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Resumo
CANOVA, Katia. Urbanidade e Justiça Espacial na cidade de São Paulo: metodologia
de análise e subsídio para tomada de decisão no planejamento urbano. 2020, 323 f.
Tese (Doutorado em Geografia Humana) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo.
Esta pesquisa tem por objetivo avaliar o uso de metodologias científicas na
construção de um diálogo com as análises técnicas para o planejamento urbano em
órgãos públicos. Ou ainda mais objetivamente, explorar o uso do Sistema de
Informações Geográficas - SIG, aliado ao Método de Análise Hierárquica, norteados
pela formulação conceitual denominada urbanidade, complementada pela ideia de
justiça espacial, no contexto de marcos regulatórios, para subsídio à tomada de
decisão de investimentos públicos no planejamento urbano do município de São
Paulo. Toma como foco de estudo os espaços públicos, os usos e percepções
realizados nos mesmos, analisados a partir da escala humana. Busca elementos na
cartografia histórica, sob o enfoque da história do urbanismo, e na fotografia, com o
objetivo de definição de indicadores qualitativos de apropriação e transformação
dos espaços de uso comum ao longo do tempo. Trabalha a metodologia proposta
em três escalas de abordagem, trazendo um estudo de caso para cada escala. Traz
exercício realizado na cidade de Lyon, explorando a universalidade da metodologia.
Apresentamos um estudo de caso aplicado (escolha de unidades territoriais mais
aptas a receber a 3ª fase do Programa Centro Aberto da SPUrbanismo), uma análise
comparativa de quatro praças na cidade de Lyon, e a composição de um índice de
referência para tomada de decisão, baseado na urbanidade e justiça espacial para a
cidade de São Paulo. A cartografia permeia a pesquisa em todas as suas fases, seja
apresentando o mapa como elemento fornecedor de dados históricos, ou como bem
público (compositor de lei) ou ainda como meio de análise, investigação e
processamento de dados para subsídio de decisões de planejamento urbano.
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Introdução
O objetivo desta pesquisa é o desenvolvimento de uma metodologia
técnico-científica com utilização do Sistema de Informações Geográficas - SIG associado
à teoria de análise multi-critério para avaliar os diferentes graus de urbanidade e justiça
espacial em escalas urbanas diversas, sob o paradigma apresentado pela Nova Agenda
Urbana estabelecida pela ONU-Habitat em 2016 e o Plano Diretor Estratégico de 2014,
para subsídio de tomada de decisão no planejamento público da municipalidade de São
Paulo. Tem como hipótese o suporte da produção acadêmica e uso do SIG no aumento de
eficácia na tomada de decisão de investimentos públicos e análise de desempenho de
instrumentos urbanísticos.
O contexto de sua realização é o exercício técnico-acadêmico interdisciplinar
criado a partir da experiência de uma arquiteta urbanista, que atua como técnica do
poder público há quase 20 anos e é aluna de programa de pós-graduação em geografia
humana. Como demanda profissional vive o cotidiano de uma autarquia municipal, SP
Urbanismo, voltada a estudos e gestão de projetos e instrumentos de planejamento
urbano. Essa autarquia tem sua atividade vinculada à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e é responsável pela elaboração e gestão das Operações
Urbanas existentes em São Paulo, além da execução dos Projetos de Intervenção Urbana
- PIUs, estabelecidos no Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, de 20141, e
intervenções de escala local como o Programa Centro Aberto2. No contexto acadêmico o
desafio está em explorar bases teóricas de caráter multidisciplinar, que deem suporte às
práticas contemporâneas de qualificação e novas proposições de configurações e
ativações urbanas, além da busca de documentação iconográfica histórica para análises
de transformação e usos dos espaços livres públicos das cidades ao longo do tempo.
Explora dados quantitativos e qualitativos em várias escalas de abordagem, avaliados
por método matemático de análise multi-critérios ponderados, visando a identificação
de tipos de dinâmicas urbanas traduzidas pelo conceito de urbanidade e justiça espacial.
A pesquisa está estruturada em três capítulos, sendo o primeiro dedicado às
bases teóricas que fundamentam a urbanidade e a justiça espacial, o papel dos espaços
1

Art. 136 da Lei 16.050/2014. De acordo com esse artigo as intervenções urbanas devem ser elaboradas
segundo o processo estabelecido pelos PIUs, que dão origem a propostas urbanísticas, sociais, ambientais,
econômico-financeira e de gestão democrática, viabilizadas por instrumentos urbanísticos como Operações
Urbanas Consorciadas, Concessão Urbanística, Área de Intervenção Urbana - AIU e Área de Estruturação Local AEL (Quadro da pág. 86 do volume ilustrado da lei, 2015).
2
h
 ttps://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/projetos-urbanos/centro-aberto/

públicos para a urbanidade, além do foco antropocêntrico de análises e proposições,
tendo na caminhabilidade um dos principais modos de se experienciar a urbanidade nos
espaços públicos. Ainda nesta parte da pesquisa, são exploradas fontes históricas
iconográficas, fotos e mapas, que contribuam com informações sobre uso dos espaços
públicos, concentrações de atividades atrativas a interações sociais, além de
transformações materiais que alterem a ambiência urbana, a dinâmica de mobilidade e a
acessibilidade. No segundo capítulo tratamos da cartografia, especialmente a utilizada
nos planos urbanos de São Paulo, assim como os indicadores apresentados nas
regulações urbanísticas desde a escala mundial, mais sugestiva, passando pelas escalas
nacional e municipal, mais impositivas. A terceira parte é dedicada ao desenvolvimento
e aplicação de metodologia de análise do grau de urbanidade como referência para
tomada de decisão de novos investimentos públicos, assim como para verificação de
desempenho de instrumentos urbanísticos existentes. São apresentados estudos de
casos desenvolvidos e aplicados pela autora em São Paulo e na cidade de Lyon, França,
em diferentes escalas de abordagem.
O quadro teórico é composto por autores de várias áreas com estudos dedicados
às cidades, espaços públicos, as relações sociais praticadas neles, e o papel da cartografia
no poder público. Parte da exploração dos conceitos de urbanidade e justiça espacial
elaborados pelo geógrafo francês Jacques Lévy, resgatando a pauta participativa e de
percepção de cidade suscitada pela jornalista norte-americana Jane Jacobs, pela
discussão do direito aos benefícios da condição urbana iluminados pelo sociólogo
francês Henri Lefebvre e das relações sociais praticadas nos lugares públicos exploradas
pelos geógrafos brasileiros Milton Santos, assim como pelo arquiteto urbanista também
brasileiro Eugênio Queiroga, entre outros. Aproxima a investigação dessas questões para
os espaços livres de uso público pelas abordagens de sua materialidade, sua
sociabilidade e sua sensibilidade, explorados no trabalho da historiadora Sandra
Pesavento e do geógrafo Jaime Oliva, assim como o grau e natureza de sensibilidade
despertado por cidades diferentes, como investigam Vera Pallamin, Virginie Chasles e
Jean-Paul Thibaud. E em uma escala mais antropocêntrica investiga a caminhabilidade e
a errância como meio de percepção em suas várias possibilidades de registro, aqui
apresentados por Jeff Speck, Marilise Cottet, Yves-François Le Lay, Hervé Piegay, Mélanie
Cossin, Jan Gehl e instituições que trabalham em prol da mobilidade ativa e segurança do
pedestre (ITDP, WRI, NACTO, etc).

Ainda no campo teórico foi investigado o estudo da sociabilidade em espaços
públicos por meio de fotografias de São Paulo do séc. XIX, de Fraya Frehse, assim como a
distribuição de atividades, do valor da terra e de lógicas de crescimento urbano por meio
de mapas históricos analisados por Beatriz Bueno, Eliane Kuvasney, Enali De Biaggi e
Bernard Gauthiez, sendo os dois últimos para a cidade de Lyon. A cartografia e o sistema
de informação geográfica são apresentados por Fernanda Padovesi Fonseca, Enali De
Biaggi e Eduardo Dutenkefer, como meios de análise e linguagem, assim como por He
Nem Kim Seo e Mônica Balestrin Nunes como complemento e operador de legislação
urbanística.
A pesquisa explora também acordos e convenções internacionais, assim como
práticas de caráter globalizado de intervenção em espaços públicos, além dos marcos
regulatórios que incidem nas cidades em diferentes escalas, focando no caso do
município de São Paulo. Em nível mundial, a ONU - Organizações das Nações Unidas,
criada após a segunda guerra mundial com o papel de diminuir tensões entre países e a
assegurar a existência de um fórum de diálogo, cria instâncias temáticas, entre elas a
ONU-Habitat, com a finalidade de estabelecer objetivos e diretrizes comuns a todos os
países participantes pela melhor condição de vida nas cidades. Com três grandes
encontros, sendo o primeiro em Vancouver, Canadá, em 1976, o segundo em Istambul,
Turquia, em 1996, e o terceiro em Quito, Equador, em 2016, entre reuniões e seminários
preparatórios destes, a ONU-Habitat construiu ao longo desses anos um conjunto de
análises e propostas de diretrizes em agendas urbanas que focam na qualidade de vida
dos cidadãos, preservação ambiental e escala antropocêntrica de projetos de espaços
públicos e conjuntos edificados.
Como objeto de estudo temos o município de São Paulo, com seus mais de 11
milhões de habitantes e crescimento irregular e espraiado ao longo de sua história. Uma
cidade que passa a ter um crescimento populacional e territorial mais expressivo a
partir da segunda metade do século XIX, tornando-se em 1973 o centro da região
metropolitana economicamente mais importante do país3. Possui um histórico de alto
controle de distribuição da propriedade de terras e segregação social, desde a lógica

3

A Região Metropolitana de São Paulo - RMSP é composta por 39 municípios, possui PIB de 17,7% do país e
população estimada pelo IBGE de 21,6 milhões de habitantes, em 2018. h
 ttps://emplasa.sp.gov.br/RMSP

fundiária das capitanias hereditárias do Brasil colônia4, passando pelas estratégias de
apropriação de terras dos “homens do poder” da primeira república5, a criação da lei do
inquilinato6, cartografias “oficiosas” produzidas por interesses privados causando seu
espraiamento7, o Plano “organizador” de Avenidas de Prestes Maia8, loteamentos de
grupos estrangeiros9, ocupações informais10, etc.

Como resultado vemos uma

configuração espacial formada em sua maioria por bairros predominantemente
residenciais horizontais, ou seja, de baixa densidade populacional e construtiva, com
grande espraiamento e presença de vulnerabilidade social e ambiental concentradas nas
áreas mais distantes do centro, gerando importantes fluxos diários de deslocamento,
sobrecarregamento do sistema público de transporte de pessoas, concentrações da
oferta de empregos em poucos setores, em especial os de serviços intensivos em
conhecimento, em áreas de baixa oferta residencial, além da concentração de

4

As terras portuguesas no Brasil foram destinadas a 12 donatários, com documentação expedida entre 1532 e
1536, em porções de 50 léguas, em sua maioria (tabela 1, p 17), in CINTRA, Jorge P. Reconstruindo o Mapa das
Capitanias Hereditárias. Anais do Museu Paulista. São Paulo. N. Sér. v.21. n.2. p. 11-45. jul.- dez. 2013.
http://www.scielo.br/pdf/anaismp/v21n2/a02v21n2.pdf
5
Eliane Kuvasney se refere à aristocracia paulistana da segunda metade do século XIX composta por europeus e
seus descendentes, que detinham o controle econômico e político da cidade, determinando de maneira bastante
particular as transformações e apropriações urbanas. KUVASNEY, Eliane. A representação da cidade de São
Paulo nos albores do século XX. Os mapas como operadores na construção da cidade espraiada. Tese de
doutorado, FFLCH/USP, São Paulo, 2017.
6
A Lei do Inquilinato estabelecida a partir de 1942 pelo governo populista de Getúlio Vargas “constitui uma das
principais causas da transformação das formas de provisão habitacional no Brasil e em São Paulo”, que tinha
75% de sua população em moradias alugadas. Com essa medida as moradias populares passam a ser de
produção estatal pela criação de carteiras habitacionais, e o congelamento dos aluguéis acabam desestimulando
o mercado de locação. Nesse contexto, de forte demanda social e com a atividade de locação desestimulada é
que surgem as formas mais precárias de habitação: favelas, cortiços, loteamentos periféricos e assentamentos
informais. BONDUKI, Nabil. Origens da habitação social no Brasil- Arquitetura Moderna, Lei do Inquilinato e
Difusão da Casa Própria. FAPESP, São Paulo, 1998, 342p.
7
Como o mapa de São Paulo editado por Gomes Cardim em 1897, que contém bairros planejados inexistentes
naquele momento, tidos como realidade, impulsionando um crescimento espraiado por meio de uma cartografia
não oficial amplamente divulgada e adotada como tal . In KUVASNEY, Eliane. op. cit
8
O Plano de Avenidas do prefeito Prestes Maia, de 1930, que organiza a estrutura viária da cidade de São Paulo a
partir de um plano urbano, é baseado em esquemas teóricos de viário radial-perimetral do urbanista francês
Eugène Hénard e concebido por João Ulhôa Cintra em forma de “estrutura de circuitos perimetrais sucessivos,
apoiados em vias radiais [...] para estruturar e incentivar o crescimento urbano”, apoiado pela ideia do aumento
do uso do transporte individual em carros, e portanto, a demanda crescente pela maior eficácia do sistema viário.
In “Plano de Avenidas: O diagrama que se impôs” (2002, SOMEKH e CAMPOS).
9
A britânica Cia City chega a São Paulo em 1912 com nome de “City of Sao Paulo Improvements and Freehold
Land Company Ltd.” e acaba sendo responsável por loteamentos projetados por Richard Barry Parker, entre
outros, inspirados no conceito das cidades-jardim inglesas, horizontais, pouco densas e bastante vegetadas.
Inaugura seu modelo com os projetos dos bairros Jardim América em 1915, Alto da Lapa e Bella Alliança,
chegando a realizar dezenas de projetos nesse estilo. Fonte: http://www.ciacity.com.br/historia.php, acesso em
15/01/20.
10
Favelas, cortiços e assentamentos informais surgidos especialmente a partir da lei do inquilinato citada
anteriormente. Em São Paulo, a favela mais antiga é a favela da Vila Prudente.

investimentos urbanos e urbanidade em território restrito do município11. Essa
configuração gera problemas crônicos na distribuição e gestão das principais estruturas
da administração pública12, tornando o cumprimento de metas como os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável - ODS da Agenda 2030 da ONU quase inalcançáveis.
O planejamento urbano em São Paulo surge como na maioria das grandes
cidades mundiais: a posteriori de uma ocupação intensa e crescimento variado em
tipologias e desordenado enquanto um programa urbanístico prévio. Acontece por
provocações sanitaristas ou estéticas de modelos importados, sob um olhar (poder)
muito centralizado, e elabora muito mais que coloca em prática. Esteve sempre
intrinsecamente atrelado à vontade política da administração pública, que por sua vez
foi definido pelo poder econômico de produção e os poucos atores no seu comando.
Aconteceu mais intensamente com a cidade republicana do final do século XIX, e teve
vários momentos, enfoques e resultados até hoje. Dos primeiros códigos de posturas,
que regulavam minimamente dimensões e posições de ruas e edifícios para garantir
salubridade13, passando pelos projetos embelezadores de Joseph-Antoine Bouvard para
o Vale do Anhangabaú e para o Parque D. Pedro II, ornados por construções palacianas e
jardins em estilo europeu do início do século XX, ao já citado Plano de Avenidas de
Prestes Maia em 1930, a cidade nunca havia sido pensada como um plano urbano
intersetorial e para toda a abrangência de seu território. Foi com a criação da Secretaria
de Obras e Serviços em 1945, e da Comissão Orientadora do Plano da Cidade que se deu
a contratação de dois estudos que pautariam o primeiro Plano Urbanístico Básico - PUB,
de 1969: o Relatório do engenheiro estadunidense Robert Moses, e o diagnóstico do
sociólogo francês Louis-Joseph Lebret. O PDDI e o primeiro zoneamento entram em
vigor em 1971 e 1972, respectivamente, inaugurando uma nova forma de regulação
urbana. Trazemos ainda a discussão sobre a cartografia produzida nos planos ao longo
do tempo e um elenco de parâmetros urbanos estabelecidos principalmente a partir das
agendas urbanas construídas pela ONU-Habitat, com enfoque para a de 2016, que traz
um novo paradigma de planejamento urbano.

11

Em São Paulo os Serviços Intensivos em Conhecimento - SICs se concentram territorialmente no setor
sudoeste do município, gerando grandes fluxos de deslocamento casa/trabalho. Os SICs são atividades de
serviços que comportam conhecimento aplicado com inovação, que pode ser de processo, de produto ou de
pesquisa e desenvolvimento. SOBREIRA, Daniel. Serviços Intensivos em Conhecimento e Serviços Tradicionais:
Um Panorama Intersetorial de Micro e Pequenas Empresas. Dissertação de mestrado, Universidade Federal de
Uberlândia – UFU, Uberlândia, 2018.
12
Transporte, habitação, saúde, emprego, assistência social e educação.
13
Que mais tarde deram origem ao Código de Obras, com objetivo semelhante.

Diante das possibilidades tecnológicas atuais de obtenção, armazenamento e
processamento

de

dados,

além

do

desenvolvimento

da

engenharia

de

georreferenciamento, temos possibilidades muito mais amplas e flexíveis para construir
informações e análises técnicas para o planejamento urbano. A metodologia proposta
aqui é viabilizada pelo uso do Sistema de Informação Geográfica - SIG, associado a
conceito matemático de ponderação de dados estatísticos e subjetivos, o Método de
Análise Hierárquica desenvolvido por Thomas Saaty, que permite a análise matricial de
indicadores ponderados, selecionados ou coletados de acordo com a escala de
abordagem e com uma questão dada. Percebemos ao longo da pesquisa que são no
mínimo três as escalas a serem perseguidas no desenvolvimento de análises que
permitam ampla utilização dos conceitos levantados. A escala municipal, que contemple
as questões mais fundamentais da urbanidade e justiça espacial, como apresentadas
aqui: densidade populacional e construtiva, compacidade, uso misto, acessibilidade,
valor do solo, demanda por equipamentos sociais, oferta de habitação de interesse social
e oferta de emprego; a escala regional, que soma aos dados da escala municipal dados de
memória e transformação, meio ambiente, e segurança pessoal; e a escala local que
agrega ainda dados mais experimentais e experienciais como contagens de fluxos de
pedestres e veículos, fotoquestionário, registros de percepção de ambiência e atividades
participativas.
Apresentamos como exemplo dois estudos de casos. Um aplicado, e em escala
regional (escolha de unidades territoriais mais aptas a receber a 3ª fase do Programa
Centro Aberto da SP Urbanismo), e uma análise comparativa de quatro praças na cidade
de Lyon, em escala local. Esta última, no intuito de analisar a universalidade da
metodologia, uma vez que o contexto urbano das duas cidades, São Paulo e Lyon, é
significativamente diferente em vários aspectos. E por último, como contribuição em
escala municipal, um mapa com o índice de urbanidade do município de São Paulo.
A cartografia permeia a pesquisa em todas as suas fases, seja apresentando o
mapa como elemento fornecedor de dados históricos, ou como bem público (compositor
de lei), ou ainda como elemento de investigação e resultado do processamento de dados
para subsídio de decisões e análises de desempenho no planejamento urbano.

3.3 Índice de Urbanidade e Justiça Espacial
O tomador de decisões, quer seja motivado pela necessidade de prever ou
controlar, geralmente enfrenta um complexo sistema de componentes
correlacionados, como recursos, resultados ou objetivos desejados,
pessoas ou grupos de pessoas etc.; ele está interessado na análise desse
sistema. (SAATY, 1991, p
 XIII)

Em uma cidade como São Paulo, centro da maior metrópole sul-americana,
expressiva em problemas e potencialidades, a busca de parâmetros para a construção de
análises e diagnósticos é incessante. Igualmente intensa é a busca pelo aprimoramento
de métodos para a formulação de propostas e monitoramento de ações. Historicamente
a disciplina do urbanismo funciona de maneira transversal e interdisciplinar, lidando
com dados estatísticos e de percepções sobre os diversos ambientes urbanos e “suas”
reações à implantação de alterações, planejadas ou por simples respostas a demandas
específicas. São milhões de pessoas circulando e ativando espaços e práticas dos mais
variados, nas condições de conforto e qualidade das mais diversas. Logo, além de
observar, é importante medir como essa dinâmica se dá. Diante da grande quantidade de
dados existentes, captados por atores e interesses múltiplos e de maneiras diferentes, é
necessário escolher ou formular uma metodologia que contemple esse contexto, sendo
flexível o bastante para responder ao maior número e tipo de questões possíveis.
O universo onde essa demanda é a mais ampla possível é o do planejamento
urbano público, que tem como objetivo captar, monitorar e propor sobre a diversa
composição dos ambientes urbanos. Seja em escala municipal, onde o fundamental é
garantir um programa claro de cidade, ou em escala regional, onde esse programa deve
ser implementado com um pouco mais de detalhes, articulando partes, ou ainda na
escala local, onde é possível ter indicadores mais precisos, é necessária a construção de
uma prática que componha o aperfeiçoamento dos modos de obtenção de dados, assim
como um método de inter-relacionamento destes para a obtenção de respostas e
qualificações. A análise de desempenho dos instrumentos urbanísticos é uma prática
necessária no monitoramento das ações e, especialmente, para a manutenção ou revisão
dos mesmos ao longo do tempo e de acordo com as alterações de contextos resultantes
de fatores externos.

Outro elemento importante dessa discussão é o processo de tomada de decisão
sobre novos investimentos dentro de um conjunto de intenções pré-estabelecidas e com
recursos escassos para tal, como é o caso de grande parte das cidades brasileiras, São
Paulo entre elas. Defendemos aqui a potencialização da construção de conhecimento
específico por meio de desenvolvimento de metodologias que agreguem arcabouço
teórico às necessidades operacionais cotidianas do poder público.
A proposta deste trabalho parte do levantamento de indicadores e de conceitos,
que combinados, apresentam a possibilidade da composição de um índice-base capaz de
qualificar o território urbano quanto à sua urbanidade e justiça espacial. Usamos como
base teórica os estudos de Jane Jacobs, Jacques Lévy e os relatórios da ONU-Habitat, para
selecionar as variáveis e ponderar suas classes de acordo com a visão antropocêntrica,
comum a todas essas fontes. Partimos da defesa da eficácia dos investimentos públicos
com o objetivo maior de garantir um aumento da qualidade de vida e da equidade entre
os cidadãos nas diversas áreas da cidade. Para tanto, obtivemos dessa base teórica a
defesa de alguns princípios tidos como de maior significância para a criação do contexto
desejado (tabela 2 da pesquisa). Com o novo paradigma do planejamento urbano posto
pela Nova Agenda Urbana14 (III conferência ONU-Habitat, 2016), onde as ações tem um
foco antropocêntrico, seja por demanda ou referência de escala, as variáveis escolhidas
buscam se aproximar e refletir as dinâmicas criadas por essa escala. As principais fontes
de dados são o censo do IBGE, o Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, as bases de
dados das secretarias municipais e os dados reunidos na plataforma Geosampa, da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU. Trabalhamos alguns dados
primários e outros dados processados para demandas específicas que constam das bases
da SMDU e SPUrbanismo.
Outra questão importante a ser tratada foi a determinação das unidades
territoriais de análise, uma vez que cada ator desse universo adota limites distintos e de
compatibilidade variável entre si. Logo, partimos para a prática da utilização de uma
grade de 200m x 200m (carroyage) onde cada variável seria analisada por porcentagem
de área, por porcentagem de pontos ou por porcentagem de metros lineares dentro de
cada quadrado. Assim, passamos todos os dados para um mesmo referencial
geométrico-territorial. Ainda outra questão é a escala de abordagem. Entendemos que
14

Figura 47 da pesquisa.

dados com maior desagregação são mais valiosos para nosso estudo, uma vez que a
localização mais precisa de alterações de padrão é importante para o planejamento, e a
unidade mínima reconhecida pela maioria dos cidadãos é a unidade de bairro, que,
embora não seja uma unidade administrativa oficial, é unidade de pertencimento,
memória afetiva ou de referência das localidades. Também o uso da base euclidiana é
importante para a relativização de situações e estabelecimento de limites de ação e
propostas.
Dados os princípios a serem cobertos para a composição da urbanidade e da
justiça espacial, o grande desafio é a busca de indicadores, que juntos traduzam esses
conceitos na dinâmica e complexidade de uma cidade como São Paulo, de maneira
favorável. Além disso, é necessária a utilização de métodos de análise multicritérios para
o ajuste de pesos entre os diversos tipos de dados. Neste caso adotamos o Método de
Análise Hierárquica (AHP – Analytic Hierarchy Process), desenvolvido pelo matemático
Thomas Saaty (1991). Segundo o autor, é um método decorrente do funcionamento
natural da mente humana, que agrupa situações e estabelece hierarquias entre os
grupos, identificando prioridades. Permite fazer a ponderação entre as classes dos
indicadores, e entre os indicadores, em sequência de comparações por pares,
possibilitando o uso de indicadores numéricos estatísticos associados a dados
resultantes de análise qualitativa, como vimos nos estudos de fenomenologia aplicada à
pesquisa qualitativa de espaços públicos de Vânia Bartalini (capítulo 1 da pesquisa). A
historiadora Sandra Pesavento também defende que as cidades devem ser medidas por
seus aspectos materiais, sociais e sensíveis. No entanto, os aspectos materiais são mais
facilmente registrados e calculados, enquanto os aspectos sociais e principalmente os
sensíveis são mais difíceis de medir e dependem de grande trabalho de participação e
registro de percepções. Acreditamos que esse registro mais completo acaba sendo
possível quanto mais nos aproximamos da escala humana, ou de situações mais
localizadas. Saaty ainda defende que esse método possibilita a realimentação de dados,
“conduzindo a um apuro e um afinamento de julgamentos”, através de consenso, em
uma “síntese de interesse” (SAATY, 1991, p XV). Portanto, é um método que apresenta
uma resposta por análise, e não a resposta definitiva. E consideramos ser este um
aspecto positivo, sendo que no universo do poder público as variáveis de decisão são
muitas e bastante mutáveis ao longo dos processos.

Partindo dos fatores levantados no capítulo 1 da pesquisa, nas tabelas 1 e 2,
selecionamos três escalas de abordagem:
Tabela 18. Temas-chave de urbanidade e justiça espacial por escalas de abordagem

INDICADORES DE URBANIDADE E JUSTIÇA ESPACIAL SEGUNDO ESCALA DE ABORDAGEM
escala

tema/tipo de abordagem

MUNICIPAL urbanidade potencial

URBANIDADE

JUSTIÇA ESPACIAL

DENSIDADE POPULACIONAL

VALOR DO SOLO

COMPACIDADE

DEMANDAS POR EQUIPAMENTOS SOCIAIS

USO MISTO

DENSIDADE DE UNIDADES DE HIS

ACESSIBILIDADE

OFERTA DE EMPREGO

NÚCLEOS HISTÓRICOS

IPVS

BENS TOMBADOS
MEMÓRIA/TRANSFORMAÇÃO ÁREAS PLANEJADAS

IDH
SOCIAIS

INSTRUMENTOS ESPECIAIS

CRIANÇAS

ANÁLISE DE CRESCIMENTO URBANO

IDOSOS

VEGETAÇÃO

CONCENTRAÇÃO DE RENDA

PARQUES/PRAÇAS

REGIONAL

MEIO AMBIENTE

ILHAS DE CALOR

ESCOLARIDADE
ECONÔMICOS

TIPO DE EMPREGO

POLUIÇÃO

VALOR M2 CONSTRUÇÃO

PERCEPÇÃO TÉCNICA

LOCAL/
ESPAÇOS
PÚBLICOS
REGISTRO
ATIVIDADE/CONTAGENS

COMUNIDADES DE BAIRROS

ILUMINAÇÃO

PARTICIPAÇÃO/

CRIMINALIDADE

REPRESENTAÇÃO CLUBES

DOENÇAS
PERCEPÇÃO SUBJETIVA

VALOR DO SOLO

COLETA DE LIXO

ACIDENTES DE TRÂNSITO
SEGURANÇA PESSOAL

MULHERES

fotoquestionário
12 critérios Gehl

REPRESENTANTES EM CONSELHOS

ESCOLAS DE SAMBA

grau de familiaridade, frequência, oferta de serviços, de
circulação, memória e atratividade
proteção
conforto
prazer

atividade de fachadas/calçada
permanência
travessia de pedestre - média/hora
DE circulação pedestre - média/hora
circulação de veículos - média/hora
registro de gênero e idade

homens/mulheres
crianças/adultos/idosos

Fonte: elaboração da autora, 2019

Como vimos nos exercícios apresentados nos casos do Programa Centro Aberto
e das praças de Lyon, a escala de abordagem é um fator central na escolha e coleta de
dados para a aplicação da análise multicritérios. Jacques Lévy defende que a urbanidade
e a justiça espacial não devem ser analisadas de maneira muito complexas. Como vimos
no capítulo 1, ele afirma que a urbanidade se traduz pela diversidade de usos, densidade
populacional, compacidade e acessibilidade, enquanto a justiça espacial é composta por
8 questões: o livre arbítrio sobre a escolha do local de moradia, a valorização do solo

relacionada

à

especulação

imobiliária,

relação

campo-cidade (predatória ou

intersustentável), distribuição dos serviços públicos, investimentos públicos pautados
por equidade e transparência, gestão e uso dos espaços públicos, divisões
administrativas e construção de ampla governança, uniformidade e perenidade de
programas de gestão. A grande questão envolvida na metodologia proposta está na
escolha dos indicadores que melhor respondam ao temas-chave aqui expostos, e
também como ponderá-los no cálculo da análise multicritérios. A seguir veremos alguns
aspectos relacionados aos temas-chave levantados, os indicadores elencados para sua
composição e a cartografia relacionada.
Temas-chave:
1. Densidade populacional - O primeiro indicador, e o mais utilizado
historicamente, é a densidade populacional, que territorializa o local de
moradia dos cidadãos e aponta para questões como concentração de bairros
dormitórios, grandes distâncias de deslocamento casa-trabalho, demandas
por equipamentos sociais, etc;
2. Compacidade - O segundo grande grupo de atenção diz respeito à
compacidade urbana, ou seja, o quanto ela é compacta ou espraiada, gerando
a necessidade de grandes deslocamentos e investimentos em infraestrutura
urbana, se relacionando à acessibilidade, mobilidade e tempo de
deslocamento;
3. Uso misto - O terceiro grande fator a ser analisado é a mixicidade de usos
das edificações, em especial ao nível da calçada, que nos dá o grau de
monofuncionalidade de porções de cidade, combinado à vitalidade e
segurança de caminhos e centralidades locais;
4. Acessibilidade – juntamente com a densidade populacional, usos mistos,
e compacidade a acessibilidade fecha o grupo de dados mais importantes
para a definição das dinâmicas urbanas e qualidade de cidades de modo
geral, em escala municipal. Reunimos dados de carregamento do transporte
público, suas conexões, assim como também dados de sintaxe espacial
(cruzamentos, tamanhos de quadras, declividade, hierarquia viária, etc);

5. Local de Moradia - um dos fatores determinantes de justiça espacial é o
livre arbítrio sobre a escolha do local de moradia. Em uma sociedade de
grandes desigualdades sociais como a paulistana, um dos indicadores
possíveis é a presença e localização de Habitação de Interesse Social - HIS
produzida pelo Estado ou por parcerias público-privada, além do valor do
solo;
6. Valor do solo - esse é um indicador altamente determinante na
segregação social, uma vez que a viabilidade de novos empreendimentos é
seriamente afetada pelo valor do solo (cerca de 25 a 30% do custo total do
empreendimento);
7. Serviços Públicos - a localização de serviços básicos das redes de
educação, saúde e assistência social contribuem com a equidade nos
investimentos públicos. Mediante sua capacidade de atendimento, podemos
calcular demandas reprimidas e prioridades de investimentos;
8. Oferta de emprego - a espacialização deste dado reflete diretamente na
dinâmica de deslocamento casa-trabalho, e compõe com os dados de
acessibilidade e mobilidade, assim como investimentos públicos neste setor;
9. Investimentos públicos - o PDE vigente tem como um dos objetivos
base promover a equidade social, e estabeleceu reservas de um fundo
municipal (FUNDURB - Fundo de Desenvolvimento Urbano) para Habitação
de Interesse Social (30%), Transporte público (30%);
10. Governança - os dados de participação são os mais delicados a serem
coletados, uma vez que a descentralização proposta pela criação das
Subprefeituras não foi efetivada e os processos participativos ainda possuem
modelos pouco eficazes e obsoletos. No caso de São Paulo, as demandas
coletadas nos Planos Regionais das Subprefeituras em 2016 configuram um
processo participativo intenso e inovador, porém já em processos de
desatualização. Como em geral usaremos dados a partir de 2010, os
consideramos ainda válidos e relevantes;
11. Conforto e imagens – aqui buscamos indicadores que componham a
situação ambiental e de lazer, assim como dados que reflitam diretamente
na segurança pessoal no espaço público;

12. Sociabilidade – além da densidade populacional, buscamos dados sobre a
população que demanda maior atenção (idosos, crianças e mulheres), além
da análise de renda, raça e vulnerabilidade social;

É importante ressaltar que esses dados analisados isoladamente respondem a
poucas questões, ou ainda, respondem de maneira fraca a questões cruciais para o
entendimento das dinâmicas urbanas e ao estabelecimento de prioridades de ações pelo
poder público. É na combinação entre eles que surgem panoramas mais fiéis à
complexidade posta. Para tanto, buscamos uma série de variáveis, que combinadas
refletissem a condição de urbanidade e justiça espacial dos lugares. Porém, para um
retrato “em maior resolução” temos que juntar a esses indicadores outros que tem
relação mais direta com os espaços públicos e com a vida na escala do pedestre, ou
ainda, a cidade vivida à velocidade média de 5km/h. Para o exercício do Programa
Centro Aberto, em escala regional, foram selecionados 37 indicadores que resultaram na
leitura de regiões da cidade de São Paulo mais propícias para a implantação de um
exemplar do programa. Para tanto, foram privilegiados indicadores que refletissem
dinâmica de pedestres, sua maior segurança e atratividade de usos nas calçadas, pela
identificação de centralidades de bairro. No exercício das praças de Lyon foi possível
utilizar dados de percepção de usos e de ambiência, fotoquestionário online, e contagens
de dinâmica de circulação de veículos e pedestres, compondo uma matriz mais
equilibrada entre fatores estatísticos e fatores subjetivos. A matriz de análise
multicritérios atendeu igualmente a todas as escalas de abordagem e tipos de dados.
Veremos a seguir alguns temas-chave da urbanidade e justiça espacial
mapeados em escala municipal.

Figura 103. Mapa de concentração populacional no município de São Paulo, IBGE 2010

Figura 104. Mapa de taxa de compacidade construtiva por distritos do município de São Paulo

Figura 105. Mapa de porcentagem de uso misto por distritos do município de São Paulo

Figura 106. Mapa de tempo médio de deslocamento casa-trabalho por distritos do município de São
Paulo

Figura 107. Mapa de grau de conectividade viária por distritos do município de São Paulo

Figura 108. Mapa do valor do solo por distritos do município de São Paulo

Figura 109. Mapa da taxa de desemprego de maiores de 18 anos por distritos do município de São
Paulo

Figura 110. Mapa de concentração de crianças até 4 anos por distritos do município de São Paulo

Figura 111. Mapa de concentração de idosos acima de 60 anos por distritos do município de São
Paulo

Tabela 19. Indicadores de urbanidade e justiça espacial para escala municipal
EIXOS DE ORIGEM TEMA
DENSIDADE
POPULACIONAL
COMPACIDADE

URBANIDADE

USO MISTO

ACESSIBILIDADE/
SINTAXE ESPACIAL
EMPREGO
VALOR SOLO
INVESTIMENTOS
PÚBLICOS
HABITAÇÃO SOCIAL

JUSTIÇA
ESPACIAL

DEMANDA POR
EQUIPAMENTOS SOCIAIS

SANEAMENTO BÁSICO

CRIANÇAS E IDOSOS

Fonte: elaboração da autora, 2019/2020

INDICADORES

habitantes/área
área construída/área
área privada/área pública/área
TO médio/área
ZC/área
uso misto/área
concentração de nós/área
metros lineares de vias/área
tempo de deslocamento
casa-trabalho/área
emprego/hab/área
$ m2/área
investimento Fundurb/área
HIS, favelas, núcleos,
loteamentos e cortiços
Equipamentos básicos de saúde,
educação e assistência social
Dados de entorno: lixo, esgoto,
pavimentação, iluminação,
arborização, ausência de
sanitário
maiores concentrações de
crianças até 4 anos e idosos com
mais de 60 anos

Fonte

Ano

IBGE

2010

IPTU
IPTU
IPTU
SMDU
IPTU
SMDU
SMDU

2019
2019
2019
2016
2019
2016
2018

OD/Metrô

2017

IDH
IPTU

2010
2019

SMDU

2013/18

Habitasampa

2020

SMS, SME,
SMADS

2015

IBGE

2010

IDH

2010

Figura 112. Índice de urbanidade e justiça espacial do município de São Paulo

Fonte: elaboração da autora, 2020

Considerações Finais
Na ficção científica Blade Runner de Ridley Scott (1982) o mundo do futuro é
retratado em 2019. Um contexto onde a engenharia genética e a tecnologia são tão
avançadas que o mundo que conhecemos hoje estaria sob gigantescos complexos
verticais onde o cotidiano de qualidade, muito longe do chão. Imaginava-se que o
desenvolvimento tecnológico traria à reboque um desajuste sério no equilíbrio da
natureza a ponto de não conseguirmos mais distinguir o que seria de fato natural do que
seria artificial, produzido em laboratório. Naquele contexto de prenúncio da
globalização, e possível ampla democratização de comunicação, tecnologias de ponta e
diversas outras acessibilidades, era fácil imaginar que mudanças radicais e catastróficas
pudessem acontecer. De fato, já vivemos as consequências (bem menos severas que a
imaginada no filme) de um aquecimento global e mudanças climáticas decorrentes dele.
O que vimos acontecer nos últimos 30 anos foram movimentos quase de busca de um
certo equilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico, que nunca parou, e o crescimento
de movimentos de preservação da natureza, ou melhor, de adoção de práticas
sustentáveis e volta da valorização de produção de alimentos orgânicos e de fabricações
artesanais. Com o aumento da urbanização e o uso da tecnologia nos campos vimos
crescer e diversificar as questões de planejamento e gestão das cidades. Habitar,
trabalhar, se deslocar e viver as cidades com qualidade passou a ser um desafio muito
maior. Não somente para seus habitantes e usuários, mas como principalmente para
seus gestores.
Urbanistas como Jeff Speck e Jan Gehl, citados anteriormente, afirmam que as
grandes metrópoles do século XXI possuem problemas muito semelhantes entre elas e
propõem uma mudança significativa na abordagem desses problemas: a abordagem
antropocêntrica. A escala humana é ponto de partida para o tratamento de qualquer
escala de diretrizes e projetos urbanos. Além disso, constroem um diálogo
interdisciplinar onde esse antropo e suas interações ajudam a definir as materialidades,
a explorar as sociabilidades e a aguçar as sensibilidades de maneira ativa, tanto como
usuário, como de demandante e criador coletivo de soluções. Para tanto, é necessário um

conjunto de regras que visem equidade e que possibilitem essa aproximação entre
cidadão e gestor.
A formulação conceitual que pareceu ser mais alinhada a esse contexto é a
denominada como urbanidade, complementada pela justiça espacial, da maneira como é
formulada e apresentada pelos autores elencados nesta pesquisa, e em especial por
Jacques Lévy. Serviu de parâmetro para a busca de indicadores que, juntos e ponderados
pudessem responder à diversidade de escalas e situações que o centro de uma
metrópole como esta pode apresentar. A escolha dos espaços públicos como fonte de
dados e alvo de soluções tem sua sustentação na própria concepção de urbanidade, já
que é o conjunto de interações e estranhamentos vividos nesses espaços que nos dá a
sensação de qualidade dos lugares de uma cidade e do seu conjunto.
Como vimos, o município de São Paulo tem hoje à disposição de seus técnicos
regras orientadoras, desde as diretrizes mundiais obtidas pela ONU-Habitat (Nova
Agenda Urbana e ODS 2030), passando pela Constituição Federal e o Estatuto da Cidade,
o PDE de 2014 e o zoneamento de 2016, bastante concatenados e alinhados em
conceitos e objetivos quanto ao urbano. Lembramos que o PDE de 2014 foi premiado em
Quito como plano inovador, que nasce dois anos antes da Nova Agenda Urbana, porém já
com seus preceitos incorporados. A pauta da escala humana aparece como foco de
propostas e o urbanismo tático como método de abordagens das iniciativas mais
inovadoras em algumas secretarias municipais, em especial na SPUrbanismo/SMDU e na
SPTrans/SMT (MobiLab). É neste cenário que surge na SPUrbanismo o “Programa
Centro Aberto”, que instituiu uma prática até então ausente nos espaços públicos do
centro de São Paulo: a partir de oficinas promovidas com a equipe de arquitetos do
escritório de Jan Gehl, a equipe da SPUrbanismo formatou intervenções de baixo custo e
impacto em, inicialmente três praças de São Paulo (Largo São Francisco - Ouvidor, Largo
do Paissandu e Boulevard São João), que foram seguidos posteriormente pelo Largo São
Bento, Rua da Glória (Liberdade) e Largo General Osório, aplicando assim o novo
paradigma de planejamento incentivado pela Nova Agenda Urbana.
O desafio de tratar de questões de ordem e escalas muito diferentes, como
acontece o tempo todo numa cidade como São Paulo, além de recursos cada vez mais
escassos, demanda o uso de conhecimentos técnicos, acadêmicos e tecnológicos com a
maior eficácia possível. A metodologia estudada nesta pesquisa nasce dessa necessidade

e se mostra promissora na tarefa, mesmo considerando que, às vezes, as demandas
políticas prevalecem a qualquer outro diagnóstico técnico ou demanda da sociedade.
Trouxemos aqui dois exercícios em escalas de abordagens diversas, em contextos
histórico-culturais de cidades muito diferentes (São Paulo e Lyon) e verificamos
coerência satisfatória em seus resultados, reforçando o caráter de universalidade do
método proposto.
A hipótese do uso de iconografia histórica como elemento qualificador da
análise se mostrou um desafio a ser ainda melhor explorado, apesar de ter provido
parâmetros prévios e análises bastante ricas e instigantes. A cartografia histórica aliada
a pesquisas documentais se mostra fonte de informações muito rica e trouxe elementos
reveladores de dinâmicas urbanas e lógicas de apropriação do solo que confirmam
hipóteses importantes para o entendimento da forma de crescimento da cidade e de
explicitação de seus pontos nodais. A fotografia revela aspectos diversos, podendo ser
desde documental da materialidade e suas transformações até reveladora de interações,
ou ainda de costumes sociais da época. Sua informação pode ser muito exata como a
substituição de um edifício ou muito sutil como a expressão no olhar de uma figura
humana caminhando pelas ruas da cidade.
Ainda observamos que os dados de pesquisa subjetiva podem nos dar
informações reveladoras sobre a dinâmica dos lugares e também sobre o desejo do
cidadão comum (leigo em urbanismo). Esse fato reforça a necessidade de maior
investimento em métodos e meios de ampliar a participação do cidadão em processos
como o aplicado aqui, especialmente em ações de escala local. Para isso é necessário um
avanço nos estudos de métodos de pesquisa e análise de dados: medir (coisas, dinâmicas
e percepções), avaliar os dados a partir de parâmetros definidos dentro de um contexto
(propósito) maior, propor ações em vários níveis de complexidade e concatenação com
ações correlatas, monitorar resultados e ajustar propostas. Esse mecanismo quase
infinito pressupõe um comportamento altamente colaborativo de seus participantes.
Sem ele, o fluxo de ações fica com interrupções e perde sua eficácia. Falamos
inevitavelmente

de

estruturas

mais

horizontais,

conectadas,

democráticas e

participativas de funcionamento, tanto interna aos órgãos públicos, como entre estes, a
produção acadêmica e as instâncias participativas da sociedade.
Escolhemos para apoio metodológico desta pesquisa um método de análise

multi-critérios, acreditando que só é possível avaliar a complexidade das dinâmicas
metropolitanas colocando lado a lado uma série de indicadores que, juntos, consigam
comunicar essa complexidade em ordens de grandeza ponderadas entre si. E ainda
consigam “responder” a diferentes questões por meio do ajuste nos pesos de seus
indicadores mais significativos, criando uma matriz de inúmeras combinações e
possibilidades de análises.
Deixamos aqui alguns exercícios realizados e pistas para vários tipos de
desdobramentos, desde as análises de material histórico, passando pela exploração mais
profunda

das possibilidades de análises tecnológicas da cartografia digital,

aprofundamento e variação de métodos participativos, busca de novos meios de
tratamento e coleta de dados, assim como a exploração da representação dos resultados.
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