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Madrugada, janeiro, verão de 2003. Um carro sai do estacionamento no subsolo de um 
prédio e, enquanto espera o sistema eletrônico acionar grades e portões, seu proprietário 
olha para cima e vê ainda alguns andares iluminados pela luz dos computadores. Na 
calçada, duas pessoas estão remexendo o lixo à procura de latas, comida e papelão.  O carro 
acelera rapidamente, temendo a aproximação de um adolescente, cabelo pixaim quase 
branco, que caminha em sua direção. 
 
Percorrendo as ruas estreitas do bairro, o carro é detido pela enorme fila de táxis e pelo 
movimento dos manobristas na saída de uma casa noturna. Mulheres loiras com vestidos 
brilhantes justíssimos e saltos agulha se misturam por um átimo aos homens e mulheres 
vestidos de jeans/camiseta e carregando sacolas de plástico que acabam de desembarcar do 
ônibus.  
 
Finalmente o carro atinge a avenida. Surpresa: congestionamento às seis e meia da manhã? 
No rádio, o repórter no helicóptero avisa: caminhão tombado em tal lugar, árvores caídas e 
pontos de alagamento que sobraram da tempestade do dia anterior; evitar rua tal, caminho 
tal. Da janela do seu carro parado, observa homens e mulheres vestidos com roupas 
esportivas, correndo ou caminhando rapidamente pelo canteiro central. Naquele instante, 
parecem estar envoltos por uma utopia de saúde, longevidade e beleza, uma espécie de 
paisagem subjetiva que os desconecta do cenário real.  
 
São sete e meia da manhã quando o carro entra finalmente na estrada que o levará ao 
condomínio onde mora. Do outro lado da pista, a fila de caminhões e carros entrando na 
cidade é imensa e os vendedores de água, suco, eletrônicos e bonecos gigantes de plástico 
já instalaram seu drive-in comercial.  
 
Quilômetro 30 - o carro para no estacionamento de uma das mega lojas da estrada e, 
atravessando corredores, chega à padaria em estilo country. Entre cestinhas decoradas com 
renda e flores do campo, ele escolhe baguettes e croissants.  E lembra-se por um segundo 
de sua avó materna, nascida em casa de chão batido no meio do sertão, e da avó de sua 
mulher, que nunca esqueceu o porão do navio que a arrancou, menina, da aldeia à beira mar 
do Japão.  
 
Oito e meia, passa pelos controles da guarita, guarda o carro no estacionamento de casa. Ao 
lado de sua xícara de café na mesa já posta, a pilha de contas para pagar: luz, água, lixo, 
telefone, internet, celular, bip, escola, escola de inglês, academia, natação, prestação do 
carro, IPVA, seguro.... Na TV, já ligada pela empregada na cozinha, vê a mesa arrumada do 
café da manhã e a família que acorda feliz por poder passar no pão aquela maravilhosa 
margarina. 
 
Enquanto limpa o barro do sapato, a empregada faz as contas de quanto vai precisar para 
comprar a laje para cobrir o cômodo que acabou de levantar no Jardim Progresso. Fica ali 
perto, do outro lado da pista e apenas a quinze minutos de caminhada até o ponto por onde 
passa o perueiro que a conduz ao condomínio.  
 
 
 



Suburbia, Sprawling City, Metrópole Policêntrica, Megametrópole, Megalópole, 
Megacidade, Edge City, Cidade Dispersa, Cidade Global, Cidade Mundial, Cidade Região, 
Cidade Mundo, Cidade Informacional, Cidade Fluxo, Rede de Cidades, Cidade Mosaico, 
Cidade Caleidoscópica, Cidade Fractal, Cidade Fragmentada, Cidade Neobarroca, Cidade 
Neogótica, Cidade Tela, Cidade Partida, Cidade Fechada, Cidade Fortaleza, Cidade Sitiada, 
Cidade Vertical, Cidade Pós-Moderna, Cidade Mutante, Generic City, Cidade Congestão, 
Cidade Estado. Dentre as expressões forjadas nas teorias do urbanismo contemporâneas, 
nas letras da música popular, nas histórias em quadrinhos, nos filmes, instalações artísticas, 
poemas, novelas e romances para designar o fenômeno urbano na virada do milênio, qual se 
aplicaria melhor a São Paulo dos 450 anos?   
 
Todas. A cidade de São Paulo hoje se identifica com todas as definições e rótulos de 
cidades, genuinamente brasileiras ou importadas, presentes nos discursos de urbanistas, 
artistas, políticos, pesquisadores, comunicadores etc. São Paulo contém as características 
quantitativas e qualitativas dessas definições.  
 
São Paulo é megacidade que possui partes participando das relações econômicas 
globalizadas, desempenhando funções de produção e serviços internacionais, fazendo a 
conexão com a vasta rede de cidades e regiões conectadas à economia global.  São Paulo é 
uma megametrópole dispersa, que possui fragmentos de cidades mundiais e globais, 
localizados principalmente em seu vetor centro-sudoeste. Fazem parte de uma rede urbana 
planetária atravessada por fluxos informacionais do mercado financeiro e da rede 
mundializada de serviços e distribuição de mercadorias.  
 
São Paulo é também feita de edge-cities, cidades limítrofes, que libertadas do peso de 
pertencer à cidade, imaginam um mundo urbano feito de unidades autônomas, homogêneas 
e autosufucientes. A pioneira Alphaville, nos anos 70, inaugurava, em plena era 
metropolitana, a utopia da cidade dispersa. Hoje padece exatamente dos mesmos males - 
trânsito, poluição, violência - da cidade que pretendia escapar.  
 
Por outro lado, vastas extensões do  território paulistano são parcamente conectadas a estas 
mesmas redes : são locais por onde não cruzam as infovias , a velocidade da internet e a 
multiplicidade da TV a cabo. São Paulo, portanto não é uma, mas pelo menos duas: é 
cidade partida entre incluídos e excluídos, conectados e soltos, marcada em sua própria 
estrutura básica de funcionamento pela apartação sócio-territorial. 
 
Critério utilizado pela ONU, a marca de 10 milhões de habitantes serve para definir o 
"clube" das megacidades do planeta, duas delas no Brasil: Grande São Paulo e Grande Rio, 
limitando-se à dimensão meramente quantitativa. Contudo, a dimensão "mega" de São 
Paulo produz determinadas qualidades na relação entre a população e os territórios da 
cidade. Por ser megacidade partida e excludente, com benesses concentradas e 
precariedades largamente distribuídas, São Paulo impõe uma "ditadura do movimento" no 
cotidiano da população que utiliza ou frui a cidade a partir de um ir e vir constante de 
carros, ônibus, metrôs, vans, trens, pés, carroças. Estar em São Paulo é estar sempre indo ou 
voltando para/de algum lugar.  
 



Essa leitura urbana em movimento, que fazemos todos os dias quase sem nos darmos conta,  
faz de São Paulo a cidade tela apreendida rapidamente em sua superfície. Paisagem 
superficial horizontal e vertical onde se acumulam imagens e arquiteturas ligadas a um 
mundo descomunal de artefatos e elementos  desgastados da natureza , que desenham a  
neobarroca São Paulo da acumulação material, da encenação do poder e da subordinação. 
 
Os padrões urbanísticos que se configuraram a partir da potente máquina de exclusão 
territorial definiram uma cidade dualizada expressa na imagem centro/periferia. Jardim 
Paulista e Jardim Ângela, Cidade Jardim e Cidade Tiradentes, Higienópolis e Paraisópolis - 
só quem conhece a cidade consegue entender como nomes tão parecidos podem designar 
territórios tão diferentes. 
 
Os padrões de territorialização da exclusão/inclusão social aparecem também  em São 
Paulo nas escalas menores dos fragmentos urbanos que fazem da cidade um mosaico cujas 
pequenas partes possuem diferenças marcantes no acesso à  qualidade e quantidade de 
empregos, serviços e equipamentos. O aumento vertiginoso das favelas, dos condomínios 
fechados, shopping centers e centros empresariais ao longo das décadas de 80 e 90 revela 
essa fragmentação sócioterritorial da cidade, que compartimentaliza os espaços 
promovendo uma vida urbana confinada em geografias controladas, protegidas ou 
vulneráveis, de alta e baixa renda.    
 
Na megacidade partida e fragmentada, as populações de menor renda e nível educacional 
são as que sofrem os impactos mais devastadores do confinamento. A análise dos dados 
gerais sobre as viagens realizadas na região metropolitana contidos na última Pesquisa 
Origem-Destino do Metrô, de 1997, revela uma queda geral da mobilidade, mais acentuada 
na periferia do que no centro expandido. Isto significa que a maior parte da população 
moradora em favelas, conjuntos e bairros precários tem seu cotidiano restrito ao próprio 
bairro e vizinhanças.  
 
No limite, trata-se da dissolução da São Paulo de fronteiras abertas, que abria a 
possibilidade concreta do desenvolvimento humano individual e coletivo, através da 
intensidade das trocas e interações sociais. As fronteiras internas, que agora assumiram a 
materialidade física dos muros, grades e guaritas sitiaram a cidade e confinaram os 
cidadãos para uma vida apenas entre familiares e iguais, impedindo maior contato entre 
diferentes. A cidade fractal é assim uma anticidade, que se debate para estabelecer bases de 
novos padrões de urbanidade, fundados na negação da heterogeneidade que 
paradoxalmente é a verdadeira fonte de potência da cidade. 
 
No contexto da São Paulo cidade mosaico emerge também uma São Paulo virtual no 
interior dos condomínios residenciais, dos apartamentos e  favelas, dos shopping centers e 
dos centros empresariais :  é o corpo fantasmático de uma cidade enquadrada nas inúmeras  
telas de TV, presentes nas mansões e nos barracos por onde circulam fluxos de imagens da 
própria cidade envoltas pelas notícias dos telejornais, geralmente espetáculos trágicos, ou 
pelos melodramas da telenovelas. A São Paulo fantasmática aparece ameaçadora nas telas 
dos circuitos fechados da vigilância privada, utilizados para controlar os acessos de 
indesejados e evitar possíveis roubos e ataques do exterior, fazendo de cada fragmento 
urbano uma fortaleza, sitiada pela violência objetiva e subjetiva. 



 
Tais designações projetadas sobre São Paulo não tocam no dilema essencial de seu destino. 
Sua história, como pudemos apontar ao longo do livro, tem a marca permanente das 
decisões de política urbana tomadas em momentos cruciais, que contaram com mais ou 
menos participação, apoio e mobilização de seus moradores. 
 
Desde a oligarquia que administrou a cidade à sua imagem e semelhança até o pacto 
territorial que incluiu as massas urbanas no poder, excluindo-as de uma condição de 
cidadania plena, não há "problema" urbano ou marca urbanística na cidade que não esteja 
intimamente associado a um modo de governá-la. 
 
Cidades não são como teatros de palco italiano, aonde autores vão definindo enredos, 
diretores vão escolhendo atores para representá-los e cenógrafos vão desenhando ambientes 
sucessivos, a gosto das platéias.  Na cidade, não há enredo ou cenário que independa da 
ação individual e coletiva de todos que a habitam. Por isto, querendo ou não, o destino de 
São Paulo está nas mãos de seus moradores: a sujeira e o abandono das ruas é 
responsabilidade comum, o clientelismo e a corrupção definem tanto a cidade quanto os 
projetos de sistemas de saneamento e circulação. Com 450 anos de vida, quase parando de 
crescer e envelhecendo rapidamente, São Paulo chega a uma espécie de idade adulta. A 
destruição final - ou a reconstrução, em novas bases – de sua geografia sócio-ambiental 
permanece, entretanto, uma possibilidade em aberto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


