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RESUMO

O rápido processo de urbanização intensificado no Brasil por volta dos anos 1940, que em sua maioria 
não se baseou em um projeto de planejamento urbano, julga-se ter sido o principal fator que suscitou 
a verticalização das cidades. Tal verticalização constitui uma forma de ampliação dos espaços urbanos 
ao passo que, permite em uma mesma extensão territorial a existência de mais de uma habitação, 
empreendimentos, possibilitando que uma série de incumbências seja desenvolvida em uma mesma 
localidade. Entretanto, esse processo de composição das cidades, principalmente nos grandes centros 
urbanos, foi acompanhado pela acentuação da segregação urbana. Com a ação da especulação imobiliária, 
os locais situados próximos ao centro da cidade tornam-se mais caros, impossibilitando que uma boa 
parte da população tenha acesso aos mesmos, e nesse sentido, estabeleçam moradias em localidades 
mais afastadas, com ausência de serviços públicos de qualidade, como o transporte necessário para se 
locomoverem até outras regiões. Entende-se que o processo de verticalização surge com o propósito de 
atender a um crescimento urbano ocasionado pelo homem. Entretanto, se não há a presença de políticas 
que pensem esse processo, que tragam uma proposta de planejamento, as cidades tendem a se tornar pólos 
de segregação sócio espacial, fortalecendo a formação de favelas e consequentemente, o isolamento de 
uma parcela da sociedade. 
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INTRODUÇÃO

A verticalização constitui uma temática amplamente discutida por estudiosos no Brasil, ao 
passo que estabelece um marco do desenvolvimento do país, evidenciando uma evolução nos processos 
construtivos e apontando alterações no que diz respeito à forma de pensar o espaço das cidades, uma 
necessidade que até então surge. Nesse sentido, o artigo em questão pretende colaborar com a análise 
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desse processo fazendo um resgate de textos, livros, artigos acadêmicos e documentários, enriquecendo 
tais estudos.

O processo de verticalização no Brasil se mostra como um produto da urbanização que até então 
se intensifica no país por volta dos anos 1940 tendo como fundamento, a formação de um mercado 
nacional e o fortalecimento do mesmo como agentes que impulsionam esse crescimento populacional 
nas cidades.

A princípio tal processo se destaca nos centros das grandes cidades como edifícios verticais que 
se destinavam à atividades comerciais, apontando uma nova forma de organização do espaço urbano. 
Posteriormente, passa-se a construir habitações verticalizadas como uma maneira de atender à demanda 
por moradia nas grandes metrópoles; o abrupto crescimento da população associado à ausência de terrenos 
livres nesses ambientes, bem como a valorização do solo urbano nos centros das cidades acabam por 
impulsionar a verticalização para uso como residências.

Nesse cenário, a especulação imobiliária se mostra como agente primordial no que diz respeito 
à valorização das edificações; construções localizadas próximas aos grandes centros urbanos passam a 
apresentar valores mais elevados, em detrimento das localidades mais afastadas. Tal aspecto se desdobra 
de forma evidente num processo de segregação da população nos espaços urbanos, o poder aquisitivo 
determina qual região em que cada indivíduo poderá habitar, e desse modo, quem possui boas condições 
financeiras se concentra em locais mais próximos dos centros das cidades, ao passo que a grande massa 
populacional se desloca para regiões mais periféricas, intensificando o mecanismo de favelização. Com 
base neste contexto, o presente trabalho apresenta uma apreciação em torno da verticalização urbana no 
Brasil, buscando identificar os desdobramentos desse processo para a dinâmica das grandes cidades e 
consequentemente para a sociedade brasileira.

A URBANIZAÇÃO NO BRASIL

O processo de urbanização pode ser definido como o crescimento das cidades, seja em âmbito 
territorial ou populacional. De acordo com o dicionário MINI AURÉLIO da língua portuguesa (2001), 
“urbanização consiste no conjunto dos trabalhos necessários para dotar uma área de infraestrutura (p. 
ex., água, esgoto, eletricidade) e/ou de serviços urbanos (p. ex., de transporte, de educação).”

Segundo França (2007), para se compreender o processo de urbanização deve-se considerar as 
transformações socioeconômicas e espaciais em sua totalidade, a dinâmica demográfica, mudanças no 
mercado de trabalho, as consequentes alterações nas estruturas ocupacionais, desigualdades regionais e 
modelos urbanísticos de ocupação territorial, dentre outros.

No Brasil, o processo de urbanização teve seus primórdios no século XIX e se intensificou por 
volta dos anos 40, tendo como uma das principais motivações, a instalação das indústrias nas cidades 
brasileiras. Com o desenvolvimento da atividade industrial, muitas pessoas que viviam na zona rural 
migraram para as cidades na procura por trabalho e melhores condições de vida; o surgimento de 
máquinas para aplicação nas atividades agrárias acabou por substituir a mão de obra dos trabalhadores 
do campo que, sem emprego, viram nas cidades uma alternativa.

De acordo com Santos (2005), podemos dividir a urbanização brasileira em duas, efetuando uma 
análise quantitativa e ao mesmo tempo qualitativa:

A partir dos anos 1970, o processo de urbanização alcança novo patamar, tanto do ponto de 
vista quantitativo, quanto do ponto de vista qualitativo. Desde a revolução urbana brasileira, 
consecutiva à revolução demográfica dos anos 1950, tivemos, primeiro, uma urbanização 
aglomerada, com o aumento do número – e da população respectiva- dos núcleos com mais de 
20 mil habitantes e, em seguida, uma urbanização concentrada, com multiplicação de cidades 
de tamanho intermédio, para alcançarmos, depois, o estágio da metropolização, com o aumento 
considerável do número de cidades milionárias e de grandes cidades médias (em torno de meio 
milhão de  habitantes). (SANTOS, 2005, p. 77)
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Com a urbanização diversas mudanças ocorreram na organização das cidades, principalmente 
pelo fato de que, esse processo deu-se em sua maioria de forma desordenada, com a ausência de 
planejamento, provocando problemas estruturais e ambientais. Nesse cenário, pode-se destacar ainda 
a ação da especulação imobiliária; há uma maior valorização dos terrenos localizados nas áreas mais 
centrais das cidades ou próximos a eles, possibilitando um aumento estratosférico no valor dos mesmos, 
permitindo que uma minoria tenha acesso a essas localidades em detrimento de uma massa populacional 
que vai buscar moradia nas regiões mais afastadas, favorecendo a formação de favelas, o processo de 
favelização nas grandes cidades.

 [...] havendo especulação, há criação mercantil da escassez e acentua-se o problema do acesso 
à terra e à habitação. Mas o déficit de residências também leva à especulação, e os dois juntos 
conduzem à periferização da população mais pobre, e, de novo, ao aumento do tamanho urbano. 
As carências em serviços alimentam a especulação, pela valorização diferencial das diversas 
frações do território urbano.  A organização dos transportes obedece a essa lógica e torna ainda 
mais pobre os que devem viver longe dos centros, não apenas porque devem pagar caro seus 
deslocamentos como porque os serviços e bens são mais dispendiosos nas periferias.  E isso 
fortalece os centros em detrimento das periferias, num verdadeiro círculo vicioso (SANTOS, 
2005, p.106).

A ação da especulação imobiliária deixa nítida a configuração de uma segregação espaço-social, 
ao passo que possibilita essa divisão territorial fundamentada no poder econômico dos cidadãos. Quem 
não pode pagar uma moradia em um local mais central com melhores condições de infraestrutura, busca 
outras regiões mais afastadas vivendo em sua maioria sem serviços de saneamento básico, saúde e 
transporte de qualidade.

Nessa perspectiva, Leite e Pereira apontam a relação entre a expansão urbana e a ação da 
especulação imobiliária.

Não é possível falarmos de expansão urbana sem levarmos em consideração o papel que a 
especulação imobiliária tem nesse processo. A especulação imobiliária é um fator (des)ordenador 
do crescimento urbano, sendo responsável pelos vazios urbanos e pela instalação de infraestrutura 
influenciando na valorização da área e, consequentemente, estabelecendo que grupos de pessoas 
vão habitar determinado espaço (LEITE e PEREIRA, 2008, p.72).

Para França (2007), “as desigualdades econômicas e sociais existentes no Brasil demonstram o 
caráter capitalista da urbanização, que, assim como sistema econômico, carrega, em sua essência e na 
condição de sua reprodução, a desigualdade. Observa-se, desse modo, uma urbanização marcada por 
fortes desigualdades sócio espaciais e econômicas, com crescente heterogeneidade interna” (FRANÇA, 
2007, p.1). É possível identificar através de tais apontamentos que as desigualdades ocasionadas pelo 
processo de urbanização das cidades brasileiras se apresentam como fator determinante na segregação 
social e espacial vigentes no espaço urbano. Para além de um processo de crescimento das cidades, se 
destaca como fator que altera e impacta a vida da população.

VERTICALIZAÇÃO DAS CIDADES E A SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL

A verticalização das cidades se apresenta como fator diretamente ligado ao processo de 
urbanização. Com o crescimento da população urbana houve uma consequente redução de terrenos 
disponíveis para se estabelecer construções, o que implicou na necessidade de inovações visando um 
maior aproveitamento de espaço, buscando atender a essa demanda que até então desponta.

Para Silva (2007), “a verticalização constitui um dos traços característicos da urbanização 
brasileira. Primeiramente, pela própria intensidade com que ela se dá, mas também pelas formas que 
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ela assume”. Percebe-se, dessa forma, a importância que o processo de urbanização representou para o 
início da configuração vertical das cidades.

 A princípio, a verticalização nas grandes cidades foi projeto de estabelecimentos comerciais 
situados principalmente nas regiões centrais e posteriormente passou a ser modelo para habitações. 
Como Azevedo (2014) aponta que apesar da rejeição inicial à verticalização de uso residencial, com 
o aumento da população seguido da escassez de terrenos e consequente valorização do solo urbano 
nas áreas centrais, o uso residencial passa a prevalecer sobre o comercial. Tais aspectos, contribuem 
significativamente para a proliferação dos edifícios verticais residenciais pelas cidades brasileiras. É 
importante ressaltar que o processo de verticalização foi se distinguindo de uma cidade para a outra, 
principalmente nas grandes metrópoles e isso devido aos fatores que eram associados à construção 
dessas grandes edificações, como menciona Silva (2007).

Nas primeiras décadas do século XX, São Paulo e Rio de Janeiro já apresentavam diferenças em 
seus respectivos processos de verticalização. No Rio, os primeiros focos de construção de edifícios 
altos estiveram todos eles ligados a importantes intervenções urbanísticas governamentais, como 
foi o caso da Avenida Central, Cinelândia e Avenida Beira-Mar. Já em São Paulo, tratou-se de um 
fenômeno, de certa forma, mais protagonizado pela iniciativa privada (SILVA, Luís; 2007).

Julga-se que além do advento do processo de urbanização acelerado sofrido pelas cidades 
brasileiras, os avanços na construção civil foram elementos de extrema relevância para que começasse a 
verticalização do espaço urbano, como o desenvolvimento do elevador e do concreto armado.

Figura 1: Verticalização em São Paulo em 1920

Analisando a influência da configuração vertical para a população das cidades, percebe-se o 
quanto a mesma contribui com a segregação sócio espacial no solo citadino. Como foi apresentado 
anteriormente, a ação da especulação imobiliária sobre o espaço urbano consiste no elemento que tem 
papel determinante na formação dessa separação populacional, principalmente nas metrópoles. 

Há muitas obras de produção cinematográfica brasileira que retratam muito bem essa questão 
da fragmentação da sociedade, da divisão da cidade em localidades. Dentre elas, tem-se o documentário 
“Um lugar ao sol” que apresenta o olhar que moradores de coberturas de grandes capitais têm com relação 
à cidade e à sociedade que os cerca. Interrogados acerca dos motivos que os levaram a habitar moradias 
verticalizadas, em sua maioria tiveram como referência a segurança e o status. Tal documentário revela 
sobre a tendência de verticalização das grandes cidades e mostra um dos lados da segregação que até 
então desponta; de um lado moradores de grandes edifícios em bairros renomados, de outro as favelas, 
que são olhadas com indiferença por esses habitantes das coberturas, como algo muito distante da sua 
realidade.

Outras obras do cinema nacional buscaram trazer um recorte sobre o outro lado da sociedade, 
o lado que sofre com a pobreza, o descaso, os moradores das favelas. Dentre elas tem-se o trabalho de 
Eduardo Coutinho.
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Eduardo Coutinho fez filmes que retratam a situação do país, mostrando a realidade nas favelas, 
nos lixões, onde muitas famílias vivem. Sua intenção maior não é a de mostrar a pobreza ou 
denunciar o caos em que vivemos, mas mostrar que esses excluídos da sociedade fazem parte da 
História, e constituem uma realidade paralela (FEIER, Aline; 2012, p.148).

Entende-se o cinema brasileiro como uma importante ferramenta que explicita essa contradição 
no espaço urbano, a presença da diferença de classes escancarada no padrão de moradia de cada pessoa, 
bem como no espaço que cada pessoa pode ocupar nas cidades, uma vez que, o poderio econômico é que 
determina isso.

Figura 2: Cena do documentário “Um lugar ao sol”
(Sombra de prédios na orla da Praia de Boa Viagem no Recife)

Figura 3: Cenas do filme “Santa Marta: Duas semanas no morro”
(Uma produção do cineasta Eduardo Coutinho)

Pode-se apreender que a verticalização tem ligação direta com o processo de favelização até 
então discutido e nesse sentido, entender a mesma como a maior evidência da segregação vigente no 
espaço urbano, que não consiste unicamente em separação geográfica, mas em separação social, que 
exclui uma massa populacional e limita a interação entre as pessoas nas cidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Com o presente estudo foi possível identificar a influência que a configuração vertical das cidades 
tem sobre a dinâmica das mesmas. Ao passo que uma parcela da sociedade pode ter acesso aos espaços 
com melhores condições de infraestrutura, uma grande maioria fica à margem desse processo por não 
poder pagar por locais que lhe proporcionem melhores situações de vida. Fica evidente a associação 
do espaço urbano a ideia de mercadoria, amplamente visada pelo setor imobiliário que possui papel 
determinante nesse advento da segregação; deve-se ressaltar que a especulação empobrece a cidade, 
exclui a população.

Entende-se que o processo de verticalização pode interferir demasiado nas relações entre as 
pessoas, ao passo que limita a interação e a convivência entre as mesmas; os edifícios cada vez mais 
se constituem em feudos que isolam determinada fração da sociedade que, analisa em sua maioria, 
habitações verticalizadas como sinônimo de segurança e em algumas situações, como símbolo de status 
e poder.

É indubitável que para uma melhor organização das cidades e melhoria nas condições de vida 
da população que vive nas periferias faz-se necessária uma reforma urbana, que inclua essas pessoas 
no espaço das cidades e possibilite que as mesmas participeme aproveitem esses locais. Além disso, a 
reforma urbana facultaria melhor mobilidade e acessibilidade às pessoas, bem como contribuiria com a 
preservação ambiental, uma vez que, encostas, margens de rios, seriam menos afetados com a adoção de 
medidas de saneamento básico, de infraestrutura para a população.
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