtido em várias localidades. Porém o aumento da acumulação de riqueza é 

acompanhado pelo aumento da miséria. 

Pode-se perceber por meio de uma análise histórica dessas centralidades, um exemplo de 

contradição do desenvolvimento pelo processo de produção e reprodução do espaço que 

desenrolou e envolveu um raio de desconcentração cerca de 200 km. Carapicuíba é produto dessa 

nova forma de produção e acumulação que a colocou à margem da malha metroferroviária e a 

destacou como modelo de cidade dormitória. O cenário se tornou cada dia mais excludente e de 

cunho elitista, expulsando então as classes sociais menos favorecidas economicamente. 

O município de Carapicuíba está situado na região metropolitana, localizada há um pouco 

mais de 20 km do centro de São Paulo e seu desenvolvimento efetivo deu-se por volta de 1985 com 

a construção da Estrada de Ferro Sorocabana. Essa ferrovia ligava a capital paulista com o 

município de Itu, no interior da Capital.  

Carapicuíba depende desses polos econômicos e de seus serviços e a disputa de interesses e 

dependências no espaço mostra-se como uma dimensão da sociedade muito relevante nesse 
processo.   
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“[...] se se tomar a palavra desenvolvimento, simplesmente, como um cômodo substituto da 

expressão transformação social para melhor, propiciadora de melhor qualidade de vida e 

maior justiça social, sem presumir ser ela incapaz de ser redefinida em termos não 

etnocêntricos, não-teleológicos e não-economicistas, então se abrirá uma nova perspectiva 

diante de nossos olhos. “(SOUZA, 2006)  
 
A situação atual de Carapicuíba mostra uma enorme desigualdade social e em pouca 

alternância de tempo/espaço. Antigamente o subúrbio era repleto de sítios e chácaras voltados para 

a vida rural. Hoje em dia, segundo o último senso realizado pelo IBGE (2010), a população total 

reside em zona urbana com cerca de 370 mil habitantes. O eixo rural foi perdendo seu espaço em 

um certo momento que processo de produção dominou o consumo e criou uma socialização nas 

relações do trabalho através do novo processo de criação centralizado nos grandes centros. Esse 

conjunto de fatores influenciou com que o município fosse caracterizado como uma “cidade 

dormitória”, parte da população desloca-se para outras centralidades durante o dia para trabalhar ou 

estudar e só retornam a noite. Pois não dispunham de renda e estrutura necessária para se 
locomover. 

A estação ferroviária Santa Terezinha atende ao município e faz um recorte da luta de 

classes na paisagem geográfica. De um lado é possível observar a verticalização da favela, 

processo imposto pela encosta da ferrovia e também pela falta de renda familiar. A expansão da 
moradia fez com que a estrutura das moradias se apoiasse na arquitetura da escassez: Grande parte 
das casas não possui telhado e é feito do aproveitamento de outras construções. Alguns moradores 

precisaram criar mecanismos próprios para usufruir do fornecimento de energia e água. Nota-se a 

precarização dos serviços básicos, que deveriam ser fornecidos à população, que aprende a viver 
meio a precariedade. 

A população de baixa renda insere-se na propriedade de terra de modo informal e tentam 

criar uma ordem dentro da desordem e falta de planejamento urbano. E a população vai instituindo 

a cidade a partir das suas necessidades. Pois as maiorias das políticas públicas impostas 

desconsideram a necessidade da população se organizar. A medida que o município se desenvolve, 

também surge a necessidade em conquistar autonomia e se autogerir. 
 

“[...] ‘desenvolvimento’ não é conquistar ‘mais do mesmo’ no interior do modelo social 

capitalista, isto é, mais crescimento e modernização, mas superar a heteronomia e 

conquistar mais e mais autonomia.” (SOUZA, 2006)  

 
Por muitos anos Carapicuíba permaneceu sem hospital e serviços básicos de saúde. Por 

conta dessa ausência de serviço público, a população precisava se deslocar até municípios mais 

próximos, como Osasco ou até o centro de São Paulo para ter um atendimento adequado. A malha 
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local com a estação Santa Terezinha tornou-se um dos principais meios de transporte na vida 

cotidiana do trabalhador que precisa se locomover até as centralidades.  

A análise pressupõe uma fragmentação articulada do espaço. Para que se tenha acesso aos serviços 

oferecidos pela centralidade, é importante para a população local a articulação ferroviária e 

também a expansão da malha metroferroviária que já não contempla a população.  

O baixo investimento nas linhas de metrô, o crescimento populacional desordenado interferem 

diretamente na qualidade do serviço oferecido. Pois caracterizam superlotação dos vagões e podem 
resultar no aumento do tempo de viagem, prejudicando a vida cotidiana do trabalhador. Quando 
essa dificuldade de mobilidade é somada a jornada de trabalho, esse por muita das vezes, intensivo, 

prejudica o tempo livre destinado a lazer, família e convívio social. Completando a relação, Karl 
Marx em sua obra O Capital 
 
 

“[...] ‘O prolongamento exagerado do trabalho cotidiano, que leva consigo a máquina nas 

mãos dos capitalistas e o menoscabo da classe operária, que é sua consequência, acabaram 

por produzir uma reação da sociedade, a qual sentindo-se ameaçada até as raízes da sua 

existência decreta limites ao dia de trabalho.” (MARX,1961, p.227) 
   
 
 

Figura 8: Carapicuíba. Foto: Nayara 
Marinho. 

Figura 9: Carapicuíba. 
Foto: Nayara Marinho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O crescimento da área metropolitana e o esvaziamento das áreas centrais demonstra uma 

divisão territorial a partir da acumulação do capital, o que vem piorando cada vez mais a vida do 

morador de São Paulo que depende cada vez mais dos transportes públicos, principalmente do 

metro que é o meio de transporte mais usado  e que anda sempre lotado. Além disso a população se 

encontra residindo cada vez mais afastada dos grandes centros onde estão proliferando 

comunidades que apresentam cada vez mais problemas sociais e econômicos.  

“ A terceira solução de moradia, a mais barata delas, é ocupar terra pública, em geral nos arredores 

do deserto do Cairo e quase sempre a favor do vento que sopra as áreas poluídas; as considerações 

negativas dessa possibilidade incluem o custo altíssimo do transporte até o trabalho e a negligência 

governamental com relação á infra-estrutura” (DAVIS,2006) 

  Criticar e enfatizar esse processo é muito importante para o entendimento dos processos 

urbanos que podem refletir em uma conscientização da população que agora pode apresentar 

estudos e buscar seu espaço nas grandes cidades. 
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