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Apresentação do percurso de pesquisa e seus produtos 
 

Mariangela Belfiore Wanderely1 
 
Este subprojeto teve como base pesquisas realizadas pela Coordenadoria de Estudos e 

Desenvolvimento de Projetos Especiais – CEDEPE/PUC-SP e os Núcleos de Estudos e Pesquisas 
de Movimentos Sociais e o de Cidades e Territórios, ambos do PEPG em Serviço Social. 

Os estudos realizados por esses grupos têm revelado, de forma instigante, as 
dificuldades e barreiras que impedem ou bloqueiam o acesso aos direitos e a efetiva inclusão 
social da população (e, em especial a população de baixa renda) a serviços públicos.  

Entendemos que a opção metodológica pela zona leste de São Paulo é resultante dos 
percursos que foram delineados individual e coletivamente pelas pesquisas desenvolvidas, no 
período 2016-2017, em torno da preocupação com o acesso às políticas sociais na cidade de 
São Paulo, considerando-se suas diversidades e desigualdades intraurbanas. Neste sentido, a 
zona leste se coloca como cenário privilegiado das análises realizadas, e além disso, como a 
expressão concreta das interfaces cotidianas enfrentadas pelos cidadãos da megalópole 
paulistana entre as demandas de proteção social e as condições desiguais vivenciadas nos seus 
múltiplos territórios. 

A organização do acesso aos serviços é uma das principais questões a serem 
enfrentadas, considerando-se a diversidade apresentada pela Zona Leste, do ponto de vista do 
acesso á cidade e às políticas sociais, especialmente as de Habitação de Interesse Social e a da 
Política de Assistência Social. De uma forma geral, as nossas pesquisas têm verificado uma 
sorte de descompasso entre a lógica institucional dos serviços sociais públicos e das trajetórias 
das famílias que buscam o acesso aos serviços, bem como das lógicas socioterritoriais dos 
diversos distritos da cidade de São Paulo.  

A pesquisa desenvolvida no âmbito do Pipeq pretendeu operar em uma dimensão mais 
fina de análise, acompanhando os trajetos cotidianos realizados pela população nas suas 
práticas sociais e no acesso aos serviços sociais, sob as referências de acessibilidade e 
mobilidade, com foco privilegiado de análise as políticas de assistência social e de habitação. 

A construção da cartografia proposta por este projeto busca subsidiar os processos de 
elaboração de indicadores de monitoramento e avaliação de acessibilidade para tais políticas, 
na perspectiva da garantia de acesso à cidade e à cidadania, de forma mais alargada, do que a 
convencional referência de pertencimento pelo endereço domiciliar. Além do estudo das 
informações de caráter censitário, priorizou-se o estudo do Cadastro Único, da Base de Dados 
sobre oferta de serviços da política municipal de Assistência Social, em especial da Proteção 
Social Especial e a base de dados dos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida, 
para a construção de um tripé entre a pesquisa de fluxos e barreiras de acesso, as diretrizes, 
normativas, arranjos organizacionais e oferta de serviços. 

A delimitação dos territórios pesquisados teve como parâmetro inicial estudos 
realizados por professores do PEPG em Serviço Social, com destaque para as professoras 
doutoras Aldaíza Sposati e Dirce Koga, conforme explica esta última, ao discorrer sobre nossa 
escolha metodológica da Zona Leste. 

 
O cenário da zona leste evidenciado pelo Censo 2010 (dinâmica 2000/2010) já 
mostrava a sua heterogênea configuração demográfica: dos 31 distritos, apenas 
9 apresentaram crescimento positivo acima de 1% a.a., sendo que 8 tiveram 
crescimento negativo e 14 distritos com crescimento inferior a 1% a.a. A zona 

                                                           
1 Doutora em Serviço Social, professora do Programa de Estudos Pós Graduados em Serviço Social da 
PUCSP. 
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leste sempre foi conhecida como a região mais densamente povoada da cidade. 
De fato, desde o Censo de 1980, a população da zona leste corresponde a uma 
média de 35% da população total da cidade de São Paulo. Em 2010, sua 
população se aproxima de 4 milhões de pessoas. Porém, a dinâmica 
demográfica interna da zona leste tem revelado significativas alterações, 
indicando a relevância de sua heterogeneidade intraurbana.  
As reflexões de Rolnik e Frugoli Jr.2 demonstravam no final da década de 1990 a 
configuração de, pelo menos duas zonas lestes: uma formada pelos distritos 
mais próximos ao centro e outra pelos distritos mais ao extremo da cidade. 
Porém, o mesmo estudo já apontava para um fenômeno até então pouco 
estudado, que seriam os impactos das “novas formas de organização imobiliária 
residencial, como os planos de autofinanciamento e as cooperativas 
habitacionais”, em que se destacava o distrito de Itaquera, que havia 
apresentado uma forte produção de apartamentos entre 1996 e 1997. 
Dessa forma, tomando como referência estudos do Mapa da exclusão/inclusão 
social da cidade de São Paulo – MEIS III (Cedest, 2013)3, se pode perceber que 
ocorre uma consolidação a lógica excludente impulsionada pelo eixo leste-
oeste, configurando, a princípio, o desenho de 3 lestes: Leste 1) a leste mais 
consolidada e próxima ao centro; Leste 2) a leste intermediária que se 
encontra em processo intenso de investimentos imobiliários, incluindo o 
próprio estádio Arena Corinthians em Itaquera e Leste 3) a borda de fronteira, 
mais ao extremo leste, que continua agregando os distritos com forte marca de 
exclusão social. Os resultados apresentados pelo MEIS III associados ao Índice 
Territorial de Proteção Social – ITPS, confirmam esta configuração. 

 
Os produtos de pesquisa deste subgrupo estão apresentados em quatro papers 

cujos conteúdos foram retrabalhados para compor dois capítulos que integrarão o livro 
a ser publicado pelo conjunto dos pesquisadores deste projeto temático. 

 
O primeiro paper Desigualdade intraurbana, territórios e territorialidades: 3 

lestes em 1 faz uma retropectiva das publicações emblemáticas no debate das 
desigualdades sociais da cidade de São Paulo e apresenta as escolhas e escalas téorica 
metodológicas da pesquisa. 
 

O paper Análise dos deslocamentos na Zona Leste problematiza as condições de 
mobilidade e acessibilidade, tendo como referência os desclocamentos e a distãncia 
em relação a serviços das políticas sociais setoriais, como educação, saúde e assistência 
social.  

Na sequência os paper Acesso ao direito à moradia e à cidade na zona leste de 
São Paulo e Apontamentos sobre a complexidade de acesso a direitos sociassistencias na Zona 
Leste analisam as condições de acesso, bem como identificam berreiras no acesso a programas 
de habitação de interesse social e em relação à distribuição da oferta na política de assistência 
social, especificamente na Proteção Social Especial, que se refere a serviços destinados a 
famílias e indivíduos cujos direitos tenham sido violados e/ou ameaçado 

                                                           
2 ROLNIK, R. e FRUGOLI JR, H. Reestruturacao urbana da metrópole paulistana: a zona leste como 
território de rupturas e permanências. In: Cadernos Metrópole. SÃO PAULO: Educ, no6, p.43-66. 
3 SPOSATI, A. e MONTEIRO, Miguel (orgs). Desigualdades nos territórios da cidade. SÃO PAULO: 
Educ, 2017. 



4 
 

 
Subprojeto: Fluxos populacionais relativos aos acesso às politicas de Assistência 

Social e Habitação 

 
Paper 1. Desigualdade intraurbana, territórios e territorialidades: 3 lestes em 1 

 
Dirce Koga4 

Rodrigo Diniz5 
 
O debate em torno da desigualdade social permanece na agenda diária dos países, das 

cidades pelo mundo afora. No último relatório divulgado pela Oxfam Brasil6, intitulado “A 
distancia que nos une – um retrato das desigualdades brasileiras”, duas afirmações iniciais 
chamam a atenção para o tema das desigualdades:  

Precisamos falar sobre desigualdades. No mundo, oito pessoas detêm o 
mesmo patrimônio que a metade mais pobre da população. Ao mesmo 
tempo, mais de 700 milhões de pessoas vivem com menos de US$ 1,90 por 
dia... No Brasil, a situação é pior: apenas seis pessoas possuem riqueza 
equivalente ao patrimônio dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. E 
mais: os 5% mais ricos detêm a mesma fatia de renda que os demais 95%. 
(OXFAM, 2017: p. 06) 

Importa ressaltar, de forma insistente e persistente, nos dias atuais, em que assistimos 
atônitos o retrocesso quanto aos direitos sociais na realidade brasileira: a desigualdade social 
se concretiza no cotidiano das populações, nas condições objetivas e subjetivas de vida, nos 
seus territórios de vivência. Sejam estes territórios conformados pelas urbanidades ou 
ruralidades, pelos becos ou ruas das cidades, pelos abrigos ou presídios, pelos hospitais ou 
hospícios, ou seja, pelos espaços privados, públicos, abertos ou confinados, é que a 
desigualdade ganha materialidade, cheiro, cor. 

Tratar da materialidade cotidiana da desigualdade social nas cidades brasileiras se 
torna uma tarefa necessária e, ao mesmo tempo, estranhamente redundante para as pesquisas 
acadêmicas, que há décadas, desde pelo menos o final do século XX vem construindo métricas 
e indicadores que tratam desta temática, em suas mais variadas escalas espaciais. 

Impulsionados pelo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH promovido pelo PNUD – 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que nos anos 90 passa a divulgar o 
ranking dos países por esta medida que varia de 0 a 1, surgem inúmeros agentes interessados 
no uso desta classificação para referenciar suas pesquisas, metas de crescimento, indicadores 
de investimento socioeconômico. Tanto o setor governamental, como empresas e organizações 
da sociedade civil passam a utilizar o IDH como mais uma ferramenta para além do tradicional 
“Produto Interno Bruto – PIB” em seus programas e projetos. 

Ressalta-se, neste contexto, que embora as condições objetivas e subjetivas de vida 
das populações das cidades tenham mantido sua realidade concreta, nua e crua, as 
formulações de suas medidas é que se alteraram nesses últimos decênios, especialmente entre 
o final do século XX e início do século XXI. Ou seja, a desigualdade social sempre esteve 
presente, o que se altera ao longo do tempo são as formas de medir e nomear as condições 
concretas de vida. O fato é que aqueles que medem e nomeiam não fazem parte do mundo 
daqueles que vivem tais condições, e é exatamente neste ponto que se coloca o grande desafio 

                                                           
4 Assistente Social, professora do Programa de Estudos Pós Graduados em Serviço Social da PUCSP. 
5 Assistente Social, doutorando do Programa de Estudos Pós Graduados em Serviço Social da PUCSP. 
6 Oxfam - Comitê de Oxford de Combate à Fome. Relatório “A distancia que nos une”. Disponível em: 

https://www.oxfam.org.br/a-distancia-que-nos-une.  
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para se tratar do tema da desigualdade social: a medida se faz a partir de um lugar distante e 
distinto de onde ela é vivenciada com sofrimento. 

Ao ter como chave de análise a desigualdade intraurbana, reconhecem-se as 
dificuldades de enfrentar a temática diante desta realidade de distanciamento inerente ao 
próprio processo de construção de medidas e nomenclaturas em torno das condições de vida 
das populações e seus territórios de uma megalópole, como se constitui a cidade de São Paulo. 

Para tanto, se tomará como foco privilegiado de análise a região conhecida como 
“Zona Leste”, a famosa “ZL”, que carrega em sua trajetória todas as venturas, agruras e 
estigmas próprios de lugares, cujas identidades representam histórias de luta e resistência, ao 
fazer parte de uma cidade marcada pelas desigualdades sociais. É a partir destes territórios que 
este texto pretende traçar algumas aproximações sobre os sentidos produzidos e reproduzidos 
em torno das relações estabelecidas entre as medidas de desigualdades sociais e a 
configuração de territorialidades, que impactam nas leituras e interpretações sobre uma 
cidade tão diversa, dinâmica e desigual como é a cidade de São Paulo. 
 
Medidas de São Paulo: ao longo do tempo e seus territórios 
 

Medir a cidade de São Paulo, sem dúvida, se impõe como uma das tarefas mais 
complexas para qualquer pesquisador que se aventure a “desvendar” os territórios desta 
metrópole. Segundo o pesquisador Assis Angelo7 “a cidade foi tema de mais de 3.000 canções”, 
sendo que a música mais antiga data de 1750 e intitula-se “Missa a São Paulo”. Ainda, segundo 
o pesquisador, "Entre os compositores mais conhecidos, quem fez mais canções sobre a cidade 
foi Itamar Assumpção, com 25 músicas. Uma a mais que Adoniran Barbosa." 

Quanto às pesquisas sobre São Paulo, apenas a título de observação, importa ressaltar 
algumas publicações que deixaram suas marcas em torno do debate das desigualdades sociais, 
a começar pelo emblemático “São Paulo 1975: crescimento e pobreza” (Editora Loyola, 1976), 
uma coletânea de estudos realizados pela Pontifícia Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese 
de São Paulo, em plena ditatura militar, sob coordenação de Lucio Kowarick e Vinicius Caldeira 
Brant. É ainda no final dos anos 70, que Lúcio Kowarick lança uma coletânea de textos escritos 
entre 1973 e 1979, e que irá inaugurar o conceito transformado em título do livro “ a 
espoliação urbana” (Editora Paz e Terra). 

Em 1982, parte do mesmo grupo de “São Paulo 1975” irá publicar “São Paulo: o povo 
em movimento” (Editora Vozes/Ceprap), tendo como organizadores Paul Singer e Vinicius 
Caldeira Brant, e enfatizando “os novos personagens” (Eder Sader, 1988) que entravam em 
cena, representativos de setores de lutas da sociedade civil. Também esta publicação de Eder 
Sader marca as experiências e lutas das classes trabalhadoras em São Paulo. 

Ainda em 1988, Aldaíza Sposati publica “Vida urbana e gestão da pobreza” (Editora 
Cortez), tendo como foco a cidade de São Paulo, fruto de sua tese de doutorado, cujo prefácio 
de José Álvaro de Moisés se torna revelador sobre a “tradição” dos estudos sobre São Paulo: 

Retomando uma fecunda tradição de estudos sobre o lugar das classes 
populares na vida de São Paulo, tradição essa que foi iniciada há mais de 
dez anos com o pioneiro estudo São Paulo, crescimento e pobreza, 
publicado sob os auspícios da Arquidiocese de São Paulo e sob a 
responsabilidade editorial do CEBRAP, o livro mostra como a assistência 
social em São Paulo insere-se na lógica perversa de um desenvolvimento 
capitalista que é modernizador mas, ao mesmo tempo, excludente. 
(SPOSATI, 2008: p.8) 

                                                           
7 Fonte: Último Segundo - iG @ http://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/musica/conheca-e-ouca-12-

musicas-que-retratam-sao-paulo/n1597594615316.html 

 

http://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/musica/conheca-e-ouca-12-musicas-que-retratam-sao-paulo/n1597594615316.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/musica/conheca-e-ouca-12-musicas-que-retratam-sao-paulo/n1597594615316.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/musica/conheca-e-ouca-12-musicas-que-retratam-sao-paulo/n1597594615316.html
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Em 1990, Milton Santos, publica “Metrópole corporativa e fragmentada – o caso de 
São Paulo” (Editora Nobel e Secretaria de Estado da Cultura), anunciando que: 

... São Paulo é, certamente, o melhor exemplo, no Terceiro Mundo, de uma 
situação de modernidade incompleta. Nela se justapõem e se superpõem 
traços de opulência, devidos à pujança da vida econômica e suas expressões 
materiais, e sinais de desfalecimento, graças ao atraso das estruturas sociais 
e politicas. Tudo o que há de mais moderno pode aí ser encontrado, ao lado 
das carências mais gritantes. (Santos, 1990: p. 13) 

Ainda nos anos 90 destacam-se os trabalhos publicados por Maria Adélia de Souza (A 
identidade da metrópole – a verticalização em São Paulo, Editora Hucitec/USP, 1994) e Raquel 
Rolnik (A cidade e a lei – legislação, politica urbana e territórios na cidade de São Paulo, Editora 
Studio Nobel, 1997). É neste período, final dos anos 90, e adentrando para o início do século 
XXI que as desigualdades da cidade de São Paulo passam a ser evidenciadas. A publicação do 
Mapa da exclusão/inclusão social da cidade de São Paulo8 no jornal “Folha de S. Paulo”, em 
caderno especial intitulado “Raio-X SP”, em 26/11/1995, provoca importantes debates no meio 
acadêmico e da gestão pública em São Paulo, em torno das desigualdades reveladas pela 
pesquisa a partir dos seus 96 distritos administrativos, até então desconhecidos pela maioria 
da população da cidade. 

Assim durante a primeira metade dos anos 2000 destacam-se: “Cidade de muros – 
crime, segregação e cidadania em São Paulo”, de Tereza Pires do Rio Caldeira (Editora 
34/Edusp, 2000); “Centralidade em São Paulo: trajetória, conflitos e negociações na metrópole, 
de Heitor Frugoli Jr (Editora Cortez/Edusp/Fapesp, 2000); “Cidade em pedaços”, de Aldaiza 
Sposati (Editora Brasiliense, 2001); “Parceiros da exclusão”, de Mariana Fix (Editora Boitempo, 
2001); “Medidas de cidades: entre territórios de vida e territórios vividos”, de Dirce Koga 
(Editora Cortez, 2003); “São Paulo: segregação, pobreza e desigualdades sociais” sob 
organização de Eduardo Marques e Haroldo Torres (Editora Senac, 2005).  

Na segunda metade dos anos 2000 em diante, a cidade de São Paulo continuou sendo 
pesquisada, (re) conhecida, comparada, destacando-se mais recentemente os seguintes livros: 
“Desigualdade nos territórios da cidade – métricas sociais intraurbanas em São Paulo”, co-
autoria de Aldaíza Sposati, Miguel Monteiro, Frederico Ramos, Dirce Koga e Tathiane Anazawa 
(Editora Educ, 2017); “Territórios em conflito – São Paulo: espaço, história e política” de Raquel 
Rolnik (Editora Tres Estrelas, 2017) e “Pluralidade urbana em São Paulo: vulnerabilidade, 
marginalidade, ativismos” sob organização de Lúcio Kowarick e Heitor Frugoli Jr (Editora 34, 
2016). Destacam-se, neste período, a partir de 2006: “Nas tramas da cidade: trajetórias 
urbanas e seus territórios”, sob organização de Vera Telles e Robert Cabanes (Editora 
Humanitas, 2006); “Fronteiras de tensão: política e violência nas periferias de São Paulo 
(Editora Unesp/CEM-Cebrap, 2011); “São Paulo: novos percursos e atores – sociedade, cultura 
e política”, organizado por Lúcio Kowarick e Eduardo Marques (Editora 34/ CEM-Cebrap, 2011); 
“São Paulo: sentidos territoriais e políticas sociais”, organizado por Aldaíza Sposati e Dirce Koga 
(Editora Senac, 2013). 

Este breve levantamento das produções aqui consideradas mais afetas ao debate da 
desigualdade social que marca o modo de se fazer cidade em São Paulo, objetiva trazer à tona 
o acúmulo de estudos e pesquisados já realizados em torno desta temática, e que certamente 
tem contribuído para a construção das reflexões em torno da configuração socioterritorial da 
zona leste desta megalópole, que tem referenciado as análises do eixo de pesquisa “Fluxos 
populacionais relativos aos acessos às políticas de Assistência Social e Habitação”. 

Entendemos que a opção metodológica pela zona leste de São Paulo é resultante dos 
percursos que foram delineados individual e coletivamente pelas pesquisas desenvolvidas, no 
período 2016-2017, em torno da preocupação com o acesso às políticas sociais na cidade de 

                                                           
8 Pesquisa coordenada pela Profa. Aldaíza Sposati, pelo Núcleo de Seguridade e Assistência Social da 
PUCSP, em 1993, cuja publicação pela Editora Educ se dá em 1996. 
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São Paulo, considerando-se suas diversidades e desigualdades intraurbanas. Neste sentido, a 
zona leste se coloca como cenário privilegiado das análises realizadas, e além disso, como a 
expressão concreta das interfaces cotidianas enfrentadas pelos cidadãos da megalópole 
paulistana entre as demandas de proteção social e as condições desiguais vivenciadas nos seus 
múltiplos territórios. 

Partimos do pressuposto de que, tradicionalmente, as políticas sociais brasileiras 
consideram os territórios de uma cidade como seus “pontos de chegada” e não como seus 
“pontos de partida”, isto é, os territórios são vistos como locais de intervenção de ações, 
serviços, programas, que foram elaborados para atender determinadas necessidades e 
públicos. Neste caso, os contextos em que necessidades e públicos encontram-se inseridos 
encontram-se excluídos ou são colocados em segundo plano. 

Considerar os territórios de São Paulo como ponto de partida para se construir as 
análises sobre fluxos populacionais e acessos às políticas sociais nesta megalópole se coloca, 
pois, como condição primeira para as leituras propostas neste eixo de pesquisa. Por isso o lugar 
das medidas de São Paulo ganha uma centralidade que se expande para além do fator 
estatístico: trata-se de buscar aproximações sucessivas e insistentes para se chegar ao chão em 
que as condições concretas de vida e de vivência ocorrem em suas múltiplas escalas 
socioterritoriais. 

Pois, como já anunciava Milton Santos na introdução do livro “Metrópole corporativa e 
fragmentada” (Nobel, 1990), ao tratar do papel do Estado e as políticas de urbanização: 

Não se trata de um Estado em abstrato, assim definido de uma vez por 
todas; nem de uma especulação fundiária em abstrato, independente de 
sua historicidade; nem de um tamanho urbano em abstrato, encerrado 
em si mesmo; nem de uma pobreza em abstrato, independente do 
espaço em que se insere. Trata-se de um entendimento de um sistema, o 
que supõe sua historicidade, da qual lhe advém sua singularidade. Para 
isso, a própria cidade, como materialidade, tem de ser colocada na 
frente da cena, porque ela se impõe aos demais figurantes como uma 
estrutura de enquadramento – isto é, um dado dinâmico - , sem a qual, 
de nosso ponto de vida, a própria vida social dificilmente pode ser 
entendida. (SANTOS, 1990: p.10 e 11) 

O Censo Demográfico o IBGE 2010 revelou alterações significativas na dinâmica 
populacional da cidade de São Paulo, alterando a tendência que vinha sendo observada nos 
censos anteriores (1980/1991/2000), em que as áreas mais periféricas e fronteiriças com 
outros municípios vivenciavam uma espécie de explosão populacional, enquanto as áreas 
centrais sofriam um esvaziamento de habitantes. O censo 2010 indicou um repovoamento das 
áreas centrais, embora determinadas porções periféricas e fronteiriças continuassem 
mantendo uma tendência de aumento populacional, porém, de forma não tão intensa como 
nos períodos anteriores. 

Estas novas dinâmicas demográficas, aliadas a determinados indicadores 
socioeconômicos e o advento da Copa do Mundo de Futebol (2014), que protagonizou a 
construção do estádio “Arena Corinthians” em São Paulo, colocaram em questão as 
interferências desses novos empreendimentos na zona leste da cidade. As relações entre novos 
empreendimentos econômicos e novas dinâmicas sócio populacionais estariam interferindo 
nos acessos às políticas sociais? Até que ponto a presença de novos agentes econômicos nos 
territórios da zona leste estariam interferindo nos processos de proteção/desproteção social de 
seus habitantes? 

A zona leste de São Paulo, de fato, sempre foi uma presença forte na cidade não 
somente pela representatividade populacional, em torno de 4 milhões de habitantes, como 
também pela complexidade de suas demandas de proteção social e do histórico de luta e 
resistência de movimentos sociais, passando pelas questões de saúde, moradia, educação, 
emprego e transporte público. Porém, as pesquisas sobre esta porção da cidade denotam que 
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se trata de uma região que abriga e reproduz as diversidades e desigualdades que marcam a 
própria megalópole da qual faz parte. Dessa forma, se tem entendido no exame deste 
subprojeto (“Fluxos populacionais relativos aos acessos às politicas de Assistência Social e 
Habitação”), que se trata da existência de mais de uma leste, na verdade seriam três lestes a 
compor a atual zona leste de São Paulo. 

 
Medidas da zona leste: três lestes em uma9 

 
Segundo relatório de pesquisa elaborado por Raquel Rolnik, em trabalho intitulado 

“Reestruturação da metrópole paulistana: análise de territórios em transição” (2000), a zona 
leste possui uma identidade marcante: 

Assim, constitui-se a identidade dominante da região, a reboque da 
industrialização e da habitação operária, consolidada em um conceito 
que chamamos de Posição Leste. A Posição Leste traduz o ponto - ou os 
pontos - de onde parte a Zona Leste para colocar-se em relação ao resto 
da cidade, do Brasil. É a posição das várzeas industriais ferroviárias e 
proletárias, dos conjuntos habitacionais, das baixadas e sua relação com 
as áreas de consumo e moradia de alta qualidade, do outro lado da 
cidade. É a posição do mundo desglamourizado do trabalho e da 
ausência das elites. É a posição dos investimentos públicos apenas 
funcionais - e não urbanísticos - chegando apenas muito após os lugares 
terem sido povoados. Da luta contínua por espaços de vida e cidadania, 
por parte daqueles que fazem da região sua casa. (ROLNIK, 2000: p.6) 

  
O cenário da zona leste evidenciado pelo Censo 2010 em sua dinâmica no período de 

2000 a 2010 torna claro o quanto se trata de uma região heterogênea na sua configuração 
demográfica, conforme o mapa 1 a seguir demonstra: enquanto os distritos de São Rafael, 
Iguatemi, Guaianases e São Miguel apresentaram uma diferença de crescimento populacional 
que chegou em torno de 60%, os distritos vizinhos de Jardim Helena e Lajeado tiveram uma 
diferença de redução em até cerca de 30% em suas populações. 

O mapa 1 mostra, ainda que de forma genérica, os distritos da zona leste 
apresentaram, em sua maioria, um baixo crescimento populacional no período de 2000 a 2010, 
sendo que alguns deles até mesmo um decréscimo, com destaque para os distritos de Lajeado 
e Jardim Helena mais ao extremo da região, além de Água Rasa, Cangaiba, Ponte Rasa, Artur 
Alvim, Aricanduva e São Mateus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 A maior parte do conteúdo deste texto fez parte originalmente do capítulo intitulado “Dinamicas 
socioterritoriais da Zona Leste de São Paulo a partir do Censo 2010” publicado no livro “Megaprojetos, 
megaeventos, megalápole: a producao de uma nova centralidade em São Paulo” (2015), organizado por 
Monica Carvalho e Clarissa Gagliardi, como parte do projeto nacional “Metropolização e megaeventos: 
impactos da Copa do Mundo e das Olimpíadas nas metrópoloes brasileiras”(INCT – Observatório das 
Metrópoles). 
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Figura 1 - Mapa de Incremento Populacional Zona Leste de São Paulo – 2000/2010 

 
Fonte: Sposati, Aldaiza et al, 2017. 

 
O Censo 2010 demonstra que dos trinta e um distritos localizados na porção leste da 

cidade, apenas nove apresentaram crescimento positivo acima de 1% a.a., sendo que oito 
tiveram crescimento negativo e catorze crescimento inferior a 1% a.a. Percebe-se que esse 
comportamento demográfico da região leste acompanha a dinâmica demográfica da cidade de 
São Paulo, que apresentou, na média, um crescimento de 0,7% a.a. no período de 2000 a 2010. 
A zona leste sempre foi conhecida como a região mais densamente povoada da cidade. De 
fato, desde o Censo de 1980, a população da zona leste corresponde a uma média de 35% da 
população total da cidade de São Paulo. Em 2010, sua população se aproxima de 4 milhões de 
pessoas.  

Porém, a dinâmica demográfica interna da zona leste tem revelado significativas 
alterações, o que já permite mencionar a importância de se olhar para esta região a partir 
também de sua heterogeneidade intraurbana, e não somente como um bloco urbano 
homogêneo que marcaria sua identidade na metrópole paulistana, a famosa “ZL”. 
 
                Gráfico 1 – População total da zona leste (1980-2010) 

 
Fonte: IBGE, 2010 

 
Segundo estudo de Raquel Rolnik e Heitor Frugoli Jr. (2001) sobre a reestruturação 

urbana da metrópole, a zona leste é apresentada como um território de rupturas e 
permanências. Se por um lado permanece o principal eixo estruturador da Zona Leste, a 
direção Leste-Oeste (consolidado pelos empreendimentos da Radial Leste e da linha vermelha 
do Metrô), por outro lado, os autores observam mudanças entre a Leste mais próxima ao 
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centro da cidade e a leste mais periférica, já nas fronteiras com os municípios da Grande São 
Paulo (Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Santo André). 

Já no período estudado (final da década de 1990), os autores observam uma tendência 
de redução da população e, ao mesmo tempo, uma alteração no perfil habitacional de alguns 
distritos tradicionais da zona leste (Penha, Tatuapé, Belém, Moóca, Água Rasa, Vila Formosa) 
com a intensificação de lançamentos imobiliários verticalizados. Nesse quadro chamam 
atenção para o Jardim Anália Franco e a Praça Silvio Romero no bairro do Tatuapé, que passam 
a figurar como “enclaves emergentes” (Rolnik e Frugoli Jr, 2001), com perfis distintos dos seus 
vizinhos, e até então não existente na região leste, justamente pelo alto padrão imobiliário. 

E, a mesma análise aponta os distritos do extremo da zona leste como contraponto, 
pois além de apresentarem uma tendência de crescimento demográfico mais intenso que os 
demais distritos próximos à região central, expressam o modelo socioterritorial excludente que 
rege a dinâmica da cidade de São Paulo. 

Por outro lado, o mercado imobiliário formal atua muito pouco nos 
distritos da Zona Leste mais distantes do Centro, que apresentam 
maiores graus de exclusão social, como Lajeado, Guaianazes, Itaim 
Paulista, Cidade Tiradentes e Iguatemi. Nestes distritos, a verticalização 
ainda é configurada predominantemente pela implantação de conjuntos 
habitacionais produzidos pelo poder público (Cohab e CDHU), cercados 
por loteamentos clandestinos com pouca ou nenhuma urbanidade. São 
os distritos onde o modelo de exclusão territorial permanece como 
forma de estruturação da cidade desigual. (Rolnik e Frugoli Jr, 2001: 
p.46) 
 

As reflexões de Rolnik e Frugoli Jr. Demonstram, no final da década de 1990, a 
configuração de, pelo menos duas zonas lestes: uma formada pelos distritos mais próximos ao 
centro e outra pelos distritos mais ao extremo da cidade. Porém, o mesmo estudo já apontava 
para um fenômeno até então pouco estudado, que seriam os impactos das “novas formas de 
organização imobiliária residencial, como os planos de auto-financiamento e as cooperativas 
habitacionais”, em que se destacava o distrito de Itaquera, que havia apresentado uma forte 
produção de apartamentos entre 1996 e 1997. Com o evento da Copa de 2014, esse processo 
se mostra intensificado nesse distrito, justamente onde está sendo construído o Estádio Arena 
Corinthians. 

Tomando como referência os dados do Censo 2010, se pode perceber que ocorre uma 
consolidação dessa lógica excludente impulsionada pelo eixo leste-oeste, configurando, a 
princípio, o desenho de 3 lestes: Leste 1) a leste mais consolidada e próxima ao centro; Leste 
2) a leste intermediária que se encontra em processo intenso de investimentos imobiliários, 
incluindo o próprio estádio Arena Corinthians em Itaquera e Leste 3) a borda de fronteira, mais 
ao extremo leste, que continua agregando os distritos com forte marca de exclusão social. 
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Figura 2 – Configuração das três lestes  

 
 

Os resultados apresentados pelo Mapa da exclusão/inclusão social- MEIS de 2010 
(SPOSATI et al, 2017) contribuem para a configuração das 3 lestes, conforme se pode observar 
pela figura 2. 
 
Figura 3 – Mapa da exclusão/inclusão social 2010 final e zoom da zona leste – São Paulo 

 
Fonte: Sposati, Aldaiza et al, 2017. 

 
Nota-se que na Leste 1 podem ser identificados os distritos considerados menos 

excluídos, segundo a metodologia do MEIS10, com destaque para os distritos do Tatuapé e da 
Móoca, que já se classificam como distritos incluídos. Na Leste 2, os distritos de Sapopemba, 
José Bonifácio, Itaquera e Jacuí se mostram mais excluídos que os demais distritos, e seus graus 

                                                           
10 Trata-se de uma metodologia de medidas de desigualdades socioterritoriais intraurbanas  
desenvolvida desde 1994 pelo NEPSAS – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Seguridade e Assistência 
Social da PUCSP, tendo como referência a cidade de São Paulo na escala dos seus 96 distritos. Trata-se 
hoje de uma metodologia aplicada em outras cidades brasileiras, sob a coordenação do Cedest – Centro 
de Estudos das Desigualdades Socioterritoriais, uma parceria entre o INPE e a PUCSP. 
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de exclusão social são semelhantes aos distritos localizados na Leste 3, em que a totalidade dos 
distritos são considerados excluídos.  

Embora nos resultados do MEIS 2010, os distritos considerados mais excluídos da 
cidade tenham sido Marsilac, Grajáu, Parelheiros e Jardim Ângela (nessa ordem), todos 
localizados na região sul da cidade, logo em seguida aparecem os distritos da região leste, 
Iguatemi, Lajeado e Jardim Helena, compondo o ranking dos mais excluídos da cidade. 

Também na escala do setor censitário, podemos perceber por meio dos resultados do 
ITPS – Índice Territorial de Proteção Social – 2010 (Sposati et al, 2017), que é possível 
identificar esta configuração das 3 Lestes, conforme a figura a seguir: 

 
Figura 4 – Índice Territorial de Proteção Social – 2010 –zona leste de São Paulo. 

 
Fonte: Sposati, Aldaiza et al, 2017. 

 
Os setores predominantes da Leste 1 são identificados como pertencentes aos grupos 

4 e 5, porém, também se apresentam setores pertencentes aos grupos 1 a 3, que indicam 
maior proteção social territorial das famílias. Em contraponto, na Leste 3, predominam os 
setores censitários identificados como pertencentes aos grupos 7 e 8, considerados com 
precária proteção social tanto pública como privada. Já, na Leste 2, intermediária, se observa 
uma forte mescla de grupos variando entre 5 a 8, porém com predomínio dos grupos 6 e 7. 
Como ocorre na metodologia de cálculo do MEIS 2010, há distritos da Leste 2 que apresentam 
uma forte presença de setores censitários classificados nos grupos 6 e 7, de forma semelhante 
ao que ocorre na Leste 3. Porém, o que os diferencia é justamente o fato de que os distritos da 
Leste 2 ainda apresentam menor incidência de setores classificados como no grupo 8. E na 
Leste 3 a quase totalidade dos setores dos distritos localizados nessa parte é classificada como 
pertencentes ao grupo 8, ou seja, de maior grau de desproteção social. 

Observa-se que os distritos da Leste 3, além de apresentarem condições de 
desproteção territorial e exclusão social mais agravadas, se configuram como distritos mais 
densamente habitados. Certamente, nesses distritos a ausência e ou insuficiência de serviços 
sociais e urbanos fazem muita diferença. Estes números podem ser visualizados no quadro a 
seguir. 
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                Quadro 1 – Distribuição populacional e densidade habitacional nas 3 Lestes – 2010 

 
Fonte: Censo 2010, IBGE. 

 
Chama a atenção o quadro comparativo sobre a renda dos responsáveis dos domicílios 

trazido pelo Censo 2010, colocando em contraponto o percentual de responsáveis sem renda 
em relação ao percentual dos responsáveis com ganho superior a 20 salários mínimos. Se 
observa o quanto a Leste 1 concentra proporcionalmente mais responsáveis com ganho 
superior a 20 salários mínimos (com destaque para o Tatuapé com 5,20%), enquanto a Leste 3 
apresenta uma concentração maior de responsáveis sem rendimento (com destaque para o 
Jardim Helena com 25,6%). 
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Quadro 2 – Comparação de rendimento dos responsáveis de domicílios na zona leste de São Paulo – 
2010 

 
Fonte: Censo 2010, IBGE. 

 
Segundo o quadro 3, a maior discrepância no indicador de percentual de responsáveis 

com ganho superior a 20 salários mínimos está entre os distritos de Tatuapé (Leste1) com 
5,20% e Cidade Tiradentes (Leste 3) com apenas 0,02%. Essa discrepância significa uma 
distância social de 225 vezes entre Tatuapé e Cidade Tiradentes nesse indicador. 

Situação semelhante poderá ser observada quando analisado o quadro comparativo de 
escolaridade dos responsáveis. Enquanto o distrito do Tatuapé (Leste 3) apresenta o maior 
percentual de responsáveis com mais de 15 anos de estudos (42,07%), o distrito do Lajeado 
(Leste 3) se destaca como o distrito da zona leste com o mais baixo percentual de responsáveis 
nessa condição (2,49%). Nesse caso, a distância social nesse indicador corresponde a 17 vezes 
entre Tatuapé e Lajeado. É o que demonstra o quadro 4, a seguir. 
 
 
 
 

REGIÃO DISTRITO
RESP. SEM 

RENDIMENTO

RESP. MAIS DE 20 

SM

1 LESTE 1 TATUAPÉ 11,38 5,20

2 LESTE 1 MOOCA 11,74 4,21

3 LESTE 1 VILA FORMOSA 15,27 2,86

4 LESTE 1 ÁGUA RASA 16,91 2,00

5 LESTE 1 BELÉM 12,86 1,83

6 LESTE 1 CARRÃO 13,33 1,65

7 LESTE 1 VILA PRUDENTE 14,19 1,64

8 LESTE 1 PENHA 12,45 0,70

9 LESTE 1 VILA MATILDE 13,52 0,54

10 LESTE 2 PARQUE DO CARMO 19,81 0,51

11 LESTE 2 PONTE RASA 17,98 0,38

12 LESTE 3 GUAIANASES 17,49 0,36

13 LESTE 2 SÃO LUCAS 15,85 0,30

14 LESTE 2 ARICANDUVA 15,59 0,25

15 LESTE 2 CANGAIBA 16,52 0,22

16 LESTE 2 CIDADE LIDER 14,29 0,19

17 LESTE 2 VILA JACUÍ 17,76 0,17

18 LESTE 2 ARTUR ALVIM 11,59 0,12

19 LESTE 2 SÃO MATEUS 20,00 0,12

20 LESTE 2 SÃO MIGUEL 18,59 0,12

21 LESTE 2 ITAQUERA 19,28 0,11

22 LESTE 2 ERMELINO MATARAZZO 18,49 0,11

23 LESTE 3 VILA CURUÇÁ 17,89 0,07

24 LESTE 2 SAPOPEMBA 17,19 0,06

25 LESTE 2 JOSÉ BONIFÁCIO 17,03 0,05

26 LESTE 3 IGUATEMI 21,94 0,04

27 LESTE 3 SÃO RAFAEL 20,77 0,03

28 LESTE 3 ITAIM PAULISTA 21,25 0,03

29 LESTE 3 JARDIM HELENA 25,60 0,03

30 LESTE 3 LAJEADO 22,39 0,03

31 LESTE 3 CIDADE TIRADENTES 21,14 0,02
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Quadro 3 – Comparação dos anos de estudos dos responsáveis na zona leste de São Paulo – 2010. 

 
Fonte: Censo 2010, IBGE. 

 
Os quadros 3 e 4 referentes, respectivamente, aos indicadores de renda e educação 

demonstram uma face da desigualdade social presente no interior da zona Leste, o que 
configura, segundo Francisco de Oliveira (2010), cenários semelhantes que expressam a 
mesma lógica excludente que se passa nos subterrâneos da cidade. 

O problema urbano não é essa fenomenologia em que se compraz a 
tecnocracia, buscando solucionar exatamente o que só vê na aparência; por 
baixo, à maneira dos rios subterrâneos, corre uma articulação global que 
confere unidade ao todo e, por isso, e não por outra razão, a imagem é a mesma 
nos mil pedaços” (Oliveira, 2003: p. 68) 

 
A discrepância presente entre o setor sudoeste da cidade e as áreas mais periféricas da 

cidade também se faz sentir no interior do território da própria zona leste, que como já 
demonstrado, se trata de uma parcela considerável da cidade de São Paulo, próximo a 4 
milhões de pessoas, ultrapassando a população total de um país, como o Uruguai. A Zona Leste 
expressa a complexidade da própria metrópole da qual faz parte. Ela é maior do que a maioria 
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das capitais brasileiras e, portanto, carrega suas marcas tanto na quantidade populacional 
como nas suas tramas societárias. 

Para o geógrafo Milton Santos, as metrópoles e as cidades grandes, pela própria alta 
densidade populacional produziria uma “densidade social”: “esses lugares, com a sua gama 
infinita de relações, são a fábrica de relações numerosas, frequentes e densas” (Santos, 
2001:p.319) 

Nessa perspectiva da “densidade social”, é possível observar que as 3 lestes têm se 
configurado como o conjunto territorial talvez não só de maior densidade populacional, mas 
também de forte “densidade social”. Tal densidade tem significado a presença de novas e 
velhas dinâmicas nos seus territórios não somente sob o aspecto de sua morfologia urbana na 
cidade de São Paulo, mas mais especialmente na sua configuração socioterritorial.  

As dinâmicas aqui traçadas buscaram retratar o quanto permanece e se reproduz na 
metrópole paulistana a lógica da desigualdade social, ainda que se tome como lócus de análise 
uma só região da cidade – a zona leste, aparentemente considerada homogênea ou o 
contraponto do setor sudoeste. 

Os dados do Censo Demográfico combinados a outros estudos sobre dinâmicas 
socioeconômicas em curso na cidade evidenciam que não se trata de uma região homogênea, 
pelo contrário, seus territórios expressam diferenças e discrepâncias internas em expansão, no 
mesmo eixo já demarcado anteriormente pela cidade: de leste para oeste. Como em outros 
cenários que marcam a cidade de São Paulo, o processo de “desnaturalização” se faz 
necessário para se compreender o contexto em que novos empreendimentos e ou 
megaeventos se fazem presentes. 

Nesse contexto se percebe o quanto a cidade ainda não chegou a toda zona leste, 
especialmente naquelas porções localizadas nas franjas, em que a ausência das políticas 
públicas se faz sentir, e a distância física em relação ao setor sudoeste da cidade logo se 
evidencia, antes de tudo, como uma distância social. A porção intermediária, que hoje se 
caracteriza como uma mescla das duas outras Lestes (1 e 3) pode indicar justamente a 
tendência de consolidação de um modelo baseado na expansão desigual tanto do mercado 
imobiliário como dos serviços públicos. E, dessa forma, seguindo a dinâmica socioterritorial de 
São Paulo, se vê reproduzida na zona leste a mesma lógica da perversa desigualdade social que 
rege sua conformação socioterritorial: trata-se de não apenas uma, mas, pelo menos, 3 lestes. 
 
Territorialidades, experiências e as gramaturas intraurbanas  
 

Considerar que a Zona Leste é muito além de um aglomerado territorial homogêneo e 
que se constitui em, no mínimo 3 lestes, significa problematizar a existência de diferentes 
espaços territoriais, diferentes arranjos socioespaciais, variados processos e clivagens 
econômicas e sociais que a constituem.  

Quando se coloca em perspectiva a existência de três pedaços territoriais diferentes 
dentro de uma mesma região se tem a configuração espelhada de uma lógica de cidade, da 
forma como o espaço urbano na metrópole é construído. As diferenças de acesso aos bens 
públicos, privados, aos serviços e garantia de direitos vão se esgotando ao passo que os 
territórios se espraiam às margens da cidade.  

Há neste processo a convivência anômala entre o moderno e o arcaico, entre os pontos 
luminosos e os pontos opacos da cidade, entre a riqueza da opulência do mercado financeiro, 
dos serviços, da cultura estética da cidade global e os pontos precarizados de urbanidade que 
reúnem as ruínas ou as sobras de uma modernidade que não chega, em que a falta ou a 
precariedade dos direitos básicos estão, antagonicamente, presentes. 

No texto “São Paulo: novas e velhas dinâmicas territoriais” (KOGA, 2013, p. 62-63) é 
apresentado o ranking de distritos da cidade de São Paulo que apresentam maior número de 
óbito de crianças de menos de 1 ano dentre moradores dos domicílios particulares em 2010: 
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dos 38 distritos com maior índice, 19 deles pertencem à Zona Leste da cidade, sendo que 17 
deles estão concentrados na leste 2 e leste 3.  

Os números reais assustam, pois no distrito da Cidade Tiradentes 69 crianças tiveram 
óbitos com menos de 1 ano de idade, seguidos de Vila Jacuí com 46, Vila Curuçá com 44, Itaim 
Paulista com 38, Jardim Helena com 36, Sapopemba com 32 mortes, sendo que na Zona Leste 
o distrito com menor número de óbitos foi Vila Prudente com 17.  

Os territórios na cidade passam a ter diferentes cronologias e oportunidades de 
materialização de direitos, e perceber essas diferenças possibilita colocar sob perspectiva a 
cidade dentro da cidade, suas dinâmicas e características intraurbanas. Uma região como a 
Zona Leste, com mais de 4 milhões de habitantes, não pode ser negligenciada ao olhar factual 
sobre suas relações sociais e, sobretudo, a visão panorâmica da pobreza e desigualdade social.  

Neste pedaço da cidade, a desigualdade ganha contornos objetivos e subjetivos 
particulares quando relacionada à cidade de São Paulo, às formas de pertencimento e vivência 
na megalópole. Não se pode compreender o acesso ao direito à cidade, aos direitos sociais e às 
proteções sem entender as particularidades das identidades territoriais que confluem as 
diferentes realidades das 3 lestes. 

É necessário adensar a compreensão territorial, apreender e se aproximar dos novos 
diagramas socioterritoriais presentes nas realidades vividas pelos sujeitos, nas capilaridades e 
dinâmicas presentes no chão, no processo de fazer-se habitante, morador dos espaços que são 
marcados de modo indelével pela instabilidade dos fluxos do capital na produção do espaço 
urbano. Capturar as mediações que se fazem no contexto mais próximo da vida das pessoas 
sem perder sua conexão com as estruturas que enraízam a edificação urbana da cidade é um 
imperioso e necessário desafio.  

Faz-se importante buscar a conexão entre as vivências reais dos sujeitos nas formas 
múltiplas de se fazer a vida nos territórios, as genuínas demandas, as formas e modos de vida. 
Em outras palavras, é importante compreender as territorialidades dos espaços, entender 
como os sujeitos no limite de suas práticas criam, constroem, atribuem significados aos seus 
lugares de vida, compreendendo que esse fazer/fazer-se é mediado por relações macrossociais 
de ordem distante, mas que perpassam e incidem nas condições de vida das classes em seu 
cotidiano. 

As desigualdades sociais se materializam nos territórios, se objetivam em classe, raça, 
gênero e ciclos etários, o que torna indispensável para se entender a cidade e suas 
complexidades intraurbanas compreender essas capilaridades e as clivagens de como os 
sujeitos nas periferias, nos recôncavos das margens da cidade vivenciam as opressões sociais e 
como vivem o “desenvolvimento desigual e combinado” (IANNI, 2010) da sociedade brasileira.  

É essencial nesta análise romper com as visões meramente economicistas ou localistas 
sobre as desigualdades socioterritoriais. Faz-se necessário atenção sobre como as reiteradas e 
novas formas de violência contra os trabalhadores e os mais pobres ocorrem nos territórios. 
No caso da Zona Leste é preciso problematizar dentro dela, onde, como e de que forma estão 
presentes as violações de direitos, as opressões, os processos de agenciamento do mercado, os 
fluxos econômicos, financeiros, como as desigualdades se desdobram nestes territórios. 

As 3 lestes revelam circuitos territoriais muito particulares, revelam territorialidades e 
identidades diferentes entre si, expressam geograficamente as relações de poder da cidade e 
do uso da cidade no intercâmbio com as diferentes mediações econômicas, políticas, sociais, 
culturais e ambientais que edificam territórios heterogêneos em suas ocupações, acessos, 
fluxos, identidades e formas de pertencimento. Em síntese, a Zona Leste compõe uma 
macrorregião da cidade que se constitui de diferentes territórios e de múltiplas 
territorialidades. 

Milton Santos (2000, p.22) evidencia que o território só pode ser entendido e 
compreendido a partir de seu uso, do modo como os sujeitos usam, fazem e refazem o espaço. 
Portanto, é somente a partir da centralidade dos sujeitos e de suas práticas no e com o espaço 
que o conceito de território ganha validade. 
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Assim, por meio das práticas sociais e das experiências os territórios são construídos e 
reconstruídos na dialética das relações sociais. As categorias tempo e espaço se fundem nos 
territórios, se manifestam no modo como os sujeitos movimentam o lugar e o contexto do seu 
tempo social e histórico, construindo territorialidades materiais e subjetivas de representação 
simbólica, de afeto, poder e pertença.  

Neste sentido, buscar entender as territorialidades é estar atento a como os fluxos 
sociais, as relações, as tensões, os conflitos, as demandas, as formas de solidariedade, de 
proteção, as indexas relações entre legal e ilegal se manifestam e direcionam a organização da 
vida nos lugares. É imprescindível pensar de que modo as práticas dos indivíduos se realizam e 
sob quais contextos, identificar como as trajetórias de uns têm relação e conexão com a 
história de muitos e do lugar, como as relações sociais se modulam diferentemente entre esses 
territórios, pois cada território pode ter uma ou mais territorialidade. 

As territorialidades podem revelar os processos e fenômenos que se encampam nas 
relações sociais, pois fazem a conexão do tempo e do espaço no âmbito da vida cotidiana dos 
sujeitos individuais e coletivos, pois são históricas, relacionais e espaciais.  Pode-se argumentar 
que as territorialidades são multidimensionais revelam no território as relações sociais, as 
identidades, as diferenças, as redes, malhas, nós e circuitos de relações econômicas e de poder 
que envolvem os indivíduos em seus espaços de vida e coexistência com os outros. 

As desigualdades como processos determinados pela exploração do trabalho se 
mostram nos níveis mais cotidianos e locais, se revelam nos circuitos e modos de vida. No 
caleidoscópio da metrópole, a partir dos lugares e da inserção dos sujeitos nos espaços, se 
particularizam e se materializam as formas como articulam suas vidas diante da barbárie das 
opressões, explorações e múltiplas faltas. 

 As desigualdades compõem territorialidades de ritmos lentos e mais rápidos, 
disparidades econômicas, de acesso e cobertura de direitos, níveis diferentes de 
desenvolvimento, de produção, inserção no mercado, de organizações políticas que permeiam 
distintas percepções dos processos e fenômenos da vida em sociedade.  

O sociólogo Gabriel Feltran (2011) em sua publicação “Fronteiras de tensão: política e 
violência nas periferias de São Paulo”, analisa o distrito de Sapobemba problematizando as 
questões dos jovens e suas famílias em relação as políticas sociais e de segurança, com o crime 
em suas diferentes clivagens e processos. Destacamos um trecho quando contextualiza esse 
território da Zona Leste, evidenciando as desigualdades como um processo presente na 
territorialidade e na ocupação do lugar, e no modo de vida da população, sendo: 

Sapopemba é um dos 96 distritos do município de São Paulo, com 
uma população de pouco mais de 300 mil habitantes, em área 
complementamente urbanizada da zona Leste da cidade, entre os 
distritos Vila Prudente e São Mateus. A taxa de crescimento anual do 
distrito já é pequena, a área é estável do ponto de vista demográfico, 
e compõe hoje o anel conhecido como periferia consolidada da 
cidade. Trata-se de uma zona de transição entre os distritos centrais 
da metrópole, em regressão populacional, e a periferia mais 
longínqua, cuja população ainda cresce em ritmo elevado.  
Sapopemba não é, como já pode notar, uma periferia distante, nem 
obedece esse estereótipo, freqüentemente no senso comum, 
daquela região abandonada, desolada. Mesmo que a primeira vista 
os contornos urbanos pareçam cada vez mais empoeirados, quando 
se vai a periferia, basta entrar em uma casa operária para ver que a 
expansão da rede de consumo da metrópole chegou até ali há 
tempos. As famílias podem ter renda muito baixa, mas estão 
conectadas ao mundo via satélites, celulares e as Casas Bahia (um 
fenômeno da desvinculação recente entre consumo e renda). 
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Em 2000, metade dos domicílios de Sapopemba eram chefiados por 
pessoas com renda inferior a três salários mínimos e o desemprego 
ultrapassava 20% da população economicamente ativa. A situação da 
população jovem do distrito é das piores entre os 96 distritos da 
cidade: mais de 10% da população total estava contida na faixa etária 
entre 15 e 19 anos, e a taxa de homicídios entre esses adolescentes, 
de sexo masculino era assustadora: 326,40/100 mil, mais de dez vezes 
maiores do que a taxa média da cidade de São Paulo (que já é das 
mais elevadas do mundo). Quase 10% das crianças nascidas no 
distrito são filhas de mães adolescentes, entre 14 e 17 anos de idade, 
26% dos adolescentes entre 15 e 17 anos não freqüentam a escola e 
40% dos de 18 e 19 anos não concluíram sequer o ensino 
fundamental. Uma pare desses jovens, muito minoritariamente no 
conjunto da população do distrito, está inserida subalternamente e 
indiretamente nas atividades do mundo do crime local, este sim em 
franca expansão nas últimas duas décadas. [...] 
De qualquer forma, é impertivo reconhecer que a partir dos destinos 
das famílias que se instalaram ali, e com mais ênfase a partir das 
chegada das favelas , estabelecem-se naquele território fronteiras 
simbólicas e materiais constitutivas  dos bairros e de sua 
heterogeneidade contemporânea. Nos anos 1990, também o destino 
dos grupos intermediários a esses pólos se consolida: não mais 
operários, mas trabalhadores do comércio e serviços de trajetória 
estável, ou nunca favelados, mas desempregados  que sofrem para 
pagar o aluguel em uma casinha de dois cômodos , em frente à 
favela. Os territórios demonstram esse continuum de posições 
sociais, mas a divisão bipolar no plano discursivo se mantém. A fofoca 
demarca diferenças de status e pertencimento de modo claro: favela 
e as casas são dois territórios, materiais e simbólicos, muito distintos 
em Sapopemba. (FELTRAN, 2011: p. 56-60) 

 
A partir da análise de Feltran é possível perceber as dinâmicas particulares que 

envolvem o distrito de Sapopemba, na Zona Leste da cidade, um território intermediário entre 
as áreas apropriadas pelo capital imobiliário da Leste 1 e os territórios mais precarizados que 
compõem a Leste 3. Assim, Sapopemba se destaca por meio de territorialidades particulares 
que se diferem dos outros distritos da Leste, conflui a existência das desigualdades territoriais 
entre favela e bairro, as tensões das desigualdades que açambarcam os adolescentes e jovens 
do distrito, as sociabilidades impingidas pelo crime como um “nixo” de negócio e mercado, que 
vai configurando as relações sociais no distrito e seus territórios, compondo particular 
gramatura de territorialidades e vivências aos seus moradores. 

É neste sentido que as territorialidades expressam os conflitos, as contradições, as 
fricções, as nervuras sócio-políticas das cidades, das regiões, dos bairros, das ruas, das 
residências, das relações dos sujeitos. As territorialidades são multidimensionais, e podem 
revelar os circuitos das intencionalidades, as correlações de força, desejos e necessidades dos 
sujeitos individuais e coletivos com seu local de vivência.     

Desta forma, as territorialidades são criadas no processo no qual os indivíduos se 
apropriam do espaço territorial, na forma como identificam e mediatizam as relações sociais 
mais amplas no seu contexto de vida, dando-lhes significado, representação, materialidade. 
Não há espaço humano sem territorialidade, sem relações, sem conexões, sem gramáticas e 
gramaturas diferentes, pois estas são consubstanciadas de práticas espaço-temporais das 
relações sociais estabelecidas entre os sujeitos e a natureza espacial, suas necessidades e no 



20 
 

intercâmbio de sociabilidades com os outros homens. As territorialidades são relacionais e 
processuais, mediatizadas pelas experiências tecidas no chão dos lugares. 

Os territórios só se efetivam quando os indivíduos constituem relações entre si, 
construindo campos de redes e de sociabilidades, de práxis interativas, de ações, “significando 
interação plural, multidimensional, multiforme e unidade na diversidade. Há movimento do e 
no território, numa luta contínua no e pelo espaço e pelo território-lugar” (SAQUET, 2011: p. 
80) 

É importante destacar que as territorialidades são construídas e reconstruídas na teia 
das relações sociais, se refazem ao passo que as relações sociais são tencionadas, 
reorganizadas, reformuladas, sofrem mudanças. Os territórios estão em constante processo 
relacional de construção-reconstrução, territorialização-desterritorialização-reterritorialização 
(Haesbaert, 2006; Saquet, 2007).  

As territorialidades mostram como os sujeitos experimentam o mundo e como 
atribuem significados a partir das práticas sociais nos seus lugares de vida. É o movimento da 
processualidade do espaço, das relações sociais do lugar, do pensamento, dos desejos, das 
ações, das interferências das relações de poder, e que envolvem o circuito nem sempre nítido 
dos códigos, regras, normas, ações e reações do coletivo do lugar. 

[...] as sociedades constroem o seu mundo e a sua cultura através do 
território [...] Assim, o território não é um dado circunstancial. Ele é 
vital e parte integrante da dinâmica das coletividades. A vida não é 
um movimento desterritorializado. Entendido como espaço 
produzido pela sociedade, o território é obra coletiva e, em si mesmo, 
manifestação de poderes. A construção do território, através de 
relações sociais, por si só, passa a significar o estabelecimento de 
fronteiras de natureza variada – entre pessoas e coisas (HISSA, p.40).  

 
Uma pista a ser decifrada no processo de apreensão dos territórios e suas 

territorialidades encontra-se na atenção e no olhar sobre as experiências, que permitem 
expressar as mediações das relações sociais no âmbito mais próximo de vida dos sujeitos, nas 
formas como as incompletudes da modernidade atravessam a realidade dos sujeitos urbanos, 
das populações, dos homens comuns, nas relações sociais de ordem mais próxima dos sujeitos. 

As relações sociais urbanas se mostram complexas, porosas e multifacetadas, pois as 
dinâmicas dos fluxos produtivos do capital tangenciam sobre o espaço novas fronteiras sociais, 
territoriais, legais e políticas. Engendram mudanças nos circuitos globalizados da economia 
urbana, campos de tensão, novos arranjos mercantilizados dos espaços, dos lugares e das 
vidas, somadas as formas militarizadas de controle de gestão dos lugares e da pobreza (TELES, 
2015). 

Essa realidade impõe o desafio de identificar os processos socioespaciais em curso, as 
diferentes realidades urbanas, os processos históricos que produzem a riqueza e pobreza nas 
cidades. Compreender esses processos ou mesmo problematizá-los requer centrar o olhar e as 
análises na realidade, no campo real da vida dos sujeitos, nas relações coletivas dos lugares, no 
traço cotidiano da vida, nas práticas no solo das experiências sociais dos sujeitos. 

A compreensão dos territórios e das territorialidades dimensiona uma perspectiva de 
abordagem do espaço partir de sua história social e da compreensão da cultura incutidas em 
suas relações, na busca por entender e explicar as razões, sentidos, mudanças e 
transformações sociais que se movimentam na conexão imanente entre território, 
territorialidade e sociedade.  

Compreender as territorialidades significa dedicar atenção aos contextos, às relações 
que são criadas, tecidas e tencionadas no seio das diferentes localizações territoriais, sendo 
essencial capturar as nuances e dinâmicas em transformação. É neste bojo que a cidade e seus 
territórios são campos saturados de complexas mediações que também balizam o movimento 
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das relações e processos sociais, pois abrigam e mediatizam experiências de trabalho, lutas 
sociais, modos de vida, de habitar e de sociabilizar. 

Assim, a cidade e seus territórios constituem lócus privilegiado de análise do real, pois 
expressam a dialética da história no plano das práticas sociais, dos conteúdos relacionais que 
se edificam em modos de ser, viver, trabalhar e movimentar as relações sociais. 

É a partir deste contexto que se destaca a experiência como mediação das relações 
sociais, como expressão do conteúdo relacional humano, social, político e histórico que se 
revela como campo e elemento constitutivo da cultura. Entende-se que história e cultura 
compõem dialeticamente a realidade e o processo social dos territórios, pois, a partir da 
apropriação do espaço nas experimentações da vida cotidiana e coletiva, se percebe os 
homens no movimento de fazer-se no lugar em que vivem e, ao mesmo tempo, como 
estabelecem seus territórios e suas territorialidades. 

A história se movimenta e se edifica no espaço territorial das vivências dos homens, na 
materialidade da vida em determinado espaço e tempo, que articulam e se relacionam de 
modo imbricado com o cotidiano dos lugares, da existência e do modo como se organiza a vida 
em sociedade.  

Pela experiência os homens se tornam sujeitos, experimentam 
situações e relações produtivas com necessidades e interesses, com 
antagonismos. Eles tratam essa experiência em sua consciência e 
cultura e não apenas a introjetam. Ela não tem um caráter só 
acumulativo. Ela é fundamentalmente qualitativa (THOMPSON, 1981, 
p.16). 
 

Assim, a conexão entre territorialidade, história e relações sociais não pode ser 
concebida como uma abstratação puramente hermética, mas como um processo vivo, 
construído pelos homens de modo compartilhado, complexo, ambíguo e contraditório. É feita e 
refeita, composta e realimentada por mulheres, homens, crianças, idosos, jovens em seus 
processos de vida no intercambio o espaço compartido da vida.  
 
Considerações rumo a outras perspectivas  
 

A problematização territorial, neste sentido, propõe o diálogo com as relações sociais a 
partir do presente capturando as marcas do passado, as heranças do território, das 
transformações, das nuances de mudanças, do reconhecimento dos conflitos, das diferenças, 
dos vetores de classe, gênero, raça, das tensões configuradas em um lugar, em um tempo, que 
compõe um feixe contextual, relacional e dinâmico. 

Esse conjunto dinâmico e contraditório de relações é tecido por sujeitos que fazem a 
história e a cultura de e no seu tempo e espaço, em processos que intercambiam dimensões 
individuais e sociais. Os sujeitos movimentam experiências, práticas sociais, experimentam e 
constroem modos de viver, de sobreviver em becos, vielas, ruas, favelas, diversos espaços da 
cidade. 

As territorialidades são vivenciadas, experimentadas a partir do convívio, da resistência 
e existência na metrópole, engendradas por meio das mediações para o trabalho, para a 
viração, pelas estratégias de sobrevivência, para o gozo do lazer, todas essas dimensões são 
saturadas de perspectivas, bagagens diversificadas que compõe a totalidade das relações 
sociais, a unidade na diversidade. 

As territorialidades estão imbricadas e contidas na produção e reprodução da vida dos 
homens. A territorialidade na dialética da história tem raízes profundas na realidade social, no 
processo das experiências comuns na sua relação de classe, de modo que exercem, reagem, 
expressam práticas sociais sobre o território em que ocupam e atribuem significados. 
  É por meio da apreensão das experiências que também se pode identificar e 
compreender os significados mais profundos das relações sociais, da história social, das 
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mudanças, levando em consideração e incorporando a diversidade de perspectivas e pontos de 
vista que compõe a trama das vivencias e que produzem o espaço. As experiências são 
constitutivas das territorialidades, são saturadas de elementos sociais, políticos, conjunturais, 
que expressam as relações sociais do território. 

[...] analisá-las implica identificá-las e compreendê-las no contexto 
social em que se engendram e, igualmente, dentro de nossas 
perspectivas de investigação. Nesse sentido, mais do que buscar 
dados e informações nas fontes, nós as observamos como práticas 
e/ou expressões de práticas sociais através das quais os sujeitos se 
constituem historicamente (KHOURY,2001, p. 81). 

 
Neste sentido, a experiência é campo de práticas sociais, de enredo histórico-cultural 

impregnado de modos de viver, trabalhar, ocupar e viver nos lugares, revelam disputas, 
relações de poder e conflitos. As experiências expressam os contornos do viver, as dinâmicas, a 
rugosidade realidade social-territorial. 

A experiência revela os elementos da cultura ocultados, ignorados e ou apagados pelas 
forças dominantes hegemônicas, mas também pode expressar elementos constitutivos de 
dinâmicas de resistência e de luta, campos de forças da realidade social, que contém 
explicações históricas e estruturais, são chaves para explorar os significados mais profundos 
das tensões e contradições sociais. É a possibilidade de decodificar significados das relações 
sociais vivenciadas pelos sujeitos no espaço local e sua conexão com as matrizes macrossociais. 

É importante colocar em perspectiva que as experiências também constituem e 
revelam elementos objetivos e subjetivos, que dialeticamente constituem a realidade social, ao 
passo que não se pode compreendê-las de modo estanque e dicotomizado dos contextos da 
cidade e da sociedade. Colocam em perspectiva as significações, sentimentos, trabalhos, 
memórias, linguagens e consciência na interposição entre presente, passado e futuro em um 
cruzamento dialético em que os enredos das práticas sociais se compõem. 

O campo das experiências mediatiza movimentos que revelam, muito mais, processos 
sociais dinâmicos do que contextos lineares acabados e polidos imediatos ao desvendamento e 
análise territorial. Constituem-se de enredos, de tramas, dimensões complexas, ambíguas, 
contraditórias, diferenças culturais imbricadas em relações de poder que constituem o 
movimento das classes e grupos sociais. 

É necessário incorporar as diferenças e as contradições como elementos constitutivos 
dos processos sociais dos lugares. Pois, é por meio da compreensão dos pares dialéticos - 
modos peculiares de ser e de viver, tensões e conflitos, resistências e transgressões, sujeições e 
acomodações vividas pelos sujeitos - que se pode buscar as pistas sobre as relações, processos 
e estruturas sociais. E de tal modo, a cadenciar novas ancoragens analíticas contra-
hegemônicas, incorporando território, experiência e territorialidade na compreensão da cidade 
e de suas relações sociais. 

Se estamos falando de examinar a experiência social de trabalhadores 
em todos seus ângulos de existência e de vida (...) isto significa 
examinar todo seu modo de vida no campo das transformações e 
mudanças que, cotidianamente, experimentam (...); não apenas as 
condições e padrões de existência material (...), mas também no 
campo dos sentimentos e dos valores, para perceber a intensidade 
com que muitas dessas noções e valores são expropriados no dia-a-
dia da dominação, a resistência oferecida neste processo e a 
necessidade de reconstruir e reinventar a cultura a partir de 
sentimentos de perda de padrões antes estabelecidos (FENELON, 
apud, KHOURY, 2001, p. 88). 
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Neste processo, as experiências se revelam em espaços específicos, lugares, territórios 
e territorialidades de classe, identificações, divergências, lugares ocupados, costumes, jogos de 
força, relações de poder tramadas nas práticas sociais diárias. Essas linhas mediativas que 
compõem as experiências marcam e demarcam as lutas, o trabalho, as contradições, os 
territórios, a cidade e a constituição dos sujeitos urbanos. 

O processo de construção e reconstrução das territorialidades através das experiências 
se movimenta por meio de novas formas de organização do trabalho, agenciamentos, dos 
processos de desestruturação e desmoronamento de saberes, habilidades, tradições, 
costumes, padrões de vida que se expressam em lutas, e que se dinamizam também na cultura 
e pela cultura, pelas veias e capilaridades dos modos de vida. 

É preciso compreender como os sujeitos lidam com os novos processos e pressões 
econômico-históricas, de que forma constituem suas práticas e formas de viver, como tecem 
seus territórios e territorialidades no cenário urbano, como constituem espaços de vida e 
identidade nas periferias das cidades. 

A experiência cotidiana de moradores da cidade, por exemplo, que se 
constitui em temática de análise entre nós, tem gerado estudos sobre 
maneiras como diferentes sujeitos constroem a sobrevivência diária, 
constituindo seus territórios e a si mesmos, imprimindo 
configurações à cidade. Maneiras como os espaços são disputados, 
apropriados e significados também são expressões de rumos e 
tendências da transformação social, que tem nas cidades um lugar 
privilegiado para reflexão. Centrados nelas, podemos indagar de que 
maneiras grupos sociais, por pensamentos e práticas, produzem eles 
próprios, seus ambientes na cidade, em meio as pressões históricas 
vividas (KHOURY, 2001, p. 93).  
 

A cidade posta em perspectiva vivencia e espelha modos de vida e sobrevivência, que 
se engendram na cidade e com a cidade, em uma relação tenaz com os sujeitos e suas práticas 
e experimentações sociais, constroem territórios e tecem territorialidades, disputam espaços, 
afirmam presença, estabelecem valores éticos, estéticos, resistências em meio à trama urbana. 
Essas experiências tangenciam sociabilidades, espaços de fruição, relações com o mercado, 
renúncias e usos do espaço citadino. 
  As experiências e práticas sociais constituem territorialidades urbanas, modos como os 
sujeitos são conhecidos ou rechaçados, forjam as linguagens, grupos, resistências, identidades, 
lutas e conflitos, vão constituindo sujeitos e espaços na cidade em um movimento imbricado 
não uniforme. 

Vivenciar a cidade por meio das experiências e territorialidades de classe engendra 
formas de trabalhar, de morar, de constituir família, laços de amizade e confiança, de organizar-
se social e politicamente, de se associar nos territórios. Estabelece disputas de lugares, de 
espaços, de relações entre os pares e com os outros, construído assim a cidade e suas 
diferentes territorialidades intraurbana. 

A cidade como lócus privilegiado de práticas, campo das mediações de mediações, 
reúne e congrega imagens, memórias, ambigüidades, contradições, tensões, lutas e 
resistências. É o espaço na confluência com múltiplas temporalidades que se misturam em um 
caldo relacional complexo, que ultrapassa os aspectos físicos da realidade espacial, 
tangenciando territorialidade de experiências que se reelaboram no processo entre genealogia 
presente-passado-presente-futuro, que delineiam mudanças nas relações de classe e de poder. 

Contudo, pensar a tríade território, territorialidade e experiência social no âmago da 
produção das relações sociais podem lançar outras perspectivas no processo de apreensão das 
realidades urbanas, contribuindo para adensar elementos ao debate sobre as desigualdades 
territoriais e intraurbanas na metrópole, e dessa forma compreender os espaços de modo mais 
próximo aos sujeitos producentes dos lugares.  
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Por sua vez, ampliar os olhares exige o deslocamento de análises, em direção à 
superação das compreensões homogeneizantes que levam a pontos cegos e banalização dos 
espaços, dos processos e das desigualdades sociais. É com estes aportes que pode-se disparar 
a reflexão que existem 3 Lestes em 1, especialmente se consideramos as condições de 
efetivação do direito a cidade, de acessibilidade e às de mobilidade urbana, como veremos nos 
papers a seguir. 
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Subprojeto: Fluxos populacionais relativos aos acesso às politicas de Assistência 
Social e Habitação 

 
 

Paper 2. Análise dos deslocamentos na Zona Leste 
 

Gustavo Coelho11 

 
Para compreender a dinâmica dos deslocamentos que os moradores da Zona 

Leste da cidade de São Paulo realizam no seu cotidiano partimos das informações da 
pesquisa Origem e Destino do Metro realizada em 2007, procurando analisar como se 
dão os fluxos de seus moradores, tanto internamente à região, como dela para as 
demais da cidade de São Paulo. Na sequência propomos um indicador de mobilidade 
que agrega dados das condições socioeconômicas das famílias e a situação de acesso 
aos serviços de transporte na região. 

A Zona Leste12 da cidade de São Paulo possuía em 2017, segundo as projeções 
demográficas da Fundação Seade, 4,05 milhões de habitantes, ou seja, um contingente 
populacional superior apenas ao Rio de Janeiro e a própria cidade de São Paulo (que se 
descontada a população da Zona Leste ainda totalizaria 8 milhões de habitantes). 
Dadas as características de sua ocupação seguindo basicamente dois eixos 
estruturados pelo tronco e ramal da Ferrovia Central do Brasil, que ligava São Paulo a 
então capital da república, o Rio de Janeiro, sua configuração assemelha-se à forma de 
um “Y” que percorre, a partir da estação Roosevelt (no Largo da Concordia no Brás) um 
eixo principal que bifurca-se na altura do bairro da Penha, sendo o tronco principal 
seguindo em direção do que viria a se constituir como o bairro de Itaquera, a região de 
Guaianases e dali para o município de Ferraz de Vasconcelos, seguindo para o Rio de 
Janeiro. Da bifurcação o ramal segue em direção à São Miguel Paulista e dali para o 
município de Itaquaquecetuba e depois Suzano, onde o ramal interliga-se à linha 
tronco na estação Calmon Viana. A configuração dos trilhos da Central do Brasil é de 
fundamental importância para a compreensão do processo de ocupação da Zona Leste 
da cidade de São Paulo, pois ela possibilitou o acesso de áreas que poderiam ser 
ocupadas pelos trabalhadores que tinham seus empregos nas indústrias localizadas 
junto aos trilhos dessa ferrovia, assim como dos trilhos da Ferrovia Santos-Jundiaí 
(antiga São Paulo Railway); ou empregos no setor terciário localizados no centro da 
cidade. 

Essa “origem ferroviária” da Zona Leste configurou sua ocupação à semelhança 
da forma de estruturação urbana que se deu ao longo dos eixos ferroviários, onde 
cidades surgiram ora por haverem estivas (entrepostos), ora por serem pontos de 
apoio à infraestrutura ferroviária como postos de abastecimento de água e lenha para 

                                                           
11  Professor do curso de graduação em Geografia; Chefe do Departamento de Geografia; Coordenador 
do Curso de Graduação em Geografia; Coordenador do Curso de Pós Graduação em Geografia da PUC-
SP. 
12

 O estudo Zona Leste corresponde a subdivisão criada pela grupo de pesquisa que considerou a 
seguente agregação de distritos: Leste 1: Água Rasa, Belém, Carrão, Mooca, Penha, Tatuapé, Vila 
Formosa, Vila Matilde, Vila Prudente. Leste 2: Aricanduva, Artur Alvim, Cangaíba, Cidade Líder, Ermelino 
Matarazzo, Itaquera, José Bonifácio, Parque do Carmo, Ponte Rasa, Sapopemba, São Lucas, São Mateus, 
São Miguel, Vila Jacuí. Leste 3: Cidade Tiradentes, Guaianases, Iguatemi, Itaim Paulista, Jardim Helena, 
Lajeado, São Rafael, Vila Curuçá 
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as locomotivas à vapor. Aliada a essa característica, destaca-se que tanto na linha 
tronco como no ramal existam importantes ocupações pré-existentes à ferrovia: 
Guaianases no troco e São Miguel Paulista no ramal. Ou seja, a ferrovia e sua 
infraestrutura viabilizaram o acesso as porções do território da cidade que estavam 
isoladas, tornando novas terras atrativas para o mercado imobiliário. Assim, do Brás, 
passando pelo Tatuapé e depois pelo troco da ferrovia da Penha chegando à Itaquera e 
a Guaianases; e pelo ramal passando por Ermelino Matarazzo, chegando à São Miguel 
Paulista e depois ao Itaim Paulista, imensas áreas estavam disponíveis ao mercado 
imobiliário, mesmo que informal13. 

Essa ocupação inicial estruturou uma lógica espacial com diversas centralidades 
que será importante para o entendimento dos processos de deslocamento nesta parte 
da cidade. Mas ela também permitiu a implantação de uma rede viária que se 
expandiria de forma exponencial quando da introdução dos meios de transportes 
sobre pneus. De fato, através de vias estruturantes que se consolidaram em linhas 
paralelas ao eixo oeste-leste da Central do Brasil, antigas vias de circulação de 
transporte movido, no início, pela força animal, como a estrada de Sapopemba ao sul 
da região e a antiga estrada São Paulo/Rio de Janeiro ao centro e já na segunda metade 
do século XX, a Radial Leste e a marginal do rio Tietê, ao norte da região, encadeiraram 
a rede de circulação que permite deslocamentos, ainda que precários, de pontos ao sul 
e ao norte da região aos centros regionais de Guaianases, São Miguel Paulista, 
Itaquera, Penha e Tatuapé. São esses deslocamentos que se revelam nos dados da 
pesquisa Origem e Destino do Metro que analisaremos a seguir. 
 
Deslocamentos na Zona Leste 

 
Os dados da Pesquisa Origem e Destino de 200714, realizada pela Companhia do 

Metrô de São Paulo, revelam que diariamente se deslocam na área analisada 6,35 
milhões de pessoas, sendo que pouco menos que a metade desse total, 43,9%, estão 
nos distritos da Zona Leste 2, seguido pela Leste 1 (29,3%) e a Leste 3 (26,8%) (Tabela 
1). 

 
Tabela 1 – Distribuição dos deslocamentos nas áreas da Zona Leste. 2007 

Áreas Número % 

Leste 1 1.857.676 29,3 
Leste 2 2.790.454 43,9 
Leste 3 1.701.831 26,8 

Total 6.349.961 100,0 
Fonte: Metrô: Pesquisa OD 2007 
 

É sabido que boa parte dos deslocamentos (27,0% no conjunto da Região 
Metropolitana de São Paulo) ocorrem em distâncias próximas à residência e mesmo 

                                                           
13 Há uma imensa bibliografia que trata dos processos de ocupação das terras urbanas pela classe 
trabalhadora, mas destaca-se para essa discussão o livro A Espoliação Urbana de Lúcio Kowarick. 
14 A Pesquisa Origem e Destino – Pesquisa OD – é realizada decenalmente desde 1968, sendo que as 
ODs de 1997 e 2007 foram disponibilizadas em seu microdados, assim como a base territorial de 
referência que são as Zonas OD. Com tais informações é possível analisar os fluxos de 
deslocamentos entre as Zonas OD por motivo de viagem (trabalho, educação, saúde, comércio, lazer 
e outros motivos). A Pesquisa OD 2017 foi a campo no segundo semestre daquele ano e deve estar 
disponível para consulta no final de 2018. 
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dentro da mesma Zona de Origem de Destino15, isto porque a Pesquisa OD considera 
todos os tipos de deslocamentos realizados no dia anterior à realização na pesquisa e 
muitos deles são curtos, quando, por exemplo, os moradores realizam pequenas 
compras diárias, como ir à padaria. Essa característica dos deslocamentos se repete 
para as Zonas ODs vizinhas à da residência, como por exemplo os deslocamentos de 
crianças para escolas, sendo que regionalmente há um grande fluxo de deslocamentos 
internos às Zonas de uma dada região. Este é o processo que ocorre entre as Zonas OD 
das áreas pesquisadas da Zona Leste do município de São Paulo. De fato, quando 
analisados esses dados, constata-se que 82,0% dos fluxos ocorrem internamente à 
essas áreas, sendo menor na Zona Leste 1 (59,4%) e maior na Zona Leste 3 (95,1%) – a 
Zona Leste 2 possui 89,1% de suas viagens internamente à própria área. Já totalizando 
as viagens com origem em cada uma das três áreas da Zona Leste, cujo destino é uma 
dessas três áreas, constata-se que elas somam 93,4% das viagens, com destaque para a 
Leste 3 que possui 97,3% essas viagens nessa condição. É a Zona Leste 1 que possui 
maior dinâmica de fluxos internos na região, com 18,5% de viagens para a Leste 2 e 
6,6% para a Leste 3 (Tabela 2). São os moradores da Zona Leste 1, dentre as áreas 
analisadas, que também possuem maior proporção de mobilidade para outras regiões 
da cidade (8,7% do total de viagens) e para outras regiões da Região Metropolitana de 
São Paulo (6,8%). 
 
 
Tabela 2 – Percentual de viagens a partir da Áreas de Zona Leste   
Pesquisa OD 2007    
    

Destino 
Origem 

Leste 1 Leste 2 Leste 3 Total 

Zona Leste 

Leste 1 59,4 1,7 0,2 18,2 

Leste 2 18,5 89,1 2,1 45,1 

Leste 3 6,6 6,1 95,1 30,1 

Total 84,5 96,9 97,4 93,4 

      Município de São Paulo (exceto 
Zona Leste) 

8,7 1,1 1,2 3,4 

      

Região Metropolitana (exceto MSP) 6,8 2,0 1,4 3,2 

      Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Metrô: Pesquisa OD 2007 

 
Considerando apenas as viagens para fora da própria região de origem (Tabela 

3), constata-se que a Zona Leste 3 é a que apresenta na maior proporção de viagens 
para outras regiões da cidade (24,6%) e da Região Metropolitana (28,5%) em relação às 
duas outras regiões. A grande proporção de viagens da região do Zona Leste 3 para 
outros municípios da RMSP explica-se pela sua condição de fronteira com estes, 
contudo, confirma-se a característica da maior proporção de viagens entre as regiões 
da Zona Leste, sobretudo na Leste 2 que possui 71,7% das viagens para a região, sendo 

                                                           
15 A Zona de Origem e Destino corresponde à área de pesquisa onde são selecionados os domicílios 
a serem pesquisado. Na Pesquisa OD de 2007 a região metropolitana de São Paulo compreendia 
460 Zonas OD. 
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que 55,8% dos deslocamentos destinam-se à Zona Leste 3. Nesse sentido é também 
interessante observar que a Zona Leste 2 é o principal local de destino das viagens 
originadas na Leste 3 (excetuando-se ela própria). Assim observa-se que há uma 
grande dinâmica de viagens não somente no interior das áreas do Zona Leste, mas 
também entre elas. 
 
Tabela 3 – Percentual de viagens a partir da Áreas de Zona Leste, exceto a própria área de origem 
Pesquisa OD 2007 

 

Destino 
Origem 

Leste 1 Leste 2 Leste 3 Total 

Zona Leste 

Leste 1 0,0 15,8 4,0 4,5 

Leste 2 45,6 0,0 43,0 33,2 

Leste 3 16,3 55,8 0,0 25,6 

Total 61,8 71,7 46,9 63,3 

      Município de São Paulo (exceto Zona 
Leste) 

21,5 10,2 24,6 18,7 

      

Região Metropolitana (exceto MSP) 16,7 18,1 28,5 17,9 

      Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Metrô: Pesquisa OD 2007 

  
A explicação para essa dinâmica entre as áreas da Zona Leste está na estrutura 

de oferta de serviços, sobretudo públicos e de comércio existentes na região, que 
atende a população sem a necessidade que maiores deslocamentos; mas também à 
condição socioeconômica de sua população, que sem maiores recursos para remunerar 
os serviços de transportes, sobretudo na Zona Leste 3, tende a realizar deslocamentos 
menos custosos. Como se constatará o próximo item deste relatório, a Zona Leste 3 é a 
que apresenta os piores indicadores de mobilidade, que envolve tanto a oferta de os 
serviços de transporte, quanto das condições socioeconômicas das famílias. Ou seja, 
quando os deslocamentos acontecem ele ocorre internamente na região, ou em 
direção à regiões próximas e vizinhas. De fato, quando observa-se o modo da viagem 
constata-se que naquela região, 39,9% das viagens se dão à pé, superior à média da 
Zona Leste (34,7%) e da cidade (32,6%). Já na Zona Leste 1 essa proporção é de 28,3% 
e na Zona Leste 2 de 33,9% (Tabela 4). 

Ainda observando a proporção dos tipos de viagem entre as áreas da Zona 
Leste constata-se que uso de transporte individual na Zona Leste 1 é inversamente 
proporcional ao uso do transporte coletivo (ônibus – de qualquer tipo, incluindo as 
vans), trem e metrô na Zona Leste 3 (Gráfico 1). De fato, enquanto na primeira área o 
uso de transporte individual corresponde a 40,2% do total de viagens na Zona Leste 1, 
essa participação corresponde a apenas 13,7% na Zona Leste3; em contrapartida, as 
viagens por transporte coletivo correspondem a 30,7% na Leste 1 e a 45,6% na Leste 3. 
Esse é mais um dado que comprova a característica de precariedade no acesso ao 
transporte vinculado às condições socioeconômicas das famílias, sempre destacando 
que o transporte individual (incluindo as motocicletas) apresenta-se como uma 
alternativa à precária condição dos transportes coletivos na cidade de São Paulo. 
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Tabela 4 – Percentual das viagens por tipo 
Pesquisa OD 2007 

Regiões 
Transporte 
coletivo - 
ônibus* 

Transporte 
coletivo - 

trem 

Transporte 
coletivo - 

metro 

Transporte 
individual 

A pé Outros Total 

Zona 
Leste 

Leste 1 16,2 0,4 14,1 40,2 28,3 0,8 100,0 

Leste 2 25,9 1,0 13,4 24,7 33,9 1,1 100,0 

Leste 3 28,3 5,0 12,2 13,7 39,9 0,8 100,0 

Total 24,7 2,2 13,2 24,4 34,7 0,9 100,0 

                  

Município 
de São 
Paulo - 

exceto ZL 

Centro 17,1 0,3 12,4 27,0 41,1 2,1 100,0 

Norte 1 34,2 2,0 6,0 28,4 28,8 0,6 100,0 

Norte 2 23,5 0,0 11,6 33,3 29,6 1,9 100,0 

Oeste 22,2 0,8 3,9 50,0 21,3 1,7 100,0 

Sul 1 23,5 0,0 11,6 33,3 29,6 1,9 100,0 

Sul 2 22,2 0,8 3,9 50,0 21,3 1,7 100,0 

Total 18,0 0,2 11,8 42,3 26,6 1,2 100,0 

                  

Município 
de São 
Paulo - 

exceto ZL 

RMSP Leste 26,9 2,5 5,7 24,8 38,0 2,1 100,0 

RMSP Norte 24,5 12,0 7,9 16,4 38,6 0,6 100,0 

RMSP Oeste 31,0 6,6 3,6 24,6 33,2 1,0 100,0 
RMSP Sudeste 
(ABC) 26,4 2,6 2,7 33,9 33,5 0,9 100,0 
RMSP 
Sudoeste 39,5 0,3 3,1 22,7 33,0 1,4 100,0 

Total 28,6 3,6 4,1 27,4 35,0 1,3 100,0 

         Total 28,1 2,3 7,1 28,7 32,6 1,2 100,0 
* Inclui van 

Fonte: Metrô: Pesquisa OD 2007 

 
Apenas para título de comparação, a proporção de viagens por transporte 

coletivo na Zona Leste 2 é a maior de toda cidade de São Paulo e da Região 
Metropolitana de São Paulo, à frente da Zona Norte 1 (que inclui as regiões de 
Anhanguera/Perus à Cachoeirinha/Brasilândia) com 42,2% de participação de viagens 
em transporte coletivo e da Zona Norte da RMSP (com municípios como a Francisco 
Morato, Franco da Rocha e Mairiporã) com 44,5% com esse tipo de transporte.  
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Gráfico 2 – Principais tipos de deslocamentos nas áreas da Zona Leste 
Pesquisa OD 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Metrô: Pesquisa OD 2007 

 
 
Os mapas 5 e 6 mostram a proporção de viagens realizadas nas zonas de 

Origem e Destino das áreas da Zona Leste, por transporte individual (Mapa 5) e por 
transporte coletivo (Mapa 6). No caso, fica evidente a maior participação de viagens 
por transporte individual nas Zonas OD da Leste 1, sobretudo se comparada às Zonas 
OD da Leste 3. Já em relação ao transporte coletivo, também é evidente que este está 
vinculado à Zonas OD que abrigam as populações de menor renda e à proximidade das 
linhas do metrô e da CPTM, independentemente da área investigada. Mas se 
computado os volumes proporcionais das viagens em cada uma das três áreas em 
particular, verifica-se os dados demonstrados na Gráfico 1, ou seja, da inversão das 
maiores proporções de viagens individuais e coletivas entre as Zonas Leste 1 e 3. 
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Figura 5 – Mapa Percentual de transporte individual nas Zonas OD 2007 
Zona Leste do Município de São Paulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 – Mapa Percentual de transporte coletivo nas Zonas OD 2007 
Zona Leste do Município de São Paulo 
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Para finalizar a análise dos deslocamentos dos moradores das áreas da Zona 

Leste, apresentamos um conjunto de três mapas que representam os fluxos de viagens 
originados na Zona Leste 1 (Mapa 3), Zona Leste 2 (Mapa 4) e Zona Leste 3 (Mapa 5). 
Neles tica evidente o maior espraiamento de fluxos de viagens a partir da Zona Leste 2, 
com relevantes vetores de fluxos (representado pela largura da linha vermelha) para o 
centro e centro-oeste do município de São Paulo, como também para os municípios do 
ABC paulista e de Guarulhos. Já na Zona Leste 3 destacam-se os volumes de fluxos de 
viagens para a Zona Leste 2; enquanto na Zona Leste 1 há maior equilíbrio entres os 
fluxos de viagens tanto para as demais áreas da Zona Leste, quanto para o restante do 
município de São Paulo e alguns municípios da RMSP. 
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Figura 7 – Mapa Fluxos de deslocamentos a partir da região Leste 1. 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Metrô: Pesquisa OD 2007 
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Figura 8 – Mapa Fluxos de deslocamentos a partir da região Leste 2. 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Metrô: Pesquisa OD 2007 
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Figura 9 – Mapa Fluxos de deslocamentos a partir da região Leste 3. 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Metrô: Pesquisa OD 2007 
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Mobilidade na Zona Leste 
 

A análise da mobilidade nas áreas investigadas da Zona Leste do município de São 
Paulo se deu a partir da construção de um indicador de acessibilidade que classificou os 
setores censitários16  dessas áreas, organizando-os em grupos homogêneos segundo um 
conjunto de indicadores. 

O indicador de acessibilidade é um indicador sintético produzido na escala do setor 
censitário, que associa a distância média dos setores aos equipamentos públicos (educação17, 
saúde18 e assistência19) e os serviços de transporte (metrô, trens metropolitanos e ônibus20) à 
condição de pobreza da família (expressa na renda do responsável pelo domicílio). 

Em que pese a distância do local de moradia aos serviços públicos, ou seu tempo de 
deslocamento, serem boas próxis de acessibilidade, deve-se considerar que em uma sociedade 
onde o acesso aos sistemas de transporte é pago e a lógica da mobilidade urbana se dá através 
do transporte individual, a renda influi nas possibilidades dos deslocamentos. De fato, a 
condição da renda das famílias impõe duas situações opostas: a primeira que o pagamento de 
tarifas onera o orçamento familiar, sendo uma situação obviamente mais grave entre os 
pobres. A segunda que o acesso ao transporte individual se tornou uma alternativa encontrada 
por parte da população para superar a precariedade dos sistemas públicos de transportes no 
Brasil (independentemente do tamanho da cidade ou de sua localização regional)21. Assim o 
acesso à renda pode ser, ou não, um limitador da mobilidade na cidade e, portanto, um 
elemento que deve ser considerado da dinâmica dessa mobilidade.  

A Tabela 5 traz a distância dos equipamentos de saúde, educação e assistência e dos 
serviços de transporte ao centro dos setores censitários (uma próxi do local de moradia dos 
habitantes dessas áreas). Destaca-se que a Zona Leste 2 apresenta as menores distâncias 
médias dos equipamentos sociais (educação, saúde e assistência), 0,63 km, seguido pela Zona 
Leste 3 (0,67 km) e pela Zona Leste 1 (0,90 km) (Gráfico 2). Discriminando entre as três 
dimensões, constata-se que a menor distância (0,49 km, ou seja, pouco menos de 500 metros) 
é das escolas situadas na Zona Leste 3 (Mapa 6) e a maior 0,99 km (ou seja, praticamente um 
quilômetro) é dos equipamentos de saúde localizados na Zona Leste 1 (Mapa 7). Tais dados 
mostram que a distribuição dos equipamentos sociais nas áreas analisadas cumpre sua função, 
ou seja, atendem preferencialmente as regiões onde localizam-se os mais pobres. Com relação 
à distribuição dos equipamentos de assistência social, aqueles que oferecem serviços de 
atenção básica assemelha-se a média dos equipamentos sociais, estando a menor distância na 
Zona Leste 2 (0,51 km) e as maiores na Leste 1 (0,68 km) (Mapa 8). Já a distribuição dos 
equipamentos que oferecem serviços de proteção de alta e média complexidade possuem um 
comportamento inverso, ou seja, eles estão mais próximos aos moradores (não 

                                                           
16 Os setores censitários correspondem à menor área de coleta de dados do censo demográfico, que 
pode ser um conjunto de quadras, a uma quadra, à faces de quadra, a um conjunto de edifícios 
residenciais, a um edifício residencial ou mesmo a partes de edifícios residenciais. A definição de 
como compõe-se o setor censitário depende da densidade demográfica do local pesquisado, ou seja, 
em área menos densas são conjuntos de quadras, já em áreas mais densas pode ser um conjunto de 
edifícios residenciais, ou mesmo parte de um edifício (como o edifício Copam em São Paulo que 
abriga três setores censitários). 
17 Creche, EMEI (Escola Municipal de Ensino Infantil), EEF (Escolas do Ensino Fundamental 
estaduais e municipais) e CEU (Centro Educacional Unificado). 
18 UBS (Unidades Básicas de Saúde) e AMA (Assistência Médica Ambulatorial). 
19 CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social) e serviços de atenção básica de média e alta complexidade. 
20 Estações do metrô e da CPTM, corredores de ônibus, e pontos de ônibus. A base utilizada foi do 
GeoSampa. Ver: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx 
21 Segundo Maricado (2015), no ano de 2003, em 12 metrópoles brasileiras, havia 23,7 milhões de 
veículos, já em 2013 eram 45,4 milhões. As motos passaram de 5,3 milhões para 18,1 milhões. 
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necessariamente os usuários desses serviços) na Zona Leste 1 (0,71 km) e mais distantes na 
Leste 3 (1,17 km). O Mapa 9, revela essa característica de forma clara, destacando as menores 
distâncias nas Zona Leste 3, onde as áreas com tons mais escuros – vermelho – na Zona Leste 3 
correspondem a setores censitários de grandes dimensões, portanto menos adensados, como 
é o caso do Parque do Carmo e do sul do distrito de José Bonifácio na Zona Leste 2. 

A mesma Tabela 5 e o Gráfico 3 trazem as distâncias dos sistemas de transporte 
(estações no metrô e da CPTM, corredores e pontos de ônibus) e nela constata-se os pontos de 
ônibus possuem uma grande capilaridade no território, pois a distância média entre eles e os 
setores censitários nas áreas analisadas é de 0,14 km, ou seja, pouco mais de uma quadra (140 
metros). Essa distância é menor na Zona Leste 1 (0,13 km) e maior na Leste 3 (0,16 km), porém 
uma diferença irrisória de 30 metros entre elas (Mapa 10). As distâncias mais sensíveis 
relacionadas ao sistema de transportes relacionam-se às estações de metrô e aos corredores 
de ônibus, já que não há grandes diferenças entre as áreas em relação à distância das estações 
da CPTM (a média da distância é de 2,82 km, sendo na Leste 1 de 2,65 km, na Leste 2 de 2,86 
km e na Leste 3 de 2,88 km, portanto uma diferença de apenas 230 metros – duas quadras e 
meia – entre as estações mais próximas e as mais distantes). Em que pese o município de São 
Paulo não ter adotado o sistema BRT (Bus Rapid Transport), os corredores de ônibus são uma 
alternativa de melhor eficiência aos ônibus convencionais para os fluxos de passageiros de 
média densidade, além possuírem um custo de implantação mais barato que o transporte 
sobre trilhos. Contudo, a cidade de São Paulo conta com uma rede muito pequena dessa 
modalidade de transporte coletivo, em particular a Zona Leste. Isso fica evidente nos dados das 
distâncias entre os setores censitários e esse sistema de transporte, pois a média na região é 
de 12,28 km, sendo 18,6 km na Zona Leste 3 (a mais distante), 11,47 km na Zona Leste 2 e de 
4,28 km Leste 1. Para efeito de comparação, o metrô, que possui uma capacidade de 
carregamento muito superior ao dos ônibus nos corredores, tem suas estações localizadas a 
uma média de 3,78 km dos setores censitários, sendo de 4,95 km na Leste 3 (uma distância que 
onera seu usuário da eficiência desse transporte), 3,93 km na Leste 2 (essa diferença de um 
quilômetro em relação à média da Leste 2 a coloca na mesma condição de ineficiência desse 
modelo de transporte para os moradores dessa região) e de 1,64 km na Zona Leste 1 (esta já 
adequada e este modelo de transporte). 

Esse conjunto de dados (Gráfico 4) revela que as infraestruturas sociais de transportes 
reproduzem a estrutura de segregação socioespacial característico do modelo centro-periferia, 
pois, como revela o Mapa 11, o extremo oeste da Zona Leste, já se limitando com a região mais 
central da cidade, apresenta distâncias média abaixo de 1,4 km, enquanto que no extremo 
leste da Zona Leste, essas distâncias são superiores a 4,0 km, três vezes e meia maior. 

O estudo das distâncias dos equipamentos de educação, saúde e assistências social, 
apresentado em conjunto com as distâncias dos serviços de transporte são tratados como 
próxis da mobilidade e o que fica claro é que esta é muito mais eficiente nas porções mais ricas 
da Zona Leste. Esses dados em conjunto com as condições socioeconômicas das famílias serão 
tratados na constituição dos grupos de acessibilidade. 
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Tabela 5 – Distâncias médias em quilômetros do centroide do setor censitário de 2010 aos equipamentos de educação, saúde, assistência e transportes 
Zona Lesta do Município de São Paulo 

Km 

Divisão 
Zona 
Leste 

Equipamentos 
de educação 

Equipamentos 
de saúde 

Distância 
média - 
saúde e 

educação 

SMADS 
Transportes 

Estações 

Corredor 
de ônibus 

Ponto de 
ônibus 

Distância 
média 

Equipamentos 
de proteção 

básica 

Equipamentos 
de proteção 
média e alta 

complexidade 

Distância 
média 

Metrô CPTM 

Leste 1 0,79 0,99 0,90 0,68 0,71 0,70 1,64 2,65 4,28 0,13 1,47 

Leste 2 0,50 0,72 0,63 0,51 0,89 0,70 3,93 2,86 11,47 0,14 2,31 

Leste 3 0,49 0,83 0,67 0,56 1,17 0,86 4,95 2,88 18,60 0,16 2,66 

Total 0,56 0,81 0,70 0,56 0,94 0,75 3,78 2,82 12,28 0,14 2,25 

Fonte: PUC,2016
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Gráfico 3 – Distribuição da distância média do centroide do setor censitário aos equipamentos de 
educação, saúde e assistência 
Zona Leste do Município de São Paulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: PUC,2016 
 
Gráfico 4 – Distribuição da distância média do centroide do setor censitário aos equipamentos de 
transportes 
Zona Leste do Município de São Paulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: PUC,2016 
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Gráfico 5 – Distribuição da distância média do centroide do setor censitário aos equipamentos de 
sociais e de transportes 
Zona Leste do Município de São Paulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: PUC,2016 
 
 
Figura 10 - Distância média do centroide do setor censitário aos equipamentos de educação 
Zona Leste do Município de São Paulo 
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Figura 12 - Distância média do centroide do setor censitário aos equipamentos de saúde 
Zona Leste do Município de São Paulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 - Distância média do centroide do setor censitário aos equipamentos de assistência 
Zona Leste do Município de São Paulo 
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Figura 14 - Distância média do centroide do setor censitário aos equipamentos sociais (educação, 
saúde e assistência) 
Zona Leste do Município de São Paulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15 - Distância média do centroide do setor censitário aos equipamentos de transportes 
Zona Leste do Município de São Paulo 
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Figura 16 - Distância média do centroide do setor censitário aos equipamentos sociais e de 
transportes 
Zona Leste do Município de São Paulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definição e análise dos Grupos de Acessibilidade 
 

Com a próxi de mobilidade derivada das informações das distâncias médias dos 
equipamentos de educação, saúde e serviços de transporte, a análise seguinte foi vincular 
essa condição de localização e mobilidade com as condições socioeconômicas das famílias 
criando Grupos de Acessibilidade22. Os dados de distância foram organizados segundo as 
duas dimensões analisadas (equipamentos públicos e transporte) calculando-se sua média 
aritmética, sendo que a medida sintética da distância foi distribuída em três grupos 
selecionados segundo o corte do tercil de sua distribuição no conjunto dos 6.027 setores 
censitários da Zona Leste, resultando nos seguintes grupos: 

 Distância baixa: até 2,20 km 

 Distância média: de 2,21 a 4,15 km 

 Distância alta: mais de 4,15 km. 
O mesmo procedimento foi adotado para a definição dos grupos de renda, ou seja, a 

partir do banco de dados da renda do responsável pelo domicílio23, estabeleceu-se três 
grupos segundo o corte do tercil de sua distribuição, resultando nos seguintes grupos:  

 Renda baixa: até 2,13 salários mínimos. 

                                                           
22 Conforme afirmado no capítulo metodológico, utilizamos o termo “acessibilidade” em sua 
acepção genérica enquanto possibilidade de acesso e não como expressão das possibilidades de 
acesso à cidade e a edifícios de pessoas com necessidade especiais. 
23 O Censo Demográfico de 2010 para a Pesquisa do Universo, onde constam os dados dos setores 
censitários, somente captou o dado da renda do responsável pelo domicílio. 
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 Renda média: de 2,14 a 7,62 salários mínimos. 

 Renda alta: mais de 7,62 salários mínimos. 
O resultado obtido foi uma matriz com nove grupos (3 x 3) que classificou os 6.027 

setores censitários da Zona Leste. 
Para a construção dos grupos finais considerou-se a definição de apenas um grupo 

para os setores censitários cuja renda foi classifica do estrato superior, ou seja, os mais ricos. 
Essa decisão baseou-se no fato de que independentemente da distância da moradia ao local 
de trabalho, estudo e afazeres cotidianos, aqueles que possuem maior renda têm ao seu 
dispor melhores estratégias para enfrentar suas questões de sua mobilidade. Assim, a matriz 

de acessibilidade ficou organizada em sete grupos, a partir de um cruzamento 3 x 2 (três 
grupos de distância por dois de renda) e um deles somente dos mais ricos. O Quadro 1 
traz a configuração dos grupos com sua qualificação conforme a combinação da dimensão 
distância com a dimensão renda.  

 
Quadro 4 – Grupos de Acessibilidade 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como resultado final, os Grupos de Acessibilidade ficaram assim caracterizados: 

 Muito ruim: renda baixa (até 2,13 salários mínimos) e distância alta (mais de 4,15 
km).  

 Ruim: renda baixa (até 2,13 salários mínimos) e distância média (de 2,21 a 4,15 
km).  

 Pouco ruim: renda e distância baixos (respectivamente, até 2,13 salários mínimos e 
até 2,20 km).  

 Médio ruim: renda média (de 2,14 a 7,62 salários mínimos) e distância alta (mais 
de 4,15 km).  

 Médio: renda média (de 2,14 a 7,62 salários mínimos) e distância média (de 2,21 a 
4,15 km).  

 Médio alto: renda média (de 2,14 a 7,62 salários mínimos) e distância baixa (até 
2,20 km).  

 Alta: renda alta (mais de 7,62 salários mínimos) independente da distância. 
A análise dos dados dos Grupos de Acessibilidade mostra de forma clara a grande 

vinculação existente entre a mobilidade e a renda e sua distribuição espacial entre as três 
áreas analisadas da Zona Leste de São Paulo. De fato, 68,9% dos setores censitários da Zona 
Leste 3 estão classificados no Grupo de Acessibilidade “Muito Ruim”, ou seja, abriga 
população de mais baixa renda que residem em lugar de mais difícil acesso aos 
equipamentos de educação, saúde e assistência, assim como dos serviços de transporte 
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(Tabela 6a). Em contrapartida, na Zona 1, mais da metade dos setores censitários da Zona 
Leste 1 (52,1%) foram classificados nos grupos Médio Alto e Alto, ou seja, são locais onde 
encontram-se famílias com renda média e alta e que localizam-se próximas aos serviços 
sociais e de transporte. Quando observa-se essa distribuição dos setores censitários nos 
Grupos de Acessibilidade a discrepância entre as áreas da Zona Leste é ainda mais evidente 
(Tabela 6b), pois 96,7% dos setores classificados com Bons e 96,7 como Médio Alto estão 
localizados na Zona Leste 1, enquanto apenas 1,0% dos setores censitários do Grupo de Alta 
Acessibilidade localizam-se na Zona Leste 3. 
 
Tabela 6a – Distribuição dos Grupos de Acessibilidade (em%), segundo áreas da Zona Leste 
Setores censitários 2010 
Zona Leste do Município de São Paulo 

Divisão 
Zona 
Leste 

Grupos de Acessibilidade 

Total Não 
classificados 

Muito 
ruim 

Ruim 
Pouco 
ruim 

Médio 
ruim 

Médio 
Médio 

alto 
Alto 

Leste 1 1,1 0,1 1,6 1,0 0,5 43,7 36,3 15,8 100,0 

Leste 2 1,5 24,7 3,9 0,0 41,4 27,8 0,5 0,2 100,0 

Leste 3 3,0 68,9 0,0 0,0 28,0 0,0 0,0 0,1 100,0 

Total 1,9 34,0 2,1 0,2 28,3 22,0 8,0 3,5 100,0 

Fonte: PUC,2016 
 
Tabela 6b – Distribuição dos Grupos de Acessibilidade (em%), segundo áreas da Zona Leste 
Setores censitários 2010 
Zona Leste do Município de São Paulo 

Divisão 
Zona Leste 

Grupos de acessibilidade 

Total Não 
classificados 

Muito ruim Ruim Pouco ruim 
Médio 
ruim 

Médio 
Médio 

alto 
Alto 

Leste 1 12,2 0,0 15,6 100,0 0,4 42,2 96,9 96,7 21,3 

Leste 2 35,7 33,4 84,4 0,0 67,1 57,8 3,1 2,4 45,8 

Leste 3 52,2 66,6 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0 1,0 32,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: PUC,2016 
 

Quando observa-se a distribuição da população da Zona Leste e a 
classificação do local em que residem (os setores censitários) nos Grupos de 
Acessibilidade (Tabela 7), constata-se o enorme contingente populacional, 1,4 
milhões de pessoas (ou 37,2% do total da Zona Leste), que reside em áreas 
classificadas como Muito Ruim e Ruim, em detrimento de apenas 392 mil (ou 10,2%) 
que residem em áreas classificadas como Médio Altas e Altas. Portanto, mais da 
metade da população da Zona Leste de São Paulo (52,6%, ou 2,03 milhões de 
pessoas) é composta de um estrato médio com renda média do responsável pelo 
domicílio entre 2,14 e 7,62 salários mínimos e residem em locais que distam em 
média de 2,21 a 4,15 km de equipamentos sociais ou da infraestrutura de transporte. 
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Tabela 7 – População total de 2010, segundo Grupos de Acessibilidade (em%) 
Zona Leste do Município de São Paulo 

Grupos 
População 

Nº Abs. % 

Sem classificação 119 0,0 

Muito ruim 1.345.315 34,8 

Ruim 91.684 2,4 

Pouco ruim 8.846 0,2 

Médio ruim 1.122.827 29,1 

Médio 902.882 23,4 

Médio alto 271.350 7,0 

Bom 121.486 3,1 

Total 3.864.509 100,0 
Fonte: PUC,2016 

 
Do ponto de vista espacial, o Mapa 12 deixa claro o caráter segregatório da 

acessibilidade na Zona Leste da cidade de São Paulo, pois fica evidente os extremos 
de melhores condições de acessibilidade nos setores censitários à oeste da região 
(sobretudo nos distritos do Tatuapé, Mooca e Vila Formosa) e de piores condições à 
leste da região. 

 
Figura 17 - Grupos de Acessibilidade (em%) 
Zona Leste do Município de São Paulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para finalizar a análise das características de mobilidade da população 

residente nas áreas de análise da Zona Leste da cidade de São Paulo, mais dois dados 
foram observados: a estrutura do vínculo empregatício dos empregados residentes 
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em cada uma das três áreas analisadas e a distribuição dos grupos do Índice 
Territorial de Proteção às Famílias - ITPS 24 . As informações sobre o vínculo 
empregatício foram extraídas do banco de dados da Pesquisa Origem e Destino de 
2007. Corroborando com as informações sobre a renda e mobilidade, os dados do 
emprego mostram que ele é melhor estruturado na Zona Leste 1, pois mais da 
metade dos empregados (52,8%) eram assalariados com carteira assinada (Tabela 9). 
Esse percentual na Zona Leste 3 era de 21,7%. Já a presença de funcionários públicos 
e profissionais autônomos, que em média são geralmente pior remunerados dos 
profissionais da iniciativa privada com carteira assinada, é maior na Zona Leste 3, 
respectivamente de 12,2% e 39,0%, que na Zona Leste1, respectivamente de 6,1% e 
20,6%. 
 
Tabela 8 – Tipos de vínculo empregatício em percentual, segundo as áreas da Zona Leste 
Zonas OD 2007 
Zona Leste do Município de São Paulo 

Variáveis Leste 1 Leste 2 Leste 3 

 Assalariado com Carteira  52,8 35,7 21,7 

 Assalariado sem Carteira   13,6 14,4 15,9 

 Funcionário Público  6,1 7,5 12,2 

 Autônomo  20,6 32,2 39,0 

 Empregador  2,0 2,2 2,2 

 Profissional Liberal  1,6 1,5 1,4 

 Dono de Negócio Familiar  2,4 4,9 5,5 

 Trabalhador Familiar  0,8 1,5 2,1 

 Total   100,0 100,0 100,0 

Fonte: PUC,2016 
 

Quanto à distribuição dos setores censitários classificado segundo os grupos 
do ITPS (Tabela 10a), constata-se que o perfil geral da Zona Leste de São Paulo é de 
frágil proteção social pública às famílias, sobretudo na Zona Leste 3 que concentra 
94,6% de seus setores censitários nos Grupos 7 e 8 do ITPS, ou seja, com frágil 
presença ou ausência de proteção social pública às famílias. Já Zona Leste 2 conta 
com cerca de um terço de seus setores censitários (31,0%) no Grupo 6, que se 
caracteriza por possuir proteção social pública incompleta e outros 6,9% no Grupo 5 
que conta uma proteção social pública muito estável (na Zona Leste 3 são apenas 
0,3% dos setores neste grupo), portanto constata-se uma situação pouco melhor na 
Zona Leste 2 em relação à Zona Leste 3. Por fim, a Zona Leste 1 é a única na região 
analisada que possui setores censitários classificados dos grupos 1 a 4 (31,8%) que 
são aqueles em a proteção social é privada (no grupo 4 há uma participação tanto da 
proteção privada quanto pública). 

 
 
 
 
 
 

                                                           
24 SPOSATI, Aldaiza e MONTEIRO, Miguel et al, 2017. 
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Tabela 9 – Distribuição em percentual dos Grupos do IPTS, segundo as áreas da Zona Leste 
Zona Leste do Município de São Paulo 

Divisão 
Zona Leste 

ITPS 
Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Leste 1 0,6 2,7 9,3 19,2 30,4 28,7 6,8 2,2 100,0 

Leste 2 0,0 0,0 0,0 1,2 6,9 31,0 38,4 22,4 100,0 

Leste 3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 4,9 32,3 62,4 100,0 

Total 0,1 0,6 2,0 4,7 9,8 22,1 29,6 31,0 100,0 

Fonte: PUC,2016 
 

O Mapa 13 traz a distribuição espacial dos setores censitários classificados segundo 
o IPTS nas áreas analisadas da Zona Leste. Nele verifica-se a grande concentração de setores 
censitário classificados nos grupos 7 e 8 do ITPS da Zona Leste 3, apresentando apenas um 
número pequeno de setores no Itaim Paulista, Vila Curuçá, Guaianases e São Rafael com 
setores classificados no grupo 6 (mas todos eles com incompletude ou ausência de proteção 
social pública. No outro extremo tanto social quanto geográfico encontram-se os setores 
censitários classificados nos grupos de 1 a 4 (com destaque para os grupos de 1 a 3) na Zona 
Leste 1, sobretudo nos distritos de Tatuapé e Vila Formosa. 
 
Figura 18 - Distribuição dos Grupos do IPTS 
Zona Leste do Município de São Paulo 
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