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Resumo 

Em regiões periféricas, a segregação socioespacial, a vulnerabilidade e as más condições de habitação, educação e 

saúde, são problemas sociais críticos e de difícil solução em curto prazo. Todavia, esses problemas não são comuns 

a todas as áreas periféricas, nem dizem respeito a todo tipo de pobreza. Esse trabalho pretende realizar um estudo 

teórico da aplicação de indicadores sociais que objetivam identificar espaços segregados, delimitar situações de 

vulnerabilidade urbana na cidade de São Paulo. Desta maneira, o objetivo central reside em contribuir para 

preencher algumas lacunas levantadas pelo debate na literatura, apresentando indicadores que procuram 

especificar as situações de segregação, bem como orientar o poder público na consecução das politicas públicas. A 

metodologia adotada foi constituída de um estudo exploratório baseado em as informações sociodemográficas dos 

Censo de 2000 e 2010 para os setores censitários da de São Paulo e tratamento quantitativo com base em um 

Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

 

Palavras Chave: Segregação socioespacial, Indicadores Sociais, Vulnerabilidade Urbana, Cidade de São Paulo. 

Resumen 

En las regiones periféricas, la segregación socio-espacial, la vulnerabilidad y las malas condiciones de vivienda, 

educación y salud son problemas sociales críticos y difíciles de resolver en el corto plazo. Sin embargo, estos 

problemas no son comunes a todas las zonas de la periferia, o se refieren a todo tipo de pobreza. Este trabajo se 

propone realizar un estudio teórico de la aplicación de los indicadores sociales que tienen como objetivo identificar 

espacios segregados para delimitar el ámbito urbano de la vulnerabilidad en la ciudad de São Paulo. Así, el 

objetivo principal es contribuir a llenar algunas lagunas que plantea el debate en la literatura, la presentación de 

indicadores que pretenden especificar las situaciones de segregación, así como rectores del gobierno en el 

cumplimiento de sus políticas públicas. La metodología consistió en un estudio exploratorio sobre la base de la 

información demográfica del censo de 2000 y 2010 para las secciones censales de São Paulo y el tratamiento 

cuantitativo basado en un Sistema de Información Geográfica (SIG). 

Palabras clave: segregación socio-espacial, Indicadores Sociales, Vulnerabilidad Urbana de la Ciudad de Sao 

Paulo. 

Abstract 

In outlying regions, socio-spatial segregation, vulnerability and poor housing conditions, education and health are 

critical social problems and difficult to solve in the short term. However, these problems are not common to all 

outlying areas, or relate to all kinds of poverty. This work intends to undertake a theoretical study of the application 

of social indicators that aim to identify segregated spaces to delimit urban situations in the city of São Paulo. Thus, 

the main objective is to contribute to fill some gaps raised by the debate in the literature, presenting indicators that 

seek to specify the situations of segregation, as well as guiding the government in meeting its public policies. The 

methodology consisted of an exploratory study based on demographic information from Census 2000 and 20,010 for 

the census tracts of São Paulo and quantitative treatment based on a Geographic Information System (GIS). 

Keywords: socio-spatial segregation, Social Indicators, Urban Vulnerability, City of Sao Paulo. 
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Introdução 

A segregação socioespacial é um tema de grande relevância, uma vez que as grandes desigualdades que 

caracterizam a América Latina em geral, e o Brasil em especial, tem fortes impactos sobre a organização 

espacial das cidades, contribuindo para a criação de espaços segregados, caracterizados pela aglomeração 

espacial de certos grupos sociais. Mesmo considerando que não há uma relação direta entre desigualdades 

sociais e segregação socioespacial, é inegável que as cidades latino-americanas são fortemente 

segregadas, especialmente devido à pobreza e a desigualdade (BICHIR, 2006).  

Este artigo apresenta resultados, ainda preliminares, de uma pesquisa em andamento; seu objetivo 

central é realizar uma aplicação de indicadores sociais selecionados que objetivam identificar espaços 

segregados, delimitar situações de vulnerabilidade urbana e mensurar o impacto que a segregação 

socioespacial tem sobre as condições de vida e sobre o acesso a politicas publicas na cidade de São Paulo; 

escolhida por ser esta uma região bastante representativa das situações de segregação e pobreza existentes 

nas áreas periféricas da Região Metropolitana em que esta inserida.  

Tendo como referência uma breve revisão da literatura sobre segregação socioespacial, o trabalho 

aqui proposto utilizará indicadores sociais para a analise as situações de segregação em três dimensões 

iniciais, a saber, são elas: a) Trabalho e renda, medida traves de um indicador de mensurar a distribuição 

territorial dos empregos na município de São Paulo, segundo seus distritos; b) Habitação, dimensão que 

tenta avaliar a distribuição espacial das favelas, segundo os distritos, na cidade; C) Oferta de cultura; 

por meio do uso  de indicadores governamentais de órgãos como o governo do Estado e a Prefeitura da 

cidade de São Paulo e do Governo federal, para verificar qual o padrão de distribuição de aparelhos 

culturais, segundo os 96 distritos da cidade.  

Desta forma, o trabalho subvirar-se-á em quatro partes fundamentais. Na primeira seção, se 

encarregara da descrição do processo metodológico empregado no estudo; a segunda parte, de 

desenvolvimento, trará uma breve discussão teórica sobre o modelo capitalista que norteia o Estado 

brasileiro, no qual a cidade de são Paulo esta inserida, apontando uma relação entre suas características de 

formação e a produção e apropriação do território. Na terceira parte, será realizada uma analise aplicação 

de indicadores em ter dimensões de articulação de processos sociais com a segregação urbana. E, por fim, 

a quarta parte encerrará o artigo com algumas considerações finais.  
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1. Metodologia 

A metodologia adotada foi constituída de duas partes. Na primeira se empregou um breve estudo 

bibliográfico-exploratório com base na avaliação de fontes documentais diretas e através de uma revisão 

bibliográfica geral de diversos autores que abordam o processo de produção do espaço e a formação da 

segregação socioespacial urbana. A segunda parte da metodologia constituiu-se de identificação e 

caracterização de situações de segregação socioespacial da população residente nos 96 distritos da cidade 

de São Paulo divididos segundo quadrantes a partir do distrito central (distrito da Sé): NO (quadrante 

Noroeste), SO (quadrante Sudoeste), NE (quadrante Nordeste), SE (Sudeste).  

A Forma de análise dos resultados pretendeu desenvolver uma metodologia de identificação e analise 

de áreas segregadas na cidade de São Paulo, através da construção de indicadores espaciais constituído 

por parâmetros sociométricos das áreas territoriais estudadas.  

 Já os indicadores empregados foram à porcentagem de aparelhos culturais (centros/espaços/casas 

de cultura/museus/teatros e cinemas) em cada distrito sobre o total da cidade; Porcentagem de empregos 

na região em relação ao total da cidade; Porcentagem de domicílios em favelas sobre o total de domicílios 

nos distritos. 

Como ferramentas de análise foram utilizados os seguintes Softwares básicos: 

 Softwares SIG (Sistema de Informação Geográfica) – Spring, Terraview e Ipeageo; 

 Softwares de processamento de texto: Microsoft-Word/Openoffice-Writer; 

 Softwares de tabulação e analise estatística de dados: Microsoft-Excel e Minitab 

 

2. Desenvolvimento teórico  

 

2.1. Produção e apropriação do solo em uns pais de capitalismo tardio 

O Brasil pode ser caracterizado como um país de capitalismo tardio e incompleto (Fernandes, 

1975), que incorporou modelo de produção e organização social desenvolvido e experimentado em 

sociedade que passaram por um lento desenvolvimento do fenômeno histórico do “Estado-nação” e, 

dentro dele, o desenvolvimento das diferentes dimensões de direitos de cidadania (CARVALHO). Ao 

contrário dos países de capitalismo avançado, onde a burguesia constituiu-se historicamente como classe 

social que se desenvolveu, incialmente, no contexto renascimento comercial e urbano e, posteriormente, 

impõe-se como classe dominante fruto do transbordamento das atividades industriais; no Brasil, a 

burguesia constitui-se a partir do rural, em uma sociedade que ainda estava fundamentada na estrutura 
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agrária, em que os grandes latifundiários preservaram a “dupla articulação” entre o latifúndio e o 

imperialismo internacional (Fernandes, 1975).   

No contexto da obra “A Revolução Burguesa no Brasil”, do sociólogo Florestan Fernandes, o 

conceito “dupla articulação” seria o acordo econômico subordinado entre as regiões que possuem 

maior desenvolvimento capitalista em detrimento das regiões que possuem relações sociais ainda 

estamentais. Na palavra de Florestan (1975): 

 

A dupla articulação impõe a conciliação e a harmonização de interesses dispares (tanto 

em termos de acomodação de setores econômicos internos quanto em termos de 

acomodação da economia capitalista dependente às economias centrais); e pior que 

isso, acarreta um estado de conciliação permanente de tais interesses entre si. Forma-se, 

assim, um bloqueio que não pode ser superado e que, do ponto de vista da 

transformação capitalista, torna o agente econômico da economia dependente 

demasiado impotente para enfrentar as exigências da situação de dependência 

(Fernandes, 1975). 

Como corolário, o Estado brasileiro pautou-se por uma modalidade de capitalismo super 

exploração e super dominação das classes trabalhadora para avaliar o excedente econômico das 

burguesias hegemônicas nacional e internacional (duplamente articuladas); com isso não consegui lograr 

êxito na ampliação da democracia com a ampliação dos direitos sociais com fizeram os países de 

capitalismos avançado com o Estado de providencia (o chamado welfare State).  

Partindo desse processo mais amplo, podemos melhor entender com se deu o processo de 

produção e apropriação do espaço urbano que alimenta o fenômeno da segregação socioespacial no 

contexto do desenvolvimento do estado capitalista brasileiro. 

Neste sentido, Ferreira (2012) discute o processo de produção e apropriação do espaço urbano 

dado pela relação entre o Estado, o mercado e a sociedade civil tem como objeto a cidade de São Paulo. 

Segundo o autor parte da elite paulista, imbuída de praticas e sentimentos patrimonialistas, impede o 

poder público de regular de maneira imparcial os antagonismos entre o mercado e a sociedade civil na 

gestão urbana de São Paulo, induzindo a aplicação da lei de modo casuístico. Assim, a ideia central do 

autor é que os instrumentos urbanísticos disponíveis (tais como o IPTU progressivo no tempo; o direito 

de preempção; o usucapião especial de imóvel urbano, as Zonas Especiais, entre outros...) não serão 

capazes sozinhos de reverter o caos urbano diagnosticado na cidade, pois são insuficientes para de mudar 

a “ordem estamental” estabelecida.  
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2.2. Segregação socioespacial: alguns conceitos  

A partir dessa definição histórica do capitalismo brasileiro é que pretendemos pesar e investigar o 

fenômeno da segregação urbana na cidade de São Paulo. Para tanto realizamos uma breve pesquisa 

bibliográfica que foi necessária para ter clareza sobre as principais questões teórico-metodológicas 

pertinentes ao tema segregação socioespacial. 

Segundo M. Castells (1983) em seu livro “A Questão Urbana” a segregação espacial é 

compreendida como um sistema determinado única e exclusivamente pela hierarquia econômica, ou seja, 

a segregação surge tão-somente como à condição econômica dos indivíduos, nas palavras dos autor: 

“Segregação urbana, a tendência à organização do espaço em zonas de forte homogeneidade social 

interna e com intensa disparidade social entre elas, sendo esta disparidade compreendida não só em 

termos de diferença, mas como também de hierarquia” (CASTELLS, 1983). 

Já Harvey (1992) define a segregação por meio das formas distintas que assumem as variáveis 

“renda” e “infraestrutura” assumem dentro do território. Com isso, a segregação socioespacial pode ser 

expressar, de um lado, pela localização residencial que pode implicar maior ou menor acesso à 

infraestrutura e as amenidades da vida urbana, tais como saneamento básico (água/esgoto), áreas verdes, 

melhores serviços educacionais; por outro lado, define-se pelas diferença de renda monetária da classe 

trabalhadora e das classes altas expressas pela distribuição desigual da população no espaço. 

Para Wacquant (2001), a segregação socioespacial, para além da questão eminentemente 

econômica que separa no espaço as classes de renda alta das classes de renda baixa, possui forte uma 

dimensão intangível, relacionada com empoderamento (empowerment) ou desmpoderamento 

(disempowerment) dos grupos sociais em função de sua inserção no espaço urbano. Dito de outra forma, a 

estrutura urbana traduz e reflete os desequilíbrio no que se refere à distribuição/concentração do poder no 

tecido social, mostra a capacidade distinta dos grupos e classes sociais  em desencadear e concatenar 

ações que lhes possibilitem a disputar os recursos e investimento urbanos. 

 

3. Analise e tratamento dos dados 

3.1. Segregação e dimensão cultural 

A primeira dimensão de analise é da articulação entre segregação socioespacial e os 

investimentos em aparelhos culturais. O mapa 1 traz a espacialização do número dos equipamentos 

disponíveis através do indicador que mensura percentual (%) de aparelhos culturais em cada distrito em 

relação ao total da cidade. A figura mostra uma hipoconcentração nos quadrantes NE e SE e uma 
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hiperconcetração dos aparelhos culturais nos quadrantes NO e SO, especialmente concentrado neste 

último. A análise dos cenários não mostra uma mudança de padrão no tempo, no que tange a distribuição 

de aparelhos culturais, manteve-se o padrão de segregação. Em 2010, o fator de desigualdade entre os 

distritos, no contexto desta dimenção, foi de  9,01 vezes,  isto é, o distrito de Pinheiros que possui o maior 

indice, concentra  10% dos aparelhos culturais, tem em seu território 9 vezes mais aparelhos que o distrito 

de Anhaguera  com classificação mais baixa de 1.01%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Segregação e dimensão renda 

Na dimenção de interlocução “trabalho e renda” foi analisado espacialmente o número de empregos por 

meio do indicador  Perecentual (%) de empregos nos distritos em relação ao total da cidade. No que tange 

a distribuição espacial dos postos de emprego observou-se a permanência do padrão de 

contração/segregação no quadrante SO a partir do distrito central. No entanto, no cenário de 2010, 

observou-se uma leve desconcentração para os quadrantes NE e SE. Em 2010 o fator de desigualdade 

2000 2010 

  

Mapa 1  

Distribuição dos aparelhos culturais, segundo distritos (2000-2010) 

Fonte: SMC (Secretaria Municipal de Cultura)  
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entre os distritos, no contexto da distribuição de empregos, mostrou-se elevado, se comparada a amplitude 

entre o maior valor apresentado (distrito de Itaim Bibi que concentra  7,56% dos postos de trabalho) e o 

menor valor (0,01% dos empregos concentrado no distrito de Mascilac)  

 

 

3.3 Segregação e dimensão Habitação 

Na ultima dimensão, foi analisado espacialmente, no tempo, a distribuição do número dos domicílios em 

favelas 
1
, por distrito. O indicador utilizado para tanto foi o percentual (%) de domicílios em favelas por 

distrito em relação ao total de domicílios.  Nessa dimenção o padrão de segragação percistiu paticamente 

contante no tempo. Ao contrario do apresentado nas dimensões de analises anteriores, nesta os distrito 

que mais concentram favelas em seu território localizam-se espacialmente nas periferias dos quatro 

                                                           
1
 Segundo definição do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), favelas são entendidas como  conjunto 

mínimo de 51 domicílios em que  foi identificado a ausência  de serviços públicos fundamentais, que ocupam, ou 

que tenham ocupado,  terreno de propriedade de outrem, dispostas de forma densa,  contígua e  sem ordenamento. 

2000 2010 

 
 

Mapa 2  

 Concentração de Trabalho e Renda: distribuição de postos de empregos, 

por distritos (2000-2010) 

 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações 

Sociais - Rais - Elaboração: SMDU/Dipro 
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quadrantes. Em 2010 o fator de desigualdade distritos apresenta uma amplitude de  618,38 vezes em 

coparação entre o maior valor  e o  menor valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Considerações finais  

A literatura aponta que a segregação socioespacial tornou-se, assim, uma marca recorrente na 

consolidação das periferias, em vista das maiores condições dos segmentos altos e médios da sociedade 

de disputar as prioridades estatais e o fundo público, relegando-se a um segundo plano as demandas das 

classes trabalhadoras (Hughes, 2004).  

A analise das dimensões selecionadas sugerem que a cidade de São Paulo conduziu o processo de 

urbanização nesse sentido, pois, pode ser observar no tempo o padrão periférico de concentração da 

distribuição dos aparelhos culturais e dos empregos no espaço que se encontram concentrados em regiões 

de alta renda como é o caso do quadrantes Sudoeste paulistano; e, por outro lado, observou-se uma 

Fonte: SEHAB (Secretaria de Habitação) /IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - Censo 2010) 

2000 2010 

 

NE NO 

NO NO 

NE NO 

NO NO 

 

Mapa 3 

Habitações precárias: Distribuição Espacial de Favelas, por distrito (2000-2010) 

 

 

 

 segundo distritos 
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concentração da distribuição das favelas nos distritos  periféricos, homogeneamente nos quatro 

quadrantes, onde reside a população de baixa renda.  

O corolário disso é a divisão da cidade entre sua dimensão moderna, açambarcada por um estilo 

de vida, valores distintos e o fetiche pelas imagens pré-fabricadas que influenciam na produção do 

espaço. A exclusão dos direitos sociais básicos leva a um déficit de cidadania e de governabilidade. 
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