
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

PENSANDO OS PROCESSOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO, 
URBANIZAÇÃO E DESINDUSTRIALIZAÇÃO EM SÃO PAULO: O 
CASO SANTO AMARO 

 
 

Rafael Faleiros de Padua1

 
 

Introdução 

 Pensar a realidade da cidade de São Paulo hoje nos traz muitos desafios, dada a 

sua complexidade, com a concentração de processos, de objetos, de fluxos. No entanto, o 

exame de alguns processos que ocorrem na atualidade na cidade podem nos ajudar a 

entender as transformações que atravessam a cidade. Um destes processos que adquirem 

um papel central no contexto atual da cidade de São Paulo é a desindustrialização, que não 

atinge a cidade toda, mas alguns bairros, provocando transformações no âmbito da 

paisagem, mas sobretudo no âmbito da vida das pessoas que vivem nestes bairros. Diante 

das transformações colocadas pelo processo de desindustrialização, pensamos que a noção 

de bairro e sua crítica e o âmbito da vida cotidiana poderão nos dar um sentido mais fundo 

para o percurso da pesquisa e para o entendimento do processo que queremos 

compreender, pois na vida concreta, nas relações dos moradores entre si e com a cidade, 

podemos desvendar o conteúdo da relação contraditória entre a produção capitalista da 

cidade atual e a vida cotidiana (carregada de história). 

Quando indicamos que a desindustrialização tem uma centralidade para refletirmos 

sobre a cidade de São Paulo hoje, estamos levando em conta essencialmente o peso da 

história desta cidade, que passou por um processo de urbanização induzido pela forte 

industrialização. A centralidade da desindustrialização viria do peso que a indústria teve no 

sentido de constituir a cidade como a conhecemos, mas também vem como um processo 

que coloca novas relações e novos conteúdos para a cidade. Alguns estudos sobre a 

desindustrialização em São Paulo apontam neste sentido da transformações das relações, 

dos conteúdos, nos bairros onde ela ocorre (ANDRADE, 1991; RAMOS, 1998). O caso de 

Santo Amaro é peculiar no contexto da urbanização paulistana, tendo um processo de 

industrialização mais recente (década de 1950) em relação aos antigos bairros industriais e 

passando por um processo de desindustrialização muito rápido, portanto, tendo em vista o 

pequeno espaço de tempo consolidado como bairro industrial. Acreditamos que os 

processos que se colocam em Santo Amaro, que têm suas características próprias e ao 

mesmo tempo estão inseridas na lógica de produção da cidade como um todo, possam nos 
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ajudar a entender os processos globais que constróem a cidade atual, numa relação 

inseparável entre o bairro e a cidade/metrópole. 

A pesquisa que estamos iniciando está inserida num percurso de formação em que 

estamos elaborando (e reelaborando continuamente) o modo pelo qual encaramos a 

Geografia como campo de conhecimento, refletindo sobre as possibilidades que ela nos dá 

para pensarmos o mundo em que vivemos. Estamos sempre envolvidos em um movimento, 

que é a construção do próprio conhecimento, entendido como histórico e cumulativo. Assim, 

ao mesmo tempo que vamos nos formando como pesquisadores somos tributários de um 

conhecimento elaborado anteriormente a nós e que não pode ser desconsiderado. 

A Geografia, à primeira vista, parte do que é evidente, da materialidade do mundo, 

do que enxergamos concretamente. No entanto, o entendimento da materialidade, com seu 

movimento, demanda elaborados procedimentos teóricos e práticos. A complexidade desta 

materialidade (realidade aparente) aumenta com o desenvolvimento industrial e urbano, 

colocando inúmeras novas questões para a Geografia (e para o pensamento científico em 

geral). Assim, pensamos que o objeto da Geografia não é demasiadamente evidente. As 

relações humanas, que são relações espaciais, se evidenciam e se mascaram, no 

desenvolvimento da sociedade. Para entender a realidade é necessário entender os 

complexos liames deste desenvolvimento, o que não é possível se a análise ficar restrita à 

realidade aparente. A Geografia tem que buscar os processos e não ficar restrita à 

superficialidade dos fenômenos. Pensamos que somente desta forma ela realiza a grande 

possibilidade que o pensamento crítico tem. 

Ao mesmo tempo que a ciência avança com a crítica à realidade, ela também só 

avança com a crítica contínua a ela mesma. Esta possibilidade de crítica da Geografia ou o 

seu papel na sociedade em que vivemos, leva-nos a pensar que, assim como há um 

movimento da realidade que a ciência procura desvendar, há também o movimento do 

pensamento. Os problemas da realidade colocam desafios ao pensamento. Assim, o 

processo de conhecimento é um processo contraditório, sempre se constituindo. Nesta 

perspectiva, o conhecimento é sempre histórico e dinâmico, sempre mediado pela época em 

que está inserido (CARLOS, 1993) e sempre em busca do novo. Procuramos com isto 

salientar que é sempre necessária uma postura crítica com relação à história. O geógrafo 

precisa da História para entender os processos do presente, pois “o presente é feito de um 

conjunto de distorções entre possibilidades, necessidades e estados de fatos, que 

constituem obstáculos e freios” (GEORGE, 1975, p.18). Partindo desta premissa, não 

podemos desconsiderar em nossa pesquisa a história relacionada ao nosso objeto de 

estudo, tampouco a própria história da Geografia, mais especificamente nos campos da 

Geografia Urbana e Geografia das Indústrias. 
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Caminhando na direção de uma perspectiva crítica, uma questão se coloca para este 

trabalho, que é qual o sentido do estudo da indústria para entendermos a cidade hoje? 

Pensamos que a indústria ainda pode nos revelar o sentido de muitos processos da nossa 

sociedade atual, que segundo Lefebvre (ANDRADE, 2001, apud LEFEBVRE) tende para a 

urbanização completa, como coloca ANDRADE “(...) Mas essa sociedade que tende para a 

urbanização completa, não elimina, nem a realidade nem as contradições da indústria, do 

agrário... A indústria se transforma, outros setores integram-se à economia, mas as 

contradições da indústria estão aí. É claro que fica mais difícil desvendar essa realidade, ela 

vai ficando cada vez mais complexa, devido às contradições do urbano, às contradições da 

indústria, às contradições do mundo agrário. Assim, considero que a Geografia das 

Indústrias continua tendo o seu sentido, desde que seu estudo leve em conta essa 

complexidade da realidade contemporânea” (ANDRADE, 2001). Assim, tendo como objeto 

de estudo a desindustrialização numa área da metrópole e seus desdobramentos na vida 

cotidiana do lugar, este trabalho se coloca entre a Geografia Urbana e a Geografia das 

Indústrias, procurando não estabelecer áreas fixas para o conhecimento e sim pensá-lo de 

forma aberta a possibilidades, inclusive transcendendo o âmbito da ciência parcelar 

(Geografia). 

A Cidade, a Metrópole, o Urbano 

No contexto mais geral do trabalho, algumas noções são centrais, como as de 

cidade, de urbano e como estas noções nos ajudam a pensar a metrópole. A cidade, e 

principalmente a metrópole, apresenta-se, de início, como uma grande aglomeração de 

inúmeros elementos. Aglomeração de pessoas, de equipamentos urbanos, de edifícios, de 

circulações, etc.. É importante o pesquisador entender o espaço urbano (a paisagem 

urbana) como movimento. Um movimento que não é linear e sem rupturas, mas um 

movimento que carrega inúmeras contradições do desenvolvimento capitalista da cidade (ou 

da sociedade). É importante também buscar compreender a cidade tendo como pressuposto 

que as inúmeras diferenças e contradições, presentes no seu interior, formam uma unidade. 

Desta forma, busca-se uma compreensão que vislumbre a totalidade. Na metrópole, esta 

questão coloca-se com uma certa radicalidade, que potencializa a compreensão das 

imensas disparidades, violências, enfim, as contradições, que nela se realizam de maneira 

radical. Desta forma, a aglomeração, a confusão, o caos, que é a imagem que a cidade 

passa num primeiro momento, se torna, através do estudo de seu movimento, passível de 

ser explicado em seus significados mais essenciais. A cidade tem, para a realidade atual, 

um significado que ultrapassa a própria cidade e um conceito se coloca com força: o 

conceito do urbano. 

 A cidade existe desde tempos imemoriais e se configurou na história humana como 

uma importante conquista no processo civilizatório. Ela constituiu-se como o lugar do 
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encontro, da praça, ou seja, onde as pessoas faziam o comércio, a política e o teatro. 

Assim, a cidade era construída de acordo com as necessidades do homem e tinha mesmo 

um sentido intimamente ligado à vida e à noção de beleza. Era a cidade compreendida 

como obra humana. Com o desencadeamento da Revolução Industrial e o aceleramento do 

desenvolvimento do capitalismo, o sentido da cidade começa a se transformar. A cidade 

estava voltada até então para as funções políticas, comerciais e culturais e a produção 

estava localizada no campo. A própria indústria se instalou inicialmente no campo, onde 

teria mais espaço e recursos. Porém a cidade passa a ser atrativa para a indústria, pois 

concentra a mão de obra expropriada dos meios de produção no campo, portanto mão de 

obra para as indústrias e concentra também mercado para os produtos industrializados. 

Com estas condições, a indústria começa a ser instalada na cidade, trazendo uma lógica de 

produção diferente, tendo como fim absoluto a busca do lucro, baseada no trabalho livre e 

assalariado. Há a generalização da troca e do comércio, num processo que transforma o 

solo da cidade em mercadoria, fragmentando o espaço da vida cotidiana. É o 

desenvolvimento de uma lógica que empobrece radicalmente a vida das pessoas 

(LEFEBVRE, 1976). Assim, a cidade passa a concentrar também a produção, e seu sentido, 

o sentido de sua construção, vai deixando de estar intimamente ligado às necessidades 

humanas para se ligar às necessidades de obtenção do lucro. Este processo vai se 

constituindo quando a lógica da fábrica se expande para fora da fábrica, ganhando a cidade 

toda e de certa forma a sociedade toda. É quando, para a reprodução do capital, é 

necessário controlar toda a vida do trabalhador, mesmo nos seus momentos de descanso. 

O sentido da cidade vai perdendo em conteúdo humano e ganhando um conteúdo 

carregado de fluidez, efemeridade, velocidade, porque voltada para um fim afastado das 

necessidades humanas essenciais. A cidade, então, agora voltada para a realização da 

mercadoria e obtenção do lucro, se torna, ela mesma, uma mercadoria. Do ponto de vista do 

capital, ela é estratégia, o que se torna explícito na metrópole. O Estado, neste sentido, atua 

como o mediador necessário para a realização das estratégias do capital. Porém este 

processo não se faz sem contradições, pois a cidade é também o lugar do encontro, o lugar 

de se morar, enfim, o lugar da vida. Assim, é um processo carregado de contradições que 

se colocam no espaço da cidade e que se colocam inclusive como violências, no embate às 

vezes radical entre a realização da vida e a realização do capital. 

 O conceito do urbano é, portanto, fundamental para a compreensão da 

transformação da vida na cidade e transformação do conteúdo da cidade, colocando o novo 

conteúdo para a sociedade toda. O urbano se realiza para além da própria cidade, sendo a 

manifestação da produção da vida sob o modo de produção capitalista. Este conceito toma 

força, segundo LEFEBVRE, com a explosão da cidade, quando a cidade passa a viver a 

deterioração urbana e os problemas causados pelo crescimento induzido pelo 

desenvolvimento industrial (que induz os processos de urbanização-desurbanização). Este 
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conceito nasce da negação da cidade, com a explosão da cidade na segunda metade do 

séc. XX, diante do espaço urbano engendrado pelo modo de produção capitalista. O urbano 

nasce, então, da complexidade colocada pela realidade urbana no mundo, colocando um 

sentido que busca entender a cidade atual, mas que não se restringe ao estudo da cidade, 

pois o sentido das relações produzidas na cidade se expandem para além dela. 

O surgimento da noção2 de urbano traz a questão da sociedade urbana como 

atualidade e virtualidade. A sociedade urbana se coloca como a tendência à urbanização 

total da sociedade, mas que carrega os outros momentos históricos anteriores, dando-lhes 

outros conteúdos. Assim as possibilidades de realização da sociedade se colocam na 

direção do urbano, pois esta noção carrega as questões contraditórias, os conflitos e 

também aponta o novo, o virtual, baseado no sentido concreto em que a sociedade 

caminha. O novo, neste sentido, frente à realidade fragmentada com que nos deparamos, a 

cidade explodida, etc., é o encaminhamento para uma nova sociedade, baseada no urbano 

e que tivesse como elemento central a questão do direito à cidade, que não se resume 

somente a direito a serviços, mas que se refere à realização plena da vida na cidade, com “o 

cidadão-citadino-usuário participando de maneira cada vez mais próxima de todos os 

momentos da realização. Do que? De uma vida social diferente: de uma sociedade civil 

fundada não em abstrações, mas no espaço e no tempo tais como vividos” (LEFEBVRE, 

1986). 

 As possibilidades de explicação dos significados da cidade passam, desta forma, 

pela compreensão das relações desenvolvidas no capitalismo e a cidade é fundamental 

neste processo. É um processo que traz inerente a sua construção histórica, mesmo porque 

não é um movimento linear e sim um movimento carregado de contradições, de 

permanências e rupturas. Neste sentido, não podemos esquecer o que permanece, de 

modo que a compreensão da história e de uma história que compreenda os fatos miúdos da 

vida na cidade são fundamentais para a compreensão do todo. 

Desindustrialização, desconcentração industrial e centralização da gestão 

 Concordamos com alguns autores que dizem que na metrópole de São Paulo não 

vivemos um processo de desindustrialização, mas sim de desconcentração industrial e 

centralização da gestão das empresas. A desindustrialização é um processo que se verifica 

em algumas áreas da cidade, o que impede-nos de dizer que há um processo geral de 

desindustrialização em São Paulo. Segundo LENCIONI, “se a concentração das atividades 

econômicas, sobretudo a concentração industrial, é que estruturou o aglomerado 

                                                 
2 Apesar de termos utilizado anteriormente o termo conceito, preferimos designar o urbano como 

noção, termo mais abrangente que conceito. 
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metropolitano, hoje é a dispersão industrial o elemento fundamental na reestruturação da 

metrópole de São Paulo”, dispersão esta que se verifica principalmente em direção ao 

interior do Estado de São Paulo e que vai definindo, segundo esta autora, o avanço da 

aglomeração metropolitana, configurando uma paisagem metropolitana fragmentada mas 

que constitui uma unidade num raio de 150 km ao longo das rodovias que partem da capital 

(LENCIONI, 1996). Nesta perspectiva, a autora coloca que “esta relocalização industrial 

expressa a expansão do aglomerado metropolitano, que redefine a primazia da capital, não 

como a Capital do capital, no sentido da produção, mas como a Capital da Gestão” (idem), 

pois a par da desconcentração industrial se verifica uma centralização da gestão das 

empresas. Este processo é o resultado de vários fatores, entre eles estão os estímulos 

governamentais para a industrialização do interior, estímulos para desconcentrar a indústria 

na metrópole e incentivos dos municípios do interior para atrair indústrias (LENCIONI, 1996). 

Porém o que se verifica é uma tendência histórica da relocalização da indústria seguir o 

eixos rodoviários, o que demonstra também a dependência da capital por parte destas 

empresas. Há segundo LENCIONI apud AZZONI “um espraiamento da indústria na área 

mais industrializada do país”, ou seja, uma “desconcentração concentrada”. Os avanços 

tecnológicos que permitem o aumento do poder de controle em unidades descontínuas 

reforçam esta tese de que parte das indústrias deixam a cidade de São Paulo, mas a gestão 

está cada vez mais centralizada nesta cidade. 

 Definindo melhor os termos, a desindustrialização, a desconcentração industrial e a 

descentralização são processos estreitamente relacionados entre si, mas distintos (RAMOS, 

2002). É desindustrialização quando a área deixa de ter qualquer atividade ligada à 

indústria. Em São Paulo, segundo este autor, a desindustrialização ocorre principalmente 

nos bairros de industrialização mais antiga3, ou seja, trata-se de uma desindustrialização de 

áreas delimitadas na metrópole e não na metrópole como um todo (RAMOS, 2002). 

Reforçando a idéia de LENCIONI, RAMOS coloca que o que está ocorrendo em São Paulo 

seria um processo de desconcentração industrial do Estado de São Paulo para o resto do 

país e da região metropolitana para o interior do Estado de São Paulo. Nesta perspectiva, a 

desconcentração industrial se manifesta como uma relação inter-espacial, em que um lugar 

perde indústrias e outro ganha. O que se desconcentra, na maioria das vezes, é o setor 

produtivo das empresas e não a empresa toda. A descentralização industrial se verifica 

quando muda-se o pólo central da indústria junto com a planta industrial, o que não se 

verifica em São Paulo, onde se intensifica as atividades de gestão das empresas (RAMOS, 

2002). Deste modo, na metrópole de São Paulo há um processo de desconcentração 

                                                 
3 Discutiremos posteriormente o caso de Santo Amaro, que apesar de não ser uma área de 

industrialização antiga, passa hoje por um processo de desindustrialização.  
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industrial, alguns pontos de desindustrialização e um processo de centralização da gestão. 

São Paulo acentua seu papel como o centro de uma região cada vez mais desconcentrada, 

num processo que aponta a passagem de uma metrópole industrial para uma metrópole 

onde predomina os serviços ligados à concentração dos fluxos de informação, o que 

representa um salto qualitativo e quantitativo da metrópole paulistana (RAMOS, 2002). 

A Industrialização de São Paulo 

 A metrópole que conhecemos hoje só pode ser entendida através da reflexão do 

processo de industrialização que sofreu a partir do final do século XIX. Dessa forma, não se 

pode entender também a desindustrialização sem antes pensarmos sobre a industrialização 

em sua gênese e desenvolvimento, refletindo sobre suas condições históricas e 

incorporando a idéia de processo, tomando as transformações do espaço de acordo com o 

modo de reprodução da sociedade (RAMOS, 1998). 

 A discussão sobre o início da industrialização brasileira se desenvolveu em torno da 

questão de que a indústria avançou nos períodos de crise ou expansão da cafeicultura 

(economia cafeeira). A gênese da industrialização nos remete às duas últimas décadas do 

século XIX, quando uma indústria nascente vai substituindo uma indústria doméstica, e se 

tornando concorrente do setor de importações (e não para substituir importações. “Quando 

inicia-se efetivamente a substituição de certos produtos, antes importados, a indústria já 

existia, por substituição de pequenas indústrias domésticas” (RAMOS, 1998 apud 

MARTINS). MARTINS sustenta que a gênese da indústria deve ser entendida vinculada a 

um complexo de relações e não somente no binômio café-indústria. A indústria nascente, 

segundo esta opinião, conviveu um tempo com o comércio importador e só depois da 

existência de uma produção interna o governo passou a taxar a totalidade do consumo. Ou 

seja, quando há uma efetiva substituição de importações a indústria já existia (RAMOS 1998 

apud MARTINS). 

 E estruturação da metrópole de São Paulo, como bem nos mostra LANGENBUCH, 

tem uma relação uma relação indissociável com a expansão da indústria na cidade. O uso 

do solo industrial assume uma grande importância com a consolidação da industrialização. 

A cidade, nó da rede ferroviária estabelecida pela economia do café para a exportação do 

produto pelo Porto de Santos, capitalizou os ganhos desta economia. É justamente ao longo 

das ferrovias que no final do século XIX se constituem os primeiros bairros industriais e 

operários, como a Lapa, a Água Branca, a Barra Funda, o Bom Retiro, o Brás, a Moóca, o 

Belenzinho, o Ipiranga, no trecho das ferrovias Santos-Jundiaí e Sorocabana. Para 

LANGENBUCH, a indústria encontrou grande apoio na rede ferroviária, que a colocou em 

contato com outros mercados e com a matéria-prima. Queremos salientar aqui que até por 
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volta de 1950 a ferrovia é o elemento central na determinação da localização industrial 

(LANGENBUCH, s/d) 

 Ao pensarmos este surto industrial de São Paulo, que vai do final do século XIX até 

1950, constatamos a transformação da capital dos fazendeiros para a metrópole industrial 

(PETRONE, 1955). Este processo contribuiu fortemente para a ocupação das áreas vazias 

na cidade, ligando o núcleo principal aos bairros isolados e aos subúrbios, através das 

próprias linhas férreas e de novas vias de circulação, que muitas vezes eram antigos 

caminhos e estradas (PETRONE, 1955). A partir de 1950 o transporte rodoviário passa a ter 

cada vez mais importância e a implantação de novas indústrias vai se balizar agora mais 

pela circulação rodoviária (LANGENBUCH, s/d). Isto representa uma transformação 

significativa no padrão da localização industrial. Na faixa de beira de ferrovia havia já 

naquele momento pouco espaço para ampliações dada a densificação da instalação 

industrial nesta área e ao acanhamento do seu sistema viário. 

A guinada em direção ao transporte rodoviário permitiu a incorporação de novas e 

grandes áreas para as indústrias. Não podemos esquecer que é na década de 1950 que é 

implementado o Plano de Metas do Governo JK, com um grande incentivo à industrialização 

pesada no país, quando grandes plantas industriais são instaladas. Para estas grandes 

indústrias a questão do espaço é fundamental, tanto para o estabelecimento da própria 

planta como para a circulação. Neste momento, então, as áreas privilegiadas na cidade de 

São Paulo serão as várzeas dos rios Tietê e Pinheiros, que serão maciçamente ocupadas, 

além da densificação das áreas industriais mais antigas, como nos aponta LANGENBUCH: 

“no âmbito urbano de São Paulo a implantação fabril passa a se fazer preferencialmente em 

áreas mais abertas. Além de se processar a efetiva ocupação dos loteamentos Parque da 

Moóca e Jaguaré, surge uma série de novas zonas industriais, a maioria das quais 

localizadas às margens dos rios Tietê e Pinheiros, ocupando terrenos de várzea e 

ocasionalmente, os baixos terraços fluviais contíguos” (LANGENBUCH, s/d). 

A retificação dos dois grandes rios da cidade é central nesta nova fase da 

industrialização paulistana, pois permitiu a incorporação de imensas áreas `atividade 

industrial e é neste movimento que entendemos a industrialização de Santo Amaro. “A 

retificação e canalização dos dois maiores rios paulistanos, a par de outras obras 

complementares (dragagem, drenagem e aterramento das várzeas, abertura de vias 

públicas, etc.), concorreram poderosamente para a ocupação dessas áreas, através de 

prolongamentos de bairros já existentes ou do aparecimento de bairros novos” (PETRONE, 

1955, p.103). Santo Amaro, bairro localizado na várzea do Pinheiros, portanto fora do eixo 

da ferrovia, tem sua expansão ligada a este novo surto de industrialização a partir da 

década de 1950, recebendo grandes indústrias e uma grande quantidade de trabalhadores, 

passando por grandes transformações no sentido de sua urbanização. 
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Santo Amaro: um caso peculiar na industrialização/urbanização paulistana 

 Como já foi dito anteriormente, Santo Amaro tem uma história um pouco diferente 

dos demais bairros industriais de São Paulo. A começar porque foi um município autônomo 

até 1938, quando foi anexado a São Paulo. Não participou, portanto, da primeira fase de 

industrialização ocorrida na cidade, mesmo porque não estava no eixo das linhas férreas. 

Mesmo depois de anexado a São Paulo, o bairro permaneceu como um subúrbio 

distante, tendo uma pronunciada função residencial, pois era considerado um lugar 

tranqüilo, sossegado (PENTEADO apud AZEVEDO). A partir de 1945 os subúrbios recebem 

as primeiras fábricas, passando a ter três funções marcantes: residencial, industrial e 

agrícola. A formação e o desenvolvimento da área suburbana “começou a esboçar-se 

principalmente a partir da primeira Grande Guerra Mundial” tendo por principais fatores “1) o 

aumento dos impostos territoriais; 2) o crescimento da população da Capital; 3) a expansão 

do parque industrial paulistano” (PENTEADO 1958, p.8). Com a expansão da cidade de São 

Paulo, vários subúrbios do século XIX foram transformados em bairros, como a Lapa, Santo 

Amaro, Penha, Ipiranga, etc., e a expansão da indústria tem uma relação direta com este 

processo. O aumento dos impostos territoriais propiciou a “proliferação” de loteamentos e 

pequenas vilas residenciais no entorno da cidade de São Paulo. Desenvolvia-se 

simultaneamente e com grande importância a função agrícola, com “um número elevado de 

pequenas chácaras dedicadas à horticultura ou à agricultura” (idem p.9). 

O desenvolvimento industrial nos subúrbios, segundo PENTEADO, foi propiciado 

principalmente por falta de espaço para a instalação de indústrias no perímetro da cidade e 

pela busca por lugares com condições mais adequadas à instalação industrial para certos 

tipos de indústrias, como “facilidade de transporte, abundância de água, escoamento de 

detritos, etc.” (idem p.9). 

A população dos subúrbios naquele momento era “constituída por um número 

elevado de trabalhadores agrícolas, de operários, de funcionários públicos de modesta 

categoria ou de comerciários, em sua maioria brasileiros, mas apresentando um número 

apreciável de estrangeiros ou seus descendentes de primeira geração, originários da Itália, 

especialmente na massa operária, e de Portugal, Espanha e Japão, sobretudo nas áreas 

agrícolas” (idem p. 11). Os subúrbios, principalmente os tipicamente residenciais e 

industriais, apresentam uma extrema mobilidade da população, pois a maioria dos 

moradores trabalham na cidade (centro de São Paulo). 

A industrialização dos subúrbios seguiu os vales fluviais e as colinas próximas a 

estes vales. A atividade industrial trouxe uma certa importância a estes subúrbios, como 

Santo Amaro, com origem colonial mas que não tinham muita importância no contexto da 

região. Como muitos subúrbios na década de 1950 ainda não eram contíguos ao espaço da 
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cidade e tinham uma relativa abundância de espaço, eles foram o lugar de grandes 

estabelecimentos industriais, vindos no momento do principal impulso da industrialização 

brasileira, no Governo JK. 

Santo Amaro tem uma origem colonial, mas é com a industrialização, iniciada em 

meados do século XX que passa por um maior crescimento. Antes mesmo de ser anexado 

ao município de São Paulo, na década de 1920 recebe novos loteamentos em plano de 

xadrez o que propicia o rápido processo de ligação à cidade de São Paulo, o que acontece 

por volta de 1940, tendo como principal vetor para isto o Caminho de Santo Amaro, que se 

chamou depois Estrada Velha de Santo Amaro e depois se transformou na avenida Santo 

Amaro. Segundo PENTEADO, principalmente a partir de 1945, “Santo Amaro tem assistido 

a uma profunda alteração em suas funções” (p.21), “tornando-se um centro industrial de 

destaque e não se limitando, como antes, a ser um centro residencial e recreativo, em torno 

do qual existiam algumas chácaras e olarias, a par de muitas carvoarias, como acontecia ao 

iniciar-se a década de 1940-50” (idem p.24). A partir deste momento, vão se instalando no 

bairro, junto com pequenas indústrias, grandes indústrias principalmente dos setores têxtil e 

químico farmacêutico, com uma grande massa de mão-de-obra. Santo Amaro vai se 

constituindo como um bairro industrial e operário, mas, ainda segundo PENTEADO, guarda 

algumas características de um bairro residencial, com uma grande quantidade de 

comerciários e de funcionários públicos. 

A Crise do sistema de produção fordista 

  Os processos de industrialização/desindustrialização em Santo Amaro devem ser 

compreendidos no contexto de instalação da indústria fordista no Brasil e da crise do 

sistema fordista de produção. Em outros termos, precisamos relacionar as transformações 

efetuadas no interior do modo capitalista de produção e a especialização destas 

transformações na metrópole de São Paulo. Devemos, portanto, levar em consideração o 

que representa o fordismo, a sua crise e a passagem para o sistema de produção flexível. 

 Sobre o sistema fordista de produção, concordamos com ANTUNES quando este 

autor diz “que entendemos o fordismo fundamentalmente como a forma pela qual a indústria 

e o processo de trabalho consolidam-se ao longo deste século, cujos elementos 

constitutivos básicos eram dados pela produção em massa, através da linha de montagem e 

de produtos mais homogêneos; através do controle dos tempos e movimentos pelo 

cronômetro taylorista e da produção em série fordista; pela existência do trabalho parcelar e 

pela fragmentação das funções; pela separação entre elaboração e execução no processo 

de trabalho; pela existência de unidades fabris concentradas e verticalizadas e pela 

constituição/consolidação do operário-massa, do trabalhador coletivo fabril, entre outras 

dimensões” (ANTUNES, 2003, p.25). BOTELHO também coloca que “outra característica da 
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fábrica fordista foi a verticalização da produção industrial. Grandes estabelecimentos 

industriais, verdadeiros complexos produtivos, responsáveis pela produção de parte 

considerável das peças utiliza pelas grandes corporações em sua produção, utilizando uma 

força de trabalho com pequena mobilidade no interior da planta, são o exemplo mais 

acabado da fábrica fordista em sua espacialidade” (BOTELHO, 2001, p.115). 

 O fordismo representa, portanto, o controle da produção e um maior asseguramento 

da reprodução do sistema através da ampliação do consumo. Apesar do controle patronal, 

as características da produção fordista não impuseram barreiras intransponíveis para a 

organização dos trabalhadores, o que muitas vezes obrigou a ajustes das empresas e do 

Estado, que arcou com grande parte destes ajustes nos ‘gastos sociais’ (idem, p.115). 

A localização industrial da planta fordista privilegiava as grandes aglomerações 

concentradas. “O processo de centralização e concentração do capital resultante das 

estratégias fordistas materializou-se no espaço pela concentração das atividades industriais 

em alguns pontos do território. O local privilegiado foi a cidade, em geral a grande cidade 

equipada com infra-estrutura e mercados eficientes (de mão-de-obra, de capitais, financeiro, 

de matérias-primas, consumidor). O espaço fordista caracterizou-se, então, pela 

centralização do capital e pela concentração das atividades e da população no território” 

(idem, p.116). 

 A crise do fordismo pode ser considerada como uma crise do capitalismo (idem, 

p.116), “ligada à tendência de queda da taxa de lucro devido ao aumento da composição 

orgânica do capital, com a conseqüente desmedida do capital. O aumento relativo do peso 

do capital em relação ao trabalho acabou por forçar uma diminuição do nível de emprego de 

massa e de consumo de massa, o que minou as bases do compromisso fordista, que 

passou a funcionar como uma camisa de força para a acumulação de capital. A aliança 

entre o ‘grande governo’, o ‘grande trabalho’ e o ‘grande capital’, que anteriormente 

contribuíra para a constituição de um círculo virtuoso de crescimento das economias 

capitalistas, passou a funcionar como um círculo vicioso de estagnação e inflação. Isso as 

obrigou a entrar em um período de racionalização, reestruturação e intensificação do 

controle do trabalho (caso pudessem superar ou cooptar o poder sindical)” (idem, p.116). 

 ANTUNES, se apoiando em idéias de HARVEY, coloca que “em sua síntese sobre a 

acumulação flexível nos diz que essa fase da produção é “marcada por um confronto direto 

com a rigidez do fordismo. Ela se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 

mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento 

de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de serviços 

financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação 

comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças 
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dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões 

geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego no chamado ‘setor de 

serviços’, bem como conjuntos industriais completamente novos em regiões até então 

subdesenvolvidas...” (Harvey, 1992: 140). Embora o autor afirme que as empresas 

baseadas no modelo fordista pudessem adotar as novas tecnologias e os emergentes 

processos de trabalho (aquilo que é muitas vezes denominado de neofordismo), reconhece, 

entretanto, que as pressões competitivas, bem como a luta pelo controle da força de 

trabalho, levaram ao nascimento de “formas industriais totalmente novas ou à integração do 

fordismo a toda uma rede de subcontratação e de deslocamento para dar maior flexibilidade 

diante do aumento da competição e dos riscos” (idem: 148)” (ANTUNES, 2003, p.29). 

 A produção flexível representa um aumento da exploração do trabalho através de 

estratégias cada vez mais elaboradas das empresas para otimizar os processos e reduzir 

custos, produzindo o máximo com o mínimo de pessoal empregado e com o mínimo de 

custo de produção. Representou um diminuição da classe-que-vive-do-trabalho e uma 

transformação do sindicalismo, que em muitos casos perdem a combatividade e se tornam 

quase que parte integrante das empresas. Este tipo de produção se expandiu através do 

ficou conhecido como “modelo japonês” ou “toytismo”, que consiste numa profunda 

transformação do trabalho, transformando o trabalhador em um trabalhador polivalente, que 

exerça várias funções; num processo em que a empresa deve estar preparada para 

enfrentar crises sem aumento do número de funcionários, no caso de aumento da produção. 

Outro ponto central neste processo é a terceirização da fabricação dos componentes da 

produção, em que as grandes empresas formam uma rede de fornecedores que entregam a 

quantidade estritamente necessária para a produção e no momento preciso (idem, p.31-32). 

 Algumas áreas onde predominou a indústria fordista, com este processo de 

reestruturação produtiva, sofreram um recuo da atividade industrial. A desindustrialização de 

Santo Amaro deve ser entendida em parte por este processo de crise do sistema fordista, 

quando a aglomeração urbana concentrada, antes atrativa para a indústria, agora se torna 

em alguns casos repulsiva para as novas formas de produção. Como aponta BOTELHO, “a 

centralidade das grandes cidades ao longo do desenvolvimento industrial levou à formação 

de economias de localização (aquelas que resultam da aglomeração de atividades similares 

ou vinculadas em um espaço restrito) e economias de urbanização (aquelas que beneficiam 

toda a indústria que se instala em uma cidade importante, como acesso a infra-estrutura e 

meios de comunicação e transporte adequados, a existência de mão-de-obra e quadros 

técnicos qualificados, uma estrutura de reprodução da força de trabalho e de consumo etc.). 

O outro lado da moeda seria as deseconomias externas, ou seja, os aspectos negativos 

resultantes da concentração de atividades industriais em um determinado ponto do território 
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(como a poluição, a saturação da infra-estrutura, o alto custo dos terrenos etc.)” (BOTELHO, 

2001, p.116). 

 O processo de saída de indústrias de Santo Amaro aponta a saturação daquele 

espaço frente às novas necessidades de reestruturação produtiva. Este processo também 

aponta para novas características que a cidade de São Paulo vai adquirindo, em que ao 

mesmo tempo há uma desconcentração industrial, há uma centralização da gestão das 

empresas e neste sentido o setor de serviços ganha uma importância significativa nas áreas 

onde se concentram os modernos edifícios de escritórios, principalmente no eixo Paulista-

Faria Lima-Berrini. 

Considerações Finais 

 Neste texto procuramos apresentar mais caminhos possíveis para se pensar os 

processos de industrialização/urbanização e desindustrialização do que resultados prontos 

sobre estes processos no caso de Santo Amaro. Trata-se de uma pesquisa em andamento 

em que estamos perseguindo os processos de transformação que a desindustrialização traz 

a esta área da cidade. No entanto, como tentamos apresentar neste texto, pensamos ser 

necessário considerar a própria estruturação desta área como bairro da cidade de São 

Paulo e que papel tem a indústria neste processo. Ou seja, é essencial refletirmos sobre as 

transformações que a indústria traz ao instalar-se e agora ver como as relações constituídas 

por esta indústria são desestruturadas com sua saída. 

 Ao refletirmos sobre a indústria na cidade de São Paulo, estamos sempre 

considerando que a sua fixação foi o principal motor da urbanização e que seu estudo leva 

ao encontro de uma cidade em transformação (ANDRADE, 1991). Ao privilegiarmos a 

desindustrialização como problemática central, estamos partindo das transformações que 

podem ser identificadas na paisagem, como a requalificação do uso dos galpões industriais, 

mas buscamos os processos que são os conteúdos destas transformações. A pesquisa 

sobre a vida cotidiana pode ser um procedimento interessante neste sentido, pois chega ao 

nível onde as transformações efetivamente se realizam. 

 A perspectiva que se coloca para a reflexão dos processos mais gerais é considerá-

los como resultados de relações sociais concretas que se realizam no espaço. A indústria 

como elemento central na produção do espaço coloca-nos diante do trabalho humano 

alienado. No entanto, o trabalho é mediação necessária na relação homem-natureza. O 

espaço geográfico é humano porque é produzido através de relações de produção (relações 

de trabalho) no contexto da sociedade que o produz. Trata-se de um espaço concreto, com 

uma especificidade histórica real, em que só pode ser analisado a partir de suas 

condicionantes históricas (CARLOS, 1989, p.17). 
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  Em Santo Amaro estamos diante de um espaço em contínua transformações, onde 

os grandes galpões que antes tinham funções industriais se tornam shoppings centers, 

faculdades, igrejas, lugares da indústria cultural, armazéns, e galpões que continuam vazios 

(ANDRADE, s/d.). Devemos entender a dinâmica desta área da cidade no movimento de 

transformação da metrópole de São Paulo, tentando desvendar os seus processos e 

conteúdos. 
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