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SEGREGAÇÃO, FRAGMENTAÇÃO E SEGMENTAÇÃO 
 
 

Vanderli Custódio1

 
 

Introdução 

 Em 25 de janeiro de 2004 a cidade de São Paulo (Brasil), com cerca de dez milhões de 

habitantes, completou quatrocentos e cinqüenta anos. Os discursos construídos buscam 

afirmar que a cidade tem contrastes, mas que “todos” a amam até mesmo por isso, como se 

tais contrastes correspondessem a uma espécie de beleza, de adjetivo positivo. 

 Em verdade o que se visa amenizar é revelado na paisagem e nos dados estatísticos, pois 

são evidentes as transformações no padrão do processo de segregação, com uma 

fragmentação social tão intensa que a denominaríamos de segmentação socioespacial 

urbana. Um processo além da segregação e da fragmentação, caracterizado pela violência, 

individualismo, discriminação, xenofobia, por “pedaços urbanos” isolados por muros e 

grades, logradouros públicos fechados e pelo esgotamento de solidariedades intragrupos. 

 Sem dúvida, o denominado processo de globalização tem requalificado o espaço urbano 

em todo o mundo e impondo novos desafios aos poderes públicos e à sociedade civil. O que 

ocorre em São Paulo – e vem sugerindo expressões como “cidade em pedaços”, “cidade 

dividida”, “cidade partida”, “cidade entre muros” – tem se verificado em outras cidades da 

América Latina2. 

Em tal cenário, o que significam políticas de administração descentralizada? Risco 

de total rompimento do tecido urbano? Quais instrumentos teóricos dispomos para abordar a 

problemática? Como reconstituir a solidariedade? 

Grosso modo são essas questões que se objetiva discutir neste texto-diagnóstico, 

portanto frustrante para os que almejam a indicação de soluções, mas que é uma 

contribuição para a busca de formas solidárias de enfrentamento. 

A urbanização de São Paulo 

                                                 
1 Profa. Dra. - Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB/USP) – Área de 
Geografia. 
Endereços: IEB/USP: Av. Prof. Mello Moraes, trav. 8,140. Cidade Universitária. São Paulo. SP. 
CEP:05508-030. Fone: 3091-2398.  
Residencial:  Rua Cardeal Arcoverde, 1878, apto. 22. Pinheiros. São Paulo. SP. CEP: 05408-002.  
Fone:3814-3875.   E-mail: lili@uninet.com.br 
2 No IV CONGRESSO EUROPEO CEISAL DE LATINOAMERICANISTAS – Desafios Sociales de América Latina en el Siglo XXI, foram apresentados vários 

trabalhos sobre cidades latino-americanas no Simpósio interno denominado  Globalización y Procesos Urbanos, inclusive o presente texto. Bratislava, 

Eslováquia, 4-7 Jul. 2004.  
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  A urbanização é um processo social complexo e contraditório caracterizado pela 

intensificação das relações sociais, econômicas e políticas e pela necessidade de infra-

estruturas física e social para garantir a produção, a circulação, o controle e decisão e o 

consumo da vida urbana. Essas atividades projetadas cristalizam-se como linhas, pontos e 

áreas no meio físico-natural que é assim transformado por elas e para elas de modo tão 

intenso quanto mais intenso for o processo de urbanização. 

Ela é a síntese mais espetacular das interações entre as organizações 

socioeconômicas [a sociedade] e o meio físico-natural [a natureza], realizada pelo trabalho 

social. Materializa-se na forma de cidade, que é caracterizada pela aglomeração e 

adensamento de edificações e população não agrícola sobre uma base física restrita, 

historicamente possível quando ocorreu a sedentarização humana, ou seja, o domínio sobre 

uma parcela do meio físico-natural, a produção de um excedente agrícola no campo, uma 

complexa divisão do trabalho com as classes sociais respectivas e a instituição de um poder 

urbano. 

No Brasil a urbanização acelerou-se a partir dos anos 1950 e logo se caracterizou 

pela metropolização e rápida incorporação de áreas rurais. Segundo Santos (1994) as 

perspectivas gerais são ainda de contínua aceleração do fenômeno nos próximos vinte 

anos: as cidades locais e os centros regionais serão em maior número; as cidades 

intermediárias e médias crescerão em volume e continuarão a atrair as classes médias; as 

metrópoles regionais tenderão a crescer mais do que as metrópoles do Sudeste3 e estas 

persistirão a atrair os pobres em busca de algum tipo de emprego proporcionado pela 

segmentação da economia urbana. 

 São Paulo é o melhor exemplo nacional do ritmo da urbanização brasileira, tanto que já na 

década de 1950 se falava na Grande São Paulo (GSP) e a cidade, segundo Petrone 

(1958)4, recebia denominações que atestavam o surgimento de uma nova realidade urbana: 

“[...] ‘metrópole internacional’, a ‘cidade cosmopolita’, a ‘cidade de energia’, a ‘capital do 

progresso’, a ‘grande oficina’, a ‘capital industrial do Brasil’, a ‘capital de capital’, a ‘cidade 

dinâmica’.” 

Concomitante aos processos de verticalização, industrialização, implantação de 

rodovias, abertura de modernas avenidas de fundo de vale, de desenvolvimento dos meios 

de comunicação e do expressivo setor bancário, espalhavam-se os bairros populares a 

sudeste e a leste, cada vez mais distantes, frutos da valorização [especulação] do preço do 

                                                 
3 Trata-se de uma das regiões oficiais do Brasil – a Região Sudeste (SE) – que corresponde ao conjunto formado pelos estados que seriam considerados os 

mais desenvolvidos, são eles: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Porém, cabe esclarecer que o estado do Espírito Santo destoa dos 

demais, pois seu desenvolvimento econômico é muito aquém dos outros estados da Região.    
4 Pasquale PETRONE. São Paulo no século XX, p.145.  
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solo urbano central e da difusão do transporte coletivo por ônibus. Souza (1994)5 assim 

resume o período: “[...] fase de enorme caos urbano6 – símbolo de um crescimento 

incontrolado”. Evidência disso era a grave crise habitacional e a precariedade na oferta de 

serviços públicos de toda espécie para a periferia que se adensava. 

 Entre 1960 e 1980, consolidou-se a metrópole que foi instituída em 1973 com a criação7 da 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). O crescimento populacional continuou 

acelerado [ver Tabela 1], correspondendo à cerca de 10,36% da população urbana do País, 

enquanto o Grande Rio de Janeiro, com 5.093.232 habitantes, a segunda maior área urbana 

do Brasil, correspondia a 6,33% dessa população, em 1980. 

As políticas do governo central8 de incentivo a atividades econômicas em outras 

áreas do território nacional e a sua intervenção no urbano, constituindo uma estrutura de 

planejamento, de legislação urbana, de oferta de serviços, sobretudo nos anos 1970, 

resultaram na diminuição do ritmo de crescimento da metrópole, porém, nem por isso deixou 

este de ser expressivo. Desse modo, nos anos 1980, apesar de estar em processo de 

desconcentração das atividades produtivas, a mancha urbana continuou seu espraiamento, 

caracterizado pela lógica dos loteadores clandestinos; o que levou à ocupação de áreas 

cada vez mais distantes dos bairros intermediários, inclusive de áreas de mananciais 

preservadas por lei. 

 Atualmente a RMSP é uma das quatro maiores aglomerações urbanas do mundo, atrás 

somente de Tóquio, com seus 26 milhões de habitantes, da Cidade do México, com 19 

milhões e de Bombaim, com 18,5 milhões. Nos últimos dez anos, a população da Região 

Metropolitana continuou crescendo de modo significativo [Tabela 1], ao mesmo tempo em 

que se observa uma diminuição do crescimento no Município de São Paulo, não correlata à 

redução dos problemas. 

TABELA 1 

 Evolução da População Residente (Estado de São Paulo, Grande São Paulo/Região 

Metropolitana de São Paulo e Município de São Paulo) 1872-2000 

Ano Estado de São 
Paulo (*) 

GSP/RMSP MSP 

1872 837.385 - 31.385 

                                                 
5 Maria A . Ap. de SOUZA. A identidade da metrópole, p.50. 

6 Compreende-se “caos urbano”  como sinônimo de intensas transformações e não como um processo sem uma lógica dominante.    

7 No mesmo ano foram criadas nove regiões metropolitanas no País, são elas:  Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, 

Fortaleza, Belém e Maceió.  
8 Período do governo militar ditatorial no Brasil, de 1964 a 1982, caracterizado por intensa atividade de planejamento  e implantação de políticas públicas 

urbanas regionais.  
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1890 1.384.753 - 64.934 
1900 2.282.279 - 239.820 
1910 3.238.092 - 375.439 
1920 4.592.188 - 579.033 
1930 5.882.554 - 887.810 
1940 7.180.316 - 1.326.261 
1950 9.134.423 - 2.198.096 
1960 12.809.231 4.791.245 3.781.446 
1970 17.771.948 8.139.730 5.924.615 
1980 25.040.712 12.588.725 8.493.226 
1991 31.546.473 15.416.416 9.646.185 
1996 34.407.358 17.266.781 9.839.436 

2000 36.909.200 17.833.212 10.405.867 

2004  39.158.572(**)  18.769.433(**)  10.617.943(***) 

Obs: (*) Capitania ou Província. (**) População em tempo real, disponível em: 

<www.seade.com.br> e <www.emplasa.com.br>, respectivamente. Acesso em 

16.03.2004. (***) Dado do ano de 2002. Disponível em: www.pmsp.sp.gov.br. Acesso em 

16.03.2004. Fontes básicas: BRASIL.IBGE. Vários recenseamentos demográficos; 

SEADE, vários anuários estatísticos; Emplasa, vários sumários de dados, PMSP. 

 Observa-se, atualmente, que os poderes públicos, historicamente implantadores de 

serviços que deveriam atender tanto à população em geral como às empresas, tornaram-se 

totalmente reféns das grandes corporações, situação que Santos (1990)9 caracterizou como 

sendo a de uma metrópole corporativa e fragmentada, marcada por uma extrema 

desigualdade social, ampliada no atual período técnico-científico-informacional10 [da 

globalização]. As corporações exigem do Estado um posicionamento face às demandas por 

infra-estruturas impostas pelo global11 [para atrair investimentos estrangeiros], tão intensas 

quanto as demandas impostas pelo local [a população] e que provocam uma grave 

polaridade urbana: num extremo, modernos setores de telecomunicações, informática e 

bancário, serviços especializados, força de trabalho flexível, bem remunerada e 

continuamente qualificada e, em outro, discriminação, desemprego, pobreza e violência 

crescentes, elitização de certas áreas da cidade, recrudescimento de conflitos políticos, 

manipulação ideológica por meio da mídia, menor poder de controlar o capital sem raízes. 

 Em São Paulo, considerada uma cidade mundial12, as políticas públicas do Estado 

neoliberal no âmbito da globalização têm extremado o quadro. Véras (1999)13, assim o 

especifica: 

                                                 
9 Milton SANTOS. Metrópole  corporativa fragmentada: o caso de São Paulo, p.94. 

10 Expressão cunhada por Milton SANTOS.   

11 As de maior poderio econômico e político.   

12 Saskia SASSEN. As cidades na economia mundial, p.48. 
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 São Paulo concentra as polaridades das cidades mundiais, apresentando 

processos contraditórios que abrangem desde as conhecidas tendências à 

desconcentração metropolitana, à diminuição do número de indústrias e 

terceirização (em especial com expansão do setor serviços, telecomunicações 

e informática) até as crescentes exclusão e miséria sociais, o aumento do 

desemprego, a informatização e terceirização e a configuração espacial 

desses processos: periferias desequipadas, crise de moradia popular (favelas, 

cortiços, casas precárias, homeless), condomínios fechados para estratos de 

renda alta e média e seu contraponto comercial: os shoppings centers. Na 

desigualdade do espaço estão zonas de deterioração em contraste com áreas 

de ‘renovação’ urbana e a distribuição diferenciada de ocorrências de 

chacinas, risco à violência, discriminação, além de cenários de devastação 

ecológica. 

 Como o atual período impregna maior qualificação ao processo de urbanização e 

exige o mesmo da população ativa – inacessível a todos – observam-se transformações 

significativas nos processos de segregação espacial urbana, de periferização, de renovação 

de áreas degradadas gentrificação, consubstanciando-se num intenso processo de 

segmentação do tecido socioespacial e político urbano, tanto mais intenso e perverso 

quanto mais os poderes públicos e a mídia em geral divulgam propagandas e depoimentos14 

de amor incondicional de todos os habitantes por São Paulo nos seus 450 anos de 

fundação. 

São Paulo: uma cidade em pedaços 

 A expressão uma cidade em pedaços significa a existência de indícios de 

rompimento da unidade diversa que é uma cidade, ou seja, representa haver rasgos no 

chamado tecido urbano, composto por retalhos diferenciados, mas que não deveriam 

significar segmentação socioespacial e política, como se tem verificado em São Paulo. 

Sabe-se que os processos de segregação espacial urbana – auto-imposta e induzida 

– surgiram com a primeira cidade da História, se fazem presentes em todos os modos de 

produção e são caracterizados por conjuntos sociais razoavelmente homogêneos em sua 

posição na divisão social do trabalho e em seus aspectos étnicos e culturais localizados em 

áreas com infra-estruturas física e social também homogêneas. No modo de produção 

capitalista tais processos foram potencializados na medida em que a cidade [o solo urbano] 

se tornou uma mercadoria; com destaque para a segregação induzida de crescentes e 
                                                                                                                                                         
13 Maura P. B. VERÁS. Enigmas da gestão da cidade mundial de São Paulo: políticas urbanas entre o local e o global, p.197.   

 

14 A Rádio Jovem Pan AM, de São Paulo, diariamente coloca no ar depoimentos de operários,  profissionais liberais, comerciantes, desempregados, idosos, 

jovens, imigrantes, estudantes, empresários, dentre outros habitantes da cidade e na seqüência veiculam o slogan: ”São Paulo, uma cidade de todos nós”.   
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diferenciados grupos sociais de empobrecidos e mormente estigmatizados residindo em 

áreas carentes de infra-estruturas física e social. 

 Em São Paulo preponderou por décadas o esquema básico de segmentos sociais 

enriquecidos e remediados nas áreas centrais e semicentrais e de empobrecidos na distante 

periferia geográfica15. E, mesmo com a complexidade desse padrão em setores a partir do 

centro da cidade, houve pouca descaracterização do modelo. É esse modelo que ora 

denominamos de fragmentação. 

No entanto, nos últimos quinze anos a construção de condomínios de alto padrão 

nas franjas da mancha urbana da Grande São Paulo tornou-se um processo acelerado, 

inclusive além Região Metropolitana de São Paulo16, ao longo das rodovias que interligam a 

capital ao interior do Estado, onde residências de campo estão sendo transformadas em 

moradias permanentes, por exemplo, nos municípios de Vinhedo, Jundiaí e Atibaia. São 

projetados condomínios verticais e horizontais com completa infra-estrutura interna de 

serviços e lazer – salões de festa e de beleza, escolas, academias de ginástica, áreas para 

cursos e desfiles, pet shops e lojas diversas – que reproduzem ou intentam imitar a 

dinâmica metropolitana. O transporte até a cidade de São Paulo é feito com uso de 

automóveis blindados ou helicópteros. 

Esse tipo de auto-imposição segregacional é um dos aspectos dominantes na 

América Latina do novo padrão que está sendo desenhado. É um retalho urbano 

significativo que divorcia continuamente os aspectos geográfico e social caracterizadores da 

fragmentação das décadas pretéritas. Mas quais seriam as implicações urbanas desse 

redesenho? De imediato resulta em aumento da pressão dos segmentos enriquecidos junto 

aos poderes públicos com vistas ao atendimento de suas demandas nas periferias 

planejadas por e para eles. Nefastamente, isso significa concentração de renda, piora na 

prestação de serviços às periferias mais antigas, adensadas, carentes e de menor poder 

político. 

É necessário reforçar que não se trata somente de uma mudança no padrão de 

segregação residencial de São Paulo – do modelo de Kohl para o de Burgess ou de Hoyt17 –

                                                 
15 As favelas e os cortiços não correspondem totalmente a esse padrão, pois há favelas tanto em bairros centrais como nos distantes. Os cortiços, 

sobretudo, concentram-se em imóveis degradados nas  áreas do centro.  Ainda no tocante a esses padrões em São Paulo, Teresa P. do Rio CALDEIRA, no 

seu livro Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo, distingue três padrões: “a cidade concentrada do início da industrialização” 

[marcada pela segregação várzea-colina], o padrão “centro-perifeira da cidade dispersa” e o atual, caracterizado pela “proximidade e muros” a partir da 

década de 1980. Cap. 6, p.211-255.  
16 É importante dizer que corporações estão instalando suas fábricas ao longo dessas rodovias, portanto, é de se esperar que tal fato estimule a construção 

de habitações, mas o fluxo de veículos no horário de pico [início da manhã e final da tarde] revela que o afluxo maior ainda é para a RMSP, e nela, para o 

MSP.        
17 Ver. esquemas simplificados de Kohl, Burgess e Hoyt apud. Roberto L. CORRÊA. O espaço urbano, p.6 
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, mas de um tipo de segregação que mais do que fragmentar, despedaça o tecido urbano ao 

criar pequenas ilhas da fantasia. 

Nos bairros semicentrais, tradicionalmente ocupados por residências de alto padrão, 

como Cidade Jardim, Morumbi, Alto de Pinheiros e Jardim Europa, dentre outros, a 

segregação auto-imposta também tomou novas feições, pois os muros antes ornamentais 

das casas se tornaram sinônimo de isolamento com a instalação de sofisticados sistemas 

eletrônicos de defesa, fechamento de ruas [logradouros públicos] e contratação de serviços 

de segurança particular motorizada. O consumo é realizado em algumas ruas elegantes [por 

exemplo, Rua Oscar Freire nos Jardins] e shoppings centers, cujos preços são proibitivos e 

há câmeras de proteção por toda parte. Esses bairros constituem-se num outro tipo de 

retalho urbano de São Paulo. 

As classes remediadas passam por ambos os aspectos desse processo 

complexificado: segregação induzida e auto-imposta. Com o aumento do desemprego da 

força de trabalho qualificada, sobretudo de profissionais liberais e executivos, os preços dos 

aluguéis em bairros considerados de médio padrão se tornaram impagáveis e levas de 

famílias se viram forçadas a migrar para a periferia distante e precária. É a segregação 

induzida atingindo as denominadas classes médias que no passado possuíam certa 

autonomia locacional no espaço urbano. Os que conseguiram permanecer também 

fecharam suas ruas com portões nos períodos noturnos, elevaram os muros de suas casas, 

aparelharam-nas com sistemas antifurto e bens eletroeletrônicos que possibilitam lazer 

familiar e conseqüente fuga da violência das ruas. É um tipo de segregação auto-imposta na 

qual a moradia assemelha-se a um bunker. 

Os segmentos mais empobrecidos da população continuam residindo na periferia 

tradicional, caracterizada nos últimos tempos pela ocupação de áreas de risco18 de 

enchentes, desmoronamentos, proximidade de linhas de trens e sob torres de alta tensão. 

Trata-se, sobretudo, das zonas sul e leste do Município de São Paulo, as mais populosas. 

Esses segmentos têm visto aumentar a sua imobilidade urbana, pois seu raio de 

circulação na cidade tem sido sucessivamente reduzido por conta do custo das passagens e 

das condições de transporte, associados aos elevados índices de desemprego, 

principalmente de jovens. E, também, por conta dos sucessivos anos de subparcelamento 

de lotes, adensamento e criação de vielas cujos traçados impossibilitam o trânsito de 

ônibus, ambulâncias, veículos comuns e mesmo de serviços de coleta de lixo. Identifica-se 

imobilidade até mesmo em escala microlocal, ou seja, dentro dos próprios bairros. 

                                                 
18 Preocupante têm sido os discursos ambientalistas que parecem acusar os empobrecidos por suas próprias desgraças, e que ao fazê-lo, retomam um 

discurso naturalista-neomalthusiano reducionista da complexidade dos problemas sociais urbanos.    
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Faz-se preciso registrar o aumento incomensurável da criminalidade por toda a 

cidade, mas principalmente nas áreas mais empobrecidas. Certos códigos de solidariedade 

existentes nessas comunidades foram rompidos – os criminosos não molestavam os 

moradores do bairro e protegiam as crianças. Entretanto, houve uma substituição desses 

códigos por aqueles ditados pelo tráfico de drogas que seduz e utiliza crianças em idades 

cada vez menores no comércio perigoso; mantém a população local sob custódia, ameaça 

as associações de bairro, decreta toques de recolher e exige taxas de proteção do comércio 

e das escolas públicas. 

Desse modo, a muralha invisível do código do silêncio ditado pela violência tem 

referendado o novo aspecto da segregação imposta aos pobres, o da imobilidade – tem-se 

um outro tipo de retalho urbano. São verdadeiros enclaves, territórios isolados submetidos à 

lei própria outorgada pelos chefes de atividades criminosas. O Rio de Janeiro é o exemplo 

típico do Brasil, onde os enclaves são identificados na paisagem: os morros, mas o mesmo 

ocorre em São Paulo, talvez de forma menos perceptível por conta do seu sítio contínuo. 

No que seria o reverso da periferia, as áreas centrais da cidade, a degradação19 é 

visível, apesar de toda infra-estrutura física e de serviços nela concentrada. Em bairros 

como Santa Cecília, Campos Elíseos, Brás, Pari, República e mesmo na Sé20, há edifícios 

abandonados e pichados, cortiços, moradores de rua, excesso de comércio ambulante, ruas 

e praças escuras, sujas e sob controle de traficantes de drogas. Novamente, o sentido de 

periferia geográfica e social se divorcia, num nivelamento por baixo. É nesse sentido que 

Aldo Paviani (1996)21 escreve que “[...] a periferia pobre, hoje, está infiltrada em todo o 

tecido metropolitano [...].”22

 Em decorrência da escassez de garagens nos edifícios mais antigos, poucos 

estacionamentos privados, falta de segurança pública, poluição sonora e do ar, 

congestionamento, insegurança, prostituição, falta de áreas de lazer e recreação, os 

segmentos sociais abastados e remediados, bem como os setores de negócios e serviços 

modernos deixaram as áreas centrais de São Paulo. Restaram edifícios vazios e fechados. 

A falta de recursos para reformá-los, problemas com inventários familiares, a elevada dívida 

em impostos com os cofres públicos [Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU] e a 

especulação imobiliária resultaram nas atuais 39.28923 unidades “vazias” no centro. 

Essa oferta associada à carência habitacional e à crescente imobilidade urbana dos 

segmentos mais empobrecidos trouxe para o cenário urbano o movimento dos Sem-Teto, 

                                                 
19 Definitivamente degradação não é sinônimo da existência de pobres no centro das cidades. Ao menos não deveria ser.  

20 O centro de São Paulo é formado por dois distritos [Sé e República], compostos por dez bairros.  

21 Aldo PAVIANI. A lógica da periferização em áreas metropolitanas, p.186.  

22 O autor não está se referindo às favelas, mas sim a um processo muito mais amplo e recente.  

23 Revista Problemas Brasileiros, n.381, jan./fev. 2004, p.15. 
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formado por vários grupos que utilizam como estratégia a ocupação de edifícios vazios, com 

o intuito de forçar as autoridades públicas a destiná-los à habitação24. Os confrontos com a 

polícia são freqüentes. 

 Essa reivindicação ao centro por parte dos Sem-Teto diverge das condições para 

atrair investimentos impostas pelo processo de globalização, que segundo Verás25, seriam: 

1) infra-estrutura de comunicação, incluindo portos, aeroportos, 

telecomunicações e rede de equipamento para suporte e internalização da 

economia, como feiras, exposições, hotéis, palácios e centros de 

convenções; 

2) terciário de excelência: centros de investigação, ambiente tecnológico, e 

recursos humanos qualificados; 

3) qualidade de vida: boa oferta cultural, ambiente urbano, vida’ nas ruas; 

4) boa imagem e prestígio internacional (imagem de lugar simbólico). 

Justamente com tais intuitos, instituições privadas em parceria com organizações não-

governamentais (ONGs) iniciaram um marketing no sentido de requalificar ou qualificar o 

centro da cidade de São Paulo, destinando-o às classes remediadas. É o que Neil Smith26 

denomina de gentrificação. 

Neste sentido, cabe destacar a atuação do Banco de Boston que implantou projetos e 

espaços culturais como o Complexo Cultural Estação Júlio Prestes e o Centro Cultural 

Banco do Brasil que instalou um escritório ao lado do Edifício Martinelli, um dos primeiros 

arranha-céus do centro. O banco obteve o apoio da ONG denominada Associação Viva o 

Centro formada por comerciantes, sindicatos, museus, condomínios, faculdades e demais 

grupos interessados em dinamizar o centro para os capitais financeiro, imobiliário, de lazer e 

serviços, ou seja, é defensora do centro requalificado, livre dos vendedores ambulantes, dos 

mendigos, dos moradores pobres e de rua; luta para que a destinação dos edifícios 

reformados seja para as chamadas classes médias e altas. Caso semelhante tem ocorrido 

na Cidade do México, onde o empresário Carlos Slim, magnata e investidor mexicano, dono 

do Grupo Carso, do setor de tecnologias de informação e comunicações, considerado o 

homem mais rico da América Latina, promove ações do mesmo tipo. 

                                                 
24 Ibid. “Por que a área central da cidade é o alvo preferido de muitos movimentos de moradia hoje? ‘Porque lá já existe tudo, não é preciso levar estrutura. 

Há escola, hospital, cultura [...]. Ninguém vai pagar quatro conduções a uma empregada diarista que mora na periferia’, explica Lisete”. Uma das 

coordenadoras do Movimento Sem-Teto do Centro.  
25 Maura P. B. VERÁS. Enigmas da gestão da cidade mundial de São Paulo: políticas urbanas entre o local e o global, p.199. Apud. Jordi BORJA.   

26 Neil  SMITH. Desenvolvimento desigual, p.7.  
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 Com objetivo distinto, existe a ONG Fórum Centro Vivo composta por movimentos 

populares, sindicatos, grupos culturais, universidades e institutos que defendem a 

permanência do comércio ambulante e a destinação dos edifícios reformados para os Sem-

Teto. 

A administração do Partido dos Trabalhadores tem auxiliado a iniciativa privada na 

implantação de atividades culturais no centro, bem como tem voltado seus programas 

habitacionais para a recuperação e destinação dos edifícios centrais para os empobrecidos. 

Mas, além dos recursos que virão dos cofres públicos, haverá necessidade de verbas da 

iniciativa privada [Banco de Boston?] ou de auxílios de programas como o URB-AL27. 

Portanto, a margem de manobra do poder público é pequena, ademais, muitas famílias 

obtêm seus proventos do circuito informal da economia [ambulantes, prestadores de 

serviços domésticos sem registro], desse modo não têm como comprová-los e estariam fora 

do alcance das linhas de crédito dos programas habitacionais propostos.28

 Cabe ressaltar, no que diz respeito aos auxílios externos do tipo URB-AL, que 

juntamente com os recursos financeiros aportam formas e concepções de arquitetura e 

urbanismo que deram certo [sob certo ponto de vista: tornar o centro atraente] em cidades 

dos países do norte, e que se espera dêem certo em São Paulo. São modelos franceses, 

norte-americanos e, sobretudo, o modelo espanhol da cidade de Barcelona,29 idealizado por 

Jordi Borja e que resultou nas intervenções para a realização dos jogos olímpicos de 1992. 

Parece que há, nos chamados países pobres, certa persistência na importação e imposição 

de modelos elaborados para outras realidades sociais, para outros sítios-formas-processos 

urbanos, simplesmente porque seriam sinônimos de modernidade. 

O fundamental é nos conscientizarmos que um novo retalho está sendo 

confeccionado na área central de São Paulo e que somente os embates entre os vários 

sujeitos sociais é que definirão o caráter mixité30 [solidário?] ou excludente do processo. 

Da solidão à solidariedade 

                                                 
27 O Programa URB-AL de Cooperação da Comissão Européia promove parcerias com agentes locais para intercâmbio e transferência de conhecimentos e 

experiências entre cidades da União Européia e da América Latina. Envolve mais de setecentas cidades em seus projetos. Sua sede é em Paris.     
28 Dois dos programas desenvolvidos em parceria com a PMSP são: 1)o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), mais conhecido como  Viva Perto, 

cujas linhas de crédito são concedidas pela Caixa Econômica Federal e pelo Fundo Municipal de Habitação às famílias que ganham acima de três salários 

mínimos; 2) o PAC (Programa de Ação em Cortiços), cujos  recursos são provenientes do Governo do Estado de São Paulo e do BID, destinados para a 

construção de dez mil unidades residenciais. Outros programas em andamento visam garantir o acesso à propriedade e a locação social para os que recebem 

menos de três salários mínimos.   
29 Que novamente passa por outra grande intervenção urbanística que segundo um dos engenheiros da Infrastructures Del Llevant, empresa encarregada 

das obras, serão recuperadas algumas áreas degradadas como um bairro denominado Mina, em suas palavras: “essa área é um gueto, é a não-cidade, uma 

zona perdida de Barcelona; os turistas nem sabem que existe [...]”. Em nenhum momento menciona-se o destino dos moradores lá existentes. Ivan 

PADILLA. Barcelona inacabada, 2004, p.E6.     
30 Mixité é um termo utilizado por Helene Rivière D’ARC no seu artigo Requalifier l’urbain du XXe siècle: projet pour le centre-ville de São Paulo – mixité ou 

gentrification, que se poderia traduzir pela idéia de misto, misturado, mistura ou diversidade.   
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Os forums de discussões sobre os problemas urbanos de São Paulo são os 

conselhos e as audiências públicas realizadas com a participação de moradores de bairros 

que formam as trinta e uma subprefeituras do Município31 – antigas administrações 

regionais, mas com poderes ampliados. 

No entanto, apesar do caráter democrático do formato, quem poderá assegurar que 

as decisões oriundas desses forums não acirrarão o retalhamento do tecido urbano do 

Município, justamente por intermédio do que deveria uni-lo: as subprefeituras? A questão é 

pertinente, pois a segmentação socioespacial urbana e política estão em curso adiantado 

em São Paulo, a cidade se encontra em pedaços solitários, retalhos cercados pela violência 

e pela incerteza dos espaços-tempos globalizados geradores de reações de exclusão do 

diferente, de intolerância com a alteridade, consubstanciando o caráter predominante32 da 

segmentação urbana em curso na América Latina: o outro como ameaça cotidiana. 

A percepção desse fato por parte dos poderes públicos e da mídia tem levado a 

tentativas de recomposição da unidade do diverso por meio do discurso de que a cidade de 

São Paulo é de todos nós neste aniversário de 450 anos. Seria a busca da reconstituição de 

um tipo qualquer de solidariedade urbana? 

 Como é a esperança que deve frutificar, é primordial registrar a existência de ações e 

reações de todos os segmentos da sociedade contra o processo em curso: existem ONGs 

sérias, pesquisadores universitários realmente comprometidos, empresários [que no rol das 

contradições capitalistas] cumpridores do seu papel social, mas o destaque é para os 

movimentos sociais urbanos [Sem-Teto do Centro, de Moradia da Zona Leste...], formados 

pelos “homens lentos33”, ou melhor, pelas mulheres lentas, pois elas são a maioria na 

coordenação dos movimentos, na participação dos conselhos, ocupando todos os espaços 

de luta de forma incansável. 

 É primordial lembrar que há diversos tipos de solidariedade, portanto nos espaços 

conquistados para a participação nas administrações públicas urbanas – subprefeituras ou 

outras formas de atuação descentralizada – há que se considerar que a solidariedade 

interna34 a um conjunto de bairros pode representar o reforço do isolamento e da solidão 

externa. Assim, é preciso refletir se se deseja a solidariedade urbana dos Sem-Teto, dos 

movimentos de hip-hop das periferias repletas de afro e nordestinos descendentes, da 

Associação Viva o Centro, do Fórum Centro Vivo, das ruas públicas fechadas, dos 

condomínios murados ou do tipo “mixité”. 

                                                 
31 Criadas pela Lei Municipal n.13.399, de 1º. de agosto de 2002, as 31 subprefeituras são formadas por distritos. 

32 Uma requalificação do processo desigual e combinado: de perverso passou a cruel.   

33 Milton  SANTOS. Metrópole: a força dos fracos é o seu tempo lento. In: Técnica, espaço, tempo, p.81-86.   

34 Os participantes desses grupos talvez se considerem como construtores de solidariedades.   
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Cabe à academia [mas não somente a ela], construir e reconstruir recursos teórico-

conceituais capazes de relacionar a solidariedade urbana desejada com a elaboração de 

políticas públicas; cabe também, no tocante às Ciências Sociais, esmiuçar o processo de 

globalização utilizando, por exemplo, o conceito de acumulação flexível, lembrado por David 

Harvey35 e; estritamente do ponto de vista da ciência geográfica, é preciso retomar 

contribuições teóricas importantes para o desvendamento dos mecanismos do atual 

processo urbano como a teoria do funcionamento dos dois circuitos da economia urbana 

nos países pobres, desenvolvida por Milton Santos, na sua obra O espaço dividido, nos 

anos 1970, e isso em face da revolução dos setores terciário [inferior e superior] e 

quaternário nos espaços urbanos; e ainda averiguar até que ponto a violência estaria se 

tornando um novo paradigma para o urbanismo e golpe de marketing para o capital 

imobiliário no incremento da construção de novas formas urbanas – condomínios bunkers e 

praças públicas cercadas com arame farpado, dentre outras. 

Considerações finais 

Este é sem dúvida, como inicialmente mencionado, mais um diagnóstico que 

simplesmente tomou a liberdade de diferenciar termos/processos usuais na literatura 

geográfica, quais sejam: segregação, fragmentação e segmentação, mas com o intuito 

deliberado de elaborar um quase manifesto no sentido de se atentar para a construção de 

“verdadeiras” solidariedades urbanas em São Paulo e na América Latina. Porém, como 

fazê-lo e quais seriam elas? Neste período no qual a Geografia tanto discute a importância 

do lugar e no qual o modo de produção capitalista subjuga todo o cotidiano36, o papel de 

cada um é justamente o de construir solidariedades diuturnamente em todos os espaços-

tempos urbanos; construção possível pela simples redescoberta do outro, como alerta Alain 

Touraine37, pela simples redescoberta de cada espaço-tempo como trabalho, espaço e 

tempo de vida cotidiana, portanto merecedora de respeito – o primeiro passo para a 

“verdadeira” solidariedade é exercê-la em casa, na rua, no trânsito, no local de trabalho, nos 

locais de lazer, na lanchonete, nos corredores, salas de aula e de professores nas 

instituições de ensino. 
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