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Leia os textos e veja as imagens, observando as datas e os momentos históricos a que se referem:

“Em 1872 São Paulo conseguiu tornar-se importante nó de estrada de ferro, beneficiando assim sobremaneira
o seu comércio. (…) Esse ano (…) não trouxe só isso para São Paulo. A cidade foi beneficiada com iluminação
a gás (…) e o tráfego de bondes a burros (…), com uma única linha do largo do Carmo à Estação da Luz. Os
carros de aluguel aparecem, os esgotos começam. Chegam, mais volumosas, as levas de imigrantes. A lavoura
cafeeira prospera”.

Eurípedes Simões de Paula. “Contribuição monográfica para o estudo da segunda fundação de São Paulo”,
in Revista de História. São Paulo, nº- 17, 1954, p. 170-173.

“O cavalo e a carroça
Estavam atravancados no trilho
E como o motorneiro se
impacientasse
Porque levava os advogados para os
escritórios
Desatravancaram o veículo
E o animal disparou
Mas o lesto carroceiro
Trepou na boléia
E castigou o fugitivo atrelado
Com um grandioso chicote”

Oswald de Andrade. “Pobre Alimária”. Pau-Brasil (1925). São Paulo,
Globo, 1990, p. 115

“Poucas vezes na história do urbanismo terá ocorrido um
fenômeno semelhante (...). Há um século [em 1880], a cidade
contava com trinta mil habitantes e, a partir do momento em
que a ferrovia chegou às novas terras produtoras de café, a
cidade conheceu um crescimento incontrolado. Crises eco-
nômicas, revoluções, guerras, nada conseguiu infletir a curva
de crescimento da cidade. Com os imigrantes vieram novas
técnicas de construir e a cidade foi reconstruída integral-
mente, disso resultando uma nova imagem: a metrópole do
café. (...) Até a Segunda Grande Guerra a cidade conservou sua
imagem de metrópole do café. A partir de então, os grandes
empreendimentos imobiliários vieram destruir, um a um, os
documentos arquitetônicos da cidade. Os poderes públicos
sempre ficaram para trás da iniciativa privada e um código de
obras anacrônico permitiu um uso abusivo do solo”.

Benedito Lima de Toledo. São Paulo: três cidades em um século.
São Paulo: Duas Cidades, 1983, p. 141

“Embora os moradores e cientistas sociais ainda concebam e discutam a cidade em termos da polarização
centro-periferia que dominou a expansão da cidade dos anos 1940 aos anos 1980, uma terceira forma vem se
configurando desde os anos 1980 e mudando consideravelmente a cidade e sua região metropolitana (...) 
As transformações recentes estão gerando espaços nos quais os diferentes grupos estão muitas vezes
próximos, mas estão separados por muros e tecnologias de segurança, e tendem a não circular ou interagir
em áreas comuns”.

Teresa Pires do Rio Caldeira. Cidade de muros: crime, segregação
e cidadania em São Paulo. São Paulo: 34/Edusp, 2000, p. 211
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Redija um texto dissertativo que utilize, sem reproduzir, o material apresentado nesta proposta e que apre-
sente e analise:
— As mudanças ocorridas na cidade de São Paulo entre o final do século XIX e o início do século XX (imigração,

modernização e mudanças econômicas).
— O perfil da cidade da década de 1970 em diante e as formas de segregação urbana.

A partir da década de 1970, a cidade passou a apresentar uma nova aceleração do crescimento populacional,
causada principalmente pela intensificação do êxodo rural e pelas fortes correntes migratórias internas, pro-
venientes sobretudo da Região Nordeste.
Paralelamente, os órgãos públicos começaram a se preocupar em organizar esse crescimento, criando em 1973
a lei que deu origem às Regiões Metropolitanas, numa uma tentativa de articular as decisões públicas de cer-
tos conjuntos de municípios do entorno de grandes metrópoles. No caso de São Paulo, hoje são 39 os municí-
pios que tentam organizar em conjunto políticas públicas de transporte, saneamento e abastecimento, para
racionalizar o espaço urbano metropolitano.
O processo de rápida urbanização estava vinculado à aceleração do crescimento industrial de São Paulo e de
suas cidades vizinhas, ao mesmo tempo que o crescimento populacional fazia surgir novas necessidades de ser-
viços, ampliando o setor terciário da economia. 
O crescimento quantitativo da cidade trouxe diferentes impactos para a população, segundo o seu nível de
renda, acarretando fortes distorções sociais que transparecem na organização do espaço urbano. Dentro dessa
lógica encontramos uma intensa periferização da parcela da população de mais baixa renda, segregada em
áreas distantes e carentes de infra-estrutura urbana, (transportes, saneamento básico, coleta de lixo, etc.). Por
outro lado, certos espaços da cidade foram valorizados, concentrando população de renda mais elevada em
locais bem organizados e bem servidos de infra-estrutura e de serviços urbanos. A amplificação desse processo

Resolução

1. Condomínio de luxo no Morumbi, 
ao lado da favela Paraisópolis. 

Tuca Vieira. Folha Imagem, 2004. In: CAMPOS,
Cândido M. e outros (orgs.). São Paulo:

metrópole em trânsito. São Paulo:
SENAC, 2004, p. 198.

2. Vista aérea do centro, década de 1950.
Anônimo. In: GERODETTI, João E. e outro.

Lembranças de São Paulo. São Paulo: Studio
Flash, 1999, p. 35.

3. Esquina da Rua Direita com Rua São
Bento, década de 1920

Anônimo. In: MUSA, João Luiz e outros.
São Paulo, anos 20: andar, vagar, perder-se.

São Paulo: Melhoramentos. 2003, p. 131.



3

gerou a convivência dos dois tipos de espaço, que muitas vezes são separados apenas por muros, guaritas e
“privatizações” de espaços públicos, configurando os chamados enclaves urbanos, ou seja, pequenas áreas
elitizadas cercadas por imensos bolsões de pobreza.
A rápida expansão da cafeicultura paulista, a partir da década de 1870, foi o principal fator responsável pelo
espantoso crescimento da cidade de São Paulo, que em poucas décadas passou de um aglomerado urbano pe-
queno e pobre para a posição de principal metrópole do país.
O avanço cafeeiro ocorrido no chamado Oeste Paulista, que gerou grande acumulação de capitais e atraiu um
elevado número de imigrantes, refletiu-se quase imediatamente na capital da província — posteriormente es-
tado — de São Paulo. A construção de estradas de ferro, destinadas a transportar o café até o porto de Santos,
transformou São Paulo num importante entroncamento ferroviário. Além disso, a comercialização do café
promoveu a expansão do setor comercial e do de serviços: comissárias de café, empresas de armazéns gerais,
bancos, etc. Esse conjunto de novas atividades passou a ser mais um elemento de atração de imigrantes, fa-
zendo com que a população da cidade tendesse a crescer cada vez mais rapidamente.
Esse crescimento, por sua vez, exigiu a expansão dos serviços urbanos, tais como transporte, iluminação, abas-
tecimento de água e coleta de esgotos, entre outros. Criou-se, assim, um círculo virtuoso, em termos econô-
micos: mais riqueza, mais população, mais atividades econômicas, que, por sua vez, geraram novas riquezas e
atraíam mais população. O resultado final foi a transformação de São Paulo, no final do século XIX e início do
século XX, na metrópole do café.
O processo de acelerada metropolização foi reforçado, nas décadas iniciais do século XX, pelo surgimento e a
expansão — lenta, porém contínua — do setor industrial, de tal modo que, ao encerra-se a República Velha,
em 1930, a cidade de São Paulo já se transformara no maior pólo industrial do país.


