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Annuario Estatistico da Secção de Demographia, de 1904,
igualmente define este São Paulo – Outrora e Agora.
Entidade cuja origem remonta o século XIX, a Fundação

Seade comemora neste século XXI um duplo aniversário: 25 anos
de carreira fundacional e 111 de sua constituição primeira.
Uma longa jornada pautada pela missão de coletar, organizar,
analisar e divulgar informações técnicas e dados estatísticos sobre
a realidade socioeconômica e demográfica do Estado de São Paulo.
Natural, portanto, que para os 450 anos de  sua capital  a instituição
prestasse esta homenagem. Um estudo em que números e dados
fixam objetivamente a trajetória de São Paulo desde a sua situação
de 9a cidade no país em população, outrora, à condição de uma
das maiores metrópoles do mundo, agora.
Produzido internamente pela Fundação Seade, e oficialmente
lançado e divulgado em 25 de janeiro de 2004, São Paulo –
Outrora e Agora, graças ao inestimável apoio da Imprensa Oficial
do Estado, vem a público em edição e tiragem condizentes com a
repercussão e conseqüente demanda que então motivou.
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São Paulo, missão Seade

Este trabalho é uma contribuição da Fundação Seade para os

450 anos da cidade de São Paulo. Contribuição que pratica-

mente se impôs para uma instituição cuja secular trajetória sem-

pre se pautou  pelo metódico registro, estudo e preservação da

memória pública paulista.

Originária da  Repartição de Estatística e Arquivo de São Pau-

lo, criada em março de 1892, a Fundação Sistema Estadual de

Análise de Dados – Seade adquiriu sua atual denominação em

dezembro de 1978, após passar por outras transformações no

decorrer do século XX: Departamento Estadual de Estatística

(1938); Departamento de Estatística do Estado de São Paulo

(1950); Coordenadoria de Análise de Dados (1975).

Vinculada à Secretaria de Economia e Planejamento do Gover-

no do Estado de São Paulo, a Fundação Seade é hoje um centro

de referência nacional na produção e disseminação de pesqui-

sas, análises e estatísticas demográficas e socioeconômicas,

sendo responsável pela criação de uma inovadora série de pro-

cedimentos e metodologias nesses campos. Sua extensa linha

de produtos e serviços busca oferecer à comunidade e especial-

mente aos agentes públicos um quadro de informações

atualizado e indispensável à compreensão da realidade paulista.

São Paulo – Outrora e Agora  resulta do empenho das diversas

áreas técnicas da Fundação Seade que, mesmo envolvidas com

a produção regular da casa e com a execução de novos projetos,

buscaram um tempo extra para em conjunto  traçar este registro

que abrange mais de um século de história da nossa aniversa-

riante metrópole.

Felícia Reicher Madeira
Diretora Executiva
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Evolução populacional desde o Censo de 1872

O primeiro Censo Demográfico no Brasil, em 1872, registrou no

Município de São Paulo cerca de 31 mil habitantes, o que o co-

locava como a 9ª capital em população. Com 275 mil,  nove

vezes mais, o Rio de Janeiro detinha o primeiro lugar. No segundo

Censo, em 1890, São Paulo chegou aos 65 mil habitantes e saltou

para a quarta posição, superado apenas por Rio, Salvador e Recife.

No início do século XX, somando perto de 240 mil habitantes,

número quatro vezes maior que o da década anterior, São Paulo

passou a ser a segunda cidade do país em população. O altís-

simo crescimento, observado a partir de 1890 – chegou a 14% ao

ano –, relacionou-se à intensa migração internacional, que teve

seu ápice nesse período. Nos anos seguintes, as taxas de cresci-

mento permaneceram elevadas, superando 4% ao ano até 1970,

e a migração internacional manteve-se importante até o final dos

anos 30. Em 1940, a população do município superava um mi-

lhão de habitantes, mas ainda era menor que a do Rio, situação

que se inverteria na década de 50. O Censo Demográfico de 1960

confirmou São Paulo como a maior cidade do país, com uma

população de quase 3,8 milhões de habitantes e a migração teve

significativa contribuição nesse crescimento. Responsáveis dire-

tos, desde 1900, por mais de 60% do incremento observado, que

chegou a 72% entre 1940 e 1950, os fluxos migratórios, a partir

de 1940, constituíam-se em maior parte por pessoas vindas de

regiões do próprio país, principalmente do Nordeste e de Minas

Gerais. Entre 1970 e 1980, esse componente respondeu por 45%

do incremento populacional do município, com a taxa anual de

crescimento chegando a 3,7%. Após 1980, a migração perdeu

força e os saldos migratórios foram negativos nos períodos

1980/91 e 1991/2000 (62 mil e 50 mil pessoas ao ano, respec-

tivamente). Atualmente, as taxas de crescimento populacional

aproximam-se de 1% ao ano, mas ainda assim sua população

ultrapassa 10 milhões de pessoas, tornando São Paulo o centro

de uma região metropolitana que conta com cerca de 19 milhões

de habitantes e uma das maiores cidades do mundo. Sua

participação no total do Estado, embora tenha diminuído, man-

tém-se elevada e representava 28,2% da população estadual em

2000.

Tabela 1

Evolução da População, por Componentes

Município de São Paulo

1900-2000

População Crescimento Saldo Saldo Taxa Anual de

Anos Censitária Médio Vegetativo Migratório Crescimento  

Anual Médio Anual Médio Anual (%)

1900 239.820
16.961             6.195 10.766 4,51

1920 579.033
37.361           12.353 25.008 4,23

1940 1.326.261
87.184           24.554 62.630 5,18

1950 2.198.096
158.335           65.272 93.063 5,58

1960 3.781.446
210.403           97.046 113.357 4,52

1970 (1) 5.885.475
258.991         141.544 117.447 3,71

1980 (1) 8.475.380
103.207         165.440 -62.233 1,15

1991 (1) 9.610.659
90.636         141.049 -50.413 0,91

2000 (1) 10.426.384

Fonte: IBGE. Censos Demográficos; Fundação Seade. Movimento do Registro Civil.

(1)  População estimada em 1º de julho.
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População paulistana: a caminho do envelhecimento

As grandes alterações que vêm ocorrendo nas variáveis

demográficas provocam mudanças substanciais na estrutura

etária e na composição da população do Município de São

Paulo, ao longo dos anos. Em 1872, observava-se uma estrutura

populacional relativamente jovem, com cerca de 35% de seus

habitantes com menos de 15 anos que, no total, repartiam-se

praticamente em igual número entre homens e mulheres. Nos

anos seguintes, registraram-se algumas alterações importantes,

como, por exemplo, o maior aumento da população masculina,

que em 1890 superava em 11% a feminina, certamente devido

à migração. Até 1920, o número de homens permaneceu maior

que o de mulheres, ainda que a diferença tenha diminuído para

cerca de 3%, invertendo-se depois na mesma proporção.

Em relação à estrutura etária, observa-se uma tendência irregular

no passado quando se consideram os grandes grupos etários,

refletindo determinadas mudanças no comportamento das variá-

veis demográficas no decorrer do tempo. Assim, a diminuição

da natalidade, após 1930, provocou pequena redução na partici-

pação da população de menos de 15 anos no período seguinte,

como mostram os censos de 1940 e 1950, quando seus percen-

tuais ficaram em torno de 30%. A população adulta, por sua

vez, representava entre 62% e 65% na maior parte do período,

enquanto a proporção de idosos aumentou muito lentamente.

Esse panorama pouco se alterou até 1970, com a população

paulistana apresentando estrutura jovem, porém com os percentuais

desse segmento inferiores aos do Estado. A intensa migração ob-

servada para esse município, desde o final do século XIX, fez

com que a população adulta tivesse grande participação no total

populacional, com índices acima dos observados para o Estado.

As pirâmides etárias desses anos refletem esse comportamen-

to, em que os percentuais das pessoas com menos de dez anos e

também daquelas de 10 a 19 anos várias vezes aparecem próxi-

mos ou mesmo inferiores ao do grupo de 20 a 29 anos.

A partir dos anos 80, as alterações na estrutura etária foram mais

acentuadas, devido não apenas à redução da migração, mas princi-

palmente à diminuição das taxas de fecundidade. Deste modo, a

proporção de pessoas com menos de 15 anos, que alcançava

32,5% em 1970, passou a 30,0% em 1980, a 28,6% em 1991 e a

apenas 24,8% em 2000. Os idosos, ainda que continuassem a

representar parcelas relativamente pequenas da população,

aumentaram de forma muito rápida, chegando a 9,3% da popula-

ção em 2000 (Gráfico 1). A população adulta ampliou-se de forma

expressiva, passando de 61,4% em 1970 para 65,8% em 2000.

As mudanças ocorridas nos últimos anos, tanto na capital como

no Estado, aproximaram suas estruturas etárias, especialmente

em 2000.

outrora.pmd 13/5/2004, 14:1910
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Os números absolutos também atestam as grandes alterações

que ocorreram no Município de São Paulo nos últimos anos,

quando se observa o comportamento dos grupos etários. O total

de pessoas da faixa jovem de 2000 é praticamente o mesmo de

1980, enquanto o número de adultos cresceu 27% e o de idosos

aumentou 80%, nesses 20 anos. A pirâmide populacional de

2000 reflete tais mudanças: estreitamento de sua base; número

de pessoas da faixa de 0 a 9 anos praticamente igual ao do grupo

de 30 a 39 anos; o alargamento nas faixas mais avançadas.

Os resultados apresentados confirmam a intensidade das modi-

ficações que ocorreram na dinâmica demográfica da maior ci-

dade do país, com tendência a maior envelhecimento e reflexos

importantes sobre as mais diversas áreas de planejamento.

As mulheres mantiveram a maior participação no total da po-

pulação do Município de São Paulo, com 52% do total em 2000.

Nesse ano, superavam em quase 500 mil o total de homens,

uma razão de 110 mulheres para 100 homens, chegando a 166

entre as pessoas de 70 anos e mais.

Gráfico 1

População, segundo Grupos de Idade

Município de São Paulo

1920-2000

Fonte: IBGE. Censos Demográficos; 1934 – Censo Escolar, Agropecuário e Demográfico realizado pelo Governo do Estado

de São Paulo e publicado pelo Departamento Estadual de Estatística.
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Gráfico 2

Pirâmides Etárias da População

Município de São Paulo

1920-2000
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Gráfico 2 (continuação)

Fonte: IBGE. Censos Demográficos.
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Nupcialidade no município durante o século XX

Variável demográfica sensível a crises econômicas e a aspectos

socioculturais, a nupcialidade legal, no último século, apresen-

tou variações na intensidade e no mês de preferência.

Desde o início do século XX, havia um movimento ascendente

do número absoluto de casamentos legais, acompanhando o

incremento populacional do município.

O ápice foi alcançado entre as décadas de 70 e 80, com o maior

volume de pessoas oficializando seu matrimônio. Também no

final dos anos 80 iniciou-se um recuo no volume de casamentos

legais, indicando um possível crescimento de outros arranjos

matrimoniais.

As taxas de nupcialidade (número de casamentos por mil habi-

tantes) apresentaram oscilações ao longo do século, variando

entre 4,5 e 10,7 casamentos por mil habitantes. A década que

registrou as maiores taxas foi a de 50, os chamados anos doura-

dos, em que a economia brasileira pós-guerra ganhava fôlego e

expandia-se o mercado de trabalho no país.

As mais baixas taxas de nupcialidade ocorreram no final dos

anos 80 e permaneceram com essa tendência declinante, próxi-

ma a uma estabilidade relativa, até o atual período, quando al-

cança uma das cifras mais baixas desde 1900, de 4,7 casamen-

tos por mil habitantes.

As oscilações nas taxas de nupcialidade, principalmente entre

as décadas de 40 e 60, coincidem com os anos bissextos, quan-

do, por superstição, as pessoas evitavam se casar. Outras ra-

zões também podem justificar essa queda. A Segunda Guerra

Mundial marcou o início dos anos 40, com diversas conseqüên-

cias para a economia; além disso, conforme estudo da Funda-

ção Seade (1980), foi um período de muitas alterações na legis-

lação e de um incremento no processo de industrialização, que

passou a demandar mão-de-obra, gerando uma forte migração

interna, o que pode ter influenciado as taxas de nupcialidade.

Gráfico 3

Casamentos Civis e Taxa de Nupcialidade

Município de São Paulo

1900-2002

Fonte: Fundação Seade. Movimento do Registro Civil.
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Casamentos: os meses preferidos e os evitados

Outra questão que permite analisar a influência dos fatores

socioculturais, religiosos e econômicos na nupcialidade é a dis-

tribuição dos casamentos segundo o mês de ocorrência. Os da-

dos, desde o começo do século, desmistificam a crença popular

de que maio é o mês das noivas. Poucas vezes esse mês se

destacou na preferência popular dos residentes no Município

de São Paulo, o que ocorreu apenas nos anos 60.

No início do século XX, o mês de dezembro era o primeiro na

preferência popular, mantendo este posto até a década de 20; depois

perdeu o destaque e o recuperou após os anos 50. Nessa época, os

trabalhadores adquiriram os direitos trabalhistas, como o 13º

salário, que ajuda no pagamento da festa, na viagem de lua-de-

mel e na montagem do novo lar, ou seja, a força da realidade

econômica se sobrepõe ao romantismo popular, além de ser um

mês atrativo pelas festas de fim de ano e férias de verão.

Os meses mais evitados para a realização de casamentos são

março e agosto. O mês de março teve um peso maior nas duas

primeiras décadas, passando então a ser o segundo mês evitado,

ganhando algumas posições somente após os anos 80. Mais uma

vez, sobressai a força da superstição e da religiosidade, pois

março constitui, em geral, o mês da quaresma, em que as pes-

soas ficavam mais reservadas e evitavam festas. Nessa ocasião,

as imagens nas igrejas eram cobertas por panos roxos1 que

ofuscavam o esplendor da cerimônia religiosa, situação que,

em alguns períodos, repercutia também em abril.  Agosto, com

exceção de 1900, 1910 e 1950, sempre ficou em último lugar

na preferência dos paulistanos para legalizar a vida conjugal.

Conhecido como o mês das bruxas e do cachorro louco, sempre

foi considerado “amaldiçoado”; segundo o ditado popular,

“agosto, mês do desgosto”. Talvez por essa razão, até hoje, seja

o mês que menos atrai os casais. Quanto à preferência pelos

demais meses, não houve muitas alterações, mas um certo

equilíbrio durante todo o período.

1. Do latim, quadragesima, a quaresma compreende os 40 dias que vão da quarta-feira
de cinzas até domingo de Páscoa; período em que, para exorcizar a presença do demônio
e protegê-los de sua profanação, imagens e quadros eram recobertos nas igrejas.

Gráfico 4

Freqüência de Casamentos, por Mês de Ocorrência

Município de São Paulo

1900-2002

Fonte: Fundação Seade. Movimento do Registro Civil.
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Natalidade: taxas em queda nas últimas décadas

As primeiras estatísticas de nascimento do Município de São

Paulo datam de 1894, quando foram registrados 6.225 eventos;

no início do século XX, já eram 8.682 nascimentos. Seria possí-

vel imaginar, naquela época, que um século mais tarde o núme-

ro de nascimento na capital alcançaria o patamar de 200 mil?

Graças ao registro contínuo de eventos vitais, tem sido possível

acompanhar a evolução dos nascimentos no Município de São

Paulo desde o início do século, permitindo o cálculo de diver-

sos indicadores e servindo de insumo para os estudos

demográficos.

O aumento do número de nascimentos foi lento e gradativo nos

primeiros 50 anos e, a partir daí, experimentou um crescimento

acelerado, ultrapassando o patamar de 250 mil nascidos vivos

em 1982, o maior número alcançado nos últimos 102 anos (Grá-

fico 5). Esse aumento nos nascimentos entre 1950 e 1980 con-

tribuiu, juntamente com o componente migratório, para o cres-

cimento populacional da cidade. Desde 1983, o número de nas-

cimentos diminuiu, refletindo a queda significativa da

fecundidade, e, mesmo com a pequena recuperação observada

na década de 90, continuou a decrescer, sendo registrados, em

2002, 185.417 nascidos vivos. Apesar desta tendência de queda

da natalidade, é por meio do componente vegetativo que o cres-

cimento populacional da capital fica assegurado.

Gráfico 5

Evolução dos Nascimentos e da Taxa de Natalidade

Município de São Paulo

1900-2002

A taxa de natalidade, que relaciona o número de nascimentos

ao total da população, é um indicador geral da natalidade e sua

evolução apresentou variações durante o século XX. No início

do período, a natalidade era elevada (oscilando em 35 nasci-

mentos por mil habitantes), devido à imigração estrangeira e

sua alta fecundidade. A queda brusca ocorrida em 1929-30

coincidiu com a grande crise econômica, além das guerras

Fonte: Fundação Seade. Movimento do Registro Civil.
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mundiais. A natalidade voltou a crescer nos anos 50, desta vez

em virtude dos migrantes internos vindos principalmente do

Nordeste e de Minas Gerais, que também tinham um padrão

elevado de fecundidade. A partir de 1965, com a adoção da

anticoncepção, especialmente da pílula, houve queda da nata-

lidade (taxa inferior a 30 nascimentos por mil habitantes) e da

fecundidade, ainda mais acelerada no início dos anos 80. Tal

tendência se mantém até os dias de hoje e é considerada

irreversível (taxa de natalidade em 17,6 por mil).

De 1962 em diante, com o primeiro processamento dos nasci-

mentos por idade da mãe, com os dados provenientes do Registro

Civil, foi possível calcular as taxas de fecundidade por idade,

indicadores mais precisos do nível e estrutura da fecundidade

de uma população. O Gráfico 6 apresenta a evolução das taxas

de fecundidade por idade e as respectivas taxas de fecundidade

total, que correspondem ao número médio de filhos tidos pelas

mulheres naquele ano. Com exceção da curva de 1980, em que

a maior participação da fecundidade foi registrada no grupo de

25 a 29 anos, no Município de São Paulo concentrou-se princi-

palmente entre 20 e 30 anos. Verifica-se que a redução da

fecundidade ocorreu em praticamente todos os grupos etários,

com exceção daquele de 15 a 19 anos. Tais mudanças, entretan-

to, não foram lineares no período, isto é, a diminuição no grupo

de 20 a 29 anos foi maior entre 1963 e 1970 e de 1980 a 1990,

enquanto no de 30 a 44 anos foi mais evidente entre 1980 e

1990. A fecundidade do grupo de 15 a 19 anos aumentou em

praticamente todos os períodos e somente entre 2000 e 2002

houve diminuição, que, somada à dos demais grupos, contri-

buiu para reduzir a fecundidade total.

Gráfico 6

Taxas de Fecundidade, por Idade

Município de São Paulo

1963-2002

Fonte: Fundação Seade. Movimento do Registro Civil.
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O decréscimo secular da mortalidade

A evolução da mortalidade no Município de São Paulo, ao
longo do século XX, está associada a transformações profundas
no padrão de saúde e enfermidade. O início do século
caracterizava-se pela elevada incidência de doenças infecciosas
e parasitárias e pelas freqüentes epidemias que elevavam os
níveis de mortalidade. O Gráfico 7 representa a evolução das
taxas anuais de mortalidade da capital, no período de 1900 a
2002, evidenciando níveis altos de mortalidade no primeiro
terço do século XX, com oscilações bruscas anuais causadas
pelas epidemias. Fica nítida a intensa elevação da taxa de
mortalidade em 1918, devido à grande epidemia de gripe que
causou 5.372 mortes, ou seja, mais de um centésimo da
população da capital.

A partir dos anos 30, essas variações bruscas foram se
reduzindo e os índices de mortalidade decresceram siste-
maticamente, durante o século, para níveis relativamente baixos
de mortalidade, em que as antigas doenças infecciosas e
parasitárias foram controladas, eliminadas ou sensivelmente
reduzidas. Durante esse processo ocorreram mudanças nos
padrões de morbidade e mortalidade, verificando-se uma
substituição gradual da importância relativa das doenças
infecciosas pelas doenças crônicas e degenerativas e algumas
causas externas.

Em geral, as transformações mais intensas foram observadas
na população infantil, mais sensível às mudanças nas condições
sanitárias. As estatísticas vitais de São Paulo revelam um declí-
nio acentuado do nível da mortalidade infantil a partir do início
do século XX até os dias atuais (Gráfico 8). No começo do
século, eram mais de 200 mortes de crianças menores de 1
ano por mil nascidos vivos, que foram diminuindo até alcançar
o mínimo registrado de 15,1 por mil em 2002, embora essa
redução não apresentasse uma tendência uniforme na capital.
Em linhas gerais, é possível distinguir três etapas evolutivas.
A primeira vai até o início da década de 60, quando os riscos
de morte tiveram queda considerável, chegando à taxa de 60,2
por mil nascidos vivos em 1961; na segunda, a partir de 1962
até o início da década seguinte, registrou-se aumento siste-
mático dos níveis de mortalidade, que atingiram a cifra de
87,2 por mil em 1971; e, na terceira etapa, essa tendência nova-
mente se inverteu e os dados indicaram uma diminuição
praticamente contínua até os dias de hoje.

As razões da descontinuidade ocorrida na tendência de queda
da mortalidade infantil na capital têm sido atribuídas, em
grande parte, ao rápido crescimento demográfico nas periferias
da cidade, associado aos fluxos migratórios intensos, em que
setores populacionais passavam a viver em áreas não saneadas,
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Gráfico 8

Taxa de Mortalidade Infantil

Município de São Paulo

1900-2002

Fonte: Fundação Seade. Movimento do Registro Civil.

Gráfico 7

Taxa de Mortalidade Geral

Município de São Paulo

1900-2002

Fonte: Fundação Seade. Movimento do Registro Civil.

sem conhecimentos, pelo menos rudimentares, de educação

sanitária. As condições de vida desses contingentes, em um

meio ambiente hostil, aumentavam muito o risco de enfer-

midades e de morte das crianças em geral e, mais espe-

cificamente, dos menores de um ano, em conseqüência de

processos infecciosos freqüentes, principalmente doenças

diarréicas. Na etapa seguinte, inverte-se essa tendência com a

expansão do saneamento básico, da cobertura vacinal, da

expansão dos centros de saúde e da assistência médica curativa

e preventiva, entre outros fatores. A queda da mortalidade

infantil não ocorreu de maneira homogênea para todas as idades

(em dias e meses). Os maiores decréscimos foram verificados

no período pós-neonatal, ou seja, nas crianças com mais de

um mês de idade. Naquelas com idade inferior a um mês

(período neonatal), a redução foi mais lenta e nas crianças

com menos de uma semana de vida (período neonatal precoce)

somente recentemente houve tendência de redução no risco

de morte.
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Um século de transição epidemiológica

Nos últimos 100 anos, a cidade de São Paulo sofreu transfor-

mações profundas, de natureza demográfica, socioeconômica,

ambiental, etc., que contribuíram para uma mudança radical

no perfil das principais doenças e causas de morte do início do

século XX. A observação empírica dessas alterações, entretan-

to, defronta-se com dificuldades metodológicas associadas às

características dos dados existentes e sua comparabilidade. As

séries estatísticas de causas de morte encontram-se disponíveis

para o Estado de São Paulo e especificamente para a capital

desde o final do século XIX, mas requerem cuidados especiais

para efeito de análise comparativa temporal, pois refletem di-

ferentes critérios de classificação das causas de morte, adotados

no decorrer do século XX, além da evolução contínua da qua-

lidade e precisão dos diagnósticos médicos em razão dos pro-

gressos científicos. No início do século, a elaboração das esta-

tísticas de causas de morte em São Paulo baseava-se nos crité-

rios de classificação de Bertillon, responsável pelas três pri-

meiras revisões da Classificação Internacional de Causas de

Morte (1900, 1910 e1920). A partir da sexta revisão (1950), os

trabalhos passaram a ser conduzidos pela Organização Mun-

dial da Saúde, estando hoje em vigência a décima revisão, im-

plantada no Brasil em 1996. A primeira revisão (1900) con-

templava 179 categorias de causas de morte e a atual atinge 1,9

mil. Além da evolução da classificação, o conceito de causa de

morte também sofreu modificações no tempo até a sua consoli-

dação atual, em meados do século XX. Tais elementos caracte-

rizam as dificuldades para construir uma série histórica de in-

dicadores de causas de morte comparáveis ao longo de um sé-

culo. Para a elaboração de séries históricas de causas de morte

comparáveis para o Município de São Paulo, utilizaram-se al-

guns procedimentos metodológicos propostos por Preston

(1976).2 Para efeito de análise foram consideradas sete catego-

rias de maior peso: tuberculose respiratória; outras doenças

infecciosas e parasitárias; neoplasmas; doenças cardiovas-

culares; gripe (influenza), pneumonia e bronquite; doenças

diarréicas; e causas externas. A evolução dessas categorias foi

representada no Gráfico 9 segundo dois critérios: o primeiro

considera as proporções dessas doenças no total de óbitos do

ano de referência; e o segundo mostra as taxas por 100 mil

habitantes, padronizadas para controlar o efeito do envelheci-

mento populacional.

No primeiro gráfico observam-se a evolução da importância

das doenças ao longo do século e o aumento rápido das cardio-

2. PRESTON, S. H.  Mortality patterns in national populations. London: Academic Press,
1976.
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vasculares, dos neoplasmas, das causas externas, além da

redução importante das doenças diarréicas, da gripe, pneumonia

e bronquite, da tuberculose e outras doenças infecciosas.

De uma composição de causas de morte que refletia o predomí-

nio de doenças infecciosas e parasitárias e a alternância freqüente

da incidência das principais doenças transmissíveis, em decor-

rência de epidemias que devastavam populações, sucedeu um

padrão dominado por doenças de natureza crônico-degenerativas

e por causas externas.

No segundo gráfico, as taxas padronizadas para os grupos de

doenças indicam uma tendência generalizada de queda dos riscos

de morte por 100 mil habitantes, com exceção das causas

externas, que aumentaram efetivamente seus riscos de 1950 a

1990, e do conjunto dos neoplasmas, que parece permanecer

constante desde 1970, ressaltando-se as possíveis interferências

nessa tendência da evolução da qualidade dos diagnósticos e

do maior acesso da população a esses serviços.

Essas transformações atingiram de forma diferenciada as po-

pulações masculina e feminina, as crianças e os adultos, alte-

rando, portanto, o padrão da mortalidade por sexo e idade do

Município de São Paulo.

Gráfico 9

Proporção dos Óbitos e Taxa de Mortalidade (Padronizada)(1)

Município de São Paulo
1920-2002

Fonte: Fundação Seade. Movimento do Registro Civil.

(1) Considerou-se como padrão a população do Município de São Paulo em 1950.

(1)
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Mortalidade entre homens e mulheres: diferença amplia-se

Uma forte característica da evolução da mortalidade no Municí-

pio de São Paulo é a rápida ampliação das diferenças entre os

níveis de mortalidade da população masculina e da feminina,

que ficam mais nítidas por meio da construção de curvas que

representam a razão entre o nível da mortalidade masculina e o

da feminina para cada faixa etária qüinqüenal. Como indicador

de nível de mortalidade, foram utilizadas as taxas de mortalida-

de por 100 mil habitantes, específicas por faixa etária e sexo.

Quando o valor da razão corresponder a 1, o nível da mortalida-

de é igual para homens e mulheres. O valor unitário da razão

está assinalado, no Gráfico 10, por meio de uma reta referente ao

valor 1 do eixo vertical. Dessa forma, quanto maior for o deslo-

camento das curvas acima dessa reta, mais elevado será o exces-

so de mortalidade masculina em relação à feminina, para deter-

minada faixa etária. O gráfico evidencia a ampliação da sobremor-

talidade masculina no período 1920-2002 – entre 1980 e 1991 o

agravamento das diferenças foi muito rápido – e também que as

maiores diferenças localizam-se na faixa etária correspondente

aos adultos jovens. Esse fenômeno ocorreu em diversos países,

com intensidades variáveis, até mesmo nos mais desenvolvidos,

verificando-se um agravamento dos riscos de morte da popula-

ção masculina em uma faixa etária que corresponde, aproxima-

damente, às idades entre 15 e 40 anos. Tal agravamento está as-

sociado ao aumento da mortalidade por causas externas e tam-

bém por Aids, que atingem com maior intensidade a população

masculina. Na primeira metade do século essas diferenças eram

menores, havendo também evidências, em outras regiões, de

sobremortalidade feminina na faixa etária correspondente à ida-

de reprodutiva da mulher, em decorrência da elevada mortalida-

de materna. Na segunda metade do século, a transição para a

atual situação foi marcada por duas tendências que convergiam:

a redução da mortalidade materna e o aumento da mortalidade

masculina por causas externas.

Gráfico 10

Razão entre o Nível de Mortalidade Masculina e Feminina, segundo Grupos de Idade
Município de São Paulo
1920-2002

Fonte: Fundação Seade. Movimento do Registro Civil.

outrora.pmd 13/5/2004, 14:2222



São Paulo Outrora 23

Estrangeiros e brasileiros na cidade dos imigrantes

A população estrangeira no Brasil e no Estado de São Paulo

As informações que contabilizam a entrada de imigrantes no

Brasil mostram que, nas primeiras décadas do século XIX, os

totais anuais raramente superavam 10 mil pessoas. O grande

fluxo imigratório ocorreu no final desse século, principalmente

a partir de 1887, e em vários anos, como 1888, 1891, 1893 e no

período de 1895 a 1897, quando entraram mais de 80 mil pes-

soas no Estado por ano. Ressalte-se que, em 1895, esse total

chegou a 140 mil pessoas, o maior registrado desde 1870 para a

migração internacional (Gráfico 11).

Desse total, mais da metade (52%) era constituída por italia-

nos, a exemplo do que ocorreu em todo o período compreendi-

do entre 1870 e 1900, quando entraram 2,3 milhões de imi-

grantes no Brasil, dos quais cerca de 1,2 milhão destinaram-se

a São Paulo. Depois dos italianos, o maior número de imigran-

tes era de portugueses (com quase 500 mil pessoas), seguidos

pelos espanhóis (287 mil), alemães (56 mil) e russos (54 mil).

Após 1900, a imigração permaneceu importante no Brasil, com

os portugueses passando a ser o principal grupo, seguido pelos

espanhóis e somente depois pelos italianos, cuja entrada dimi-

nuiu muito depois de 1915. Em 1901 e nos períodos de 1905-

06, 1911-13 e 1924-29, o Estado de São Paulo recebeu anual-

mente mais de 40 mil pessoas, totalizando 1,3 milhão no perío-

do de 1901 a 1930, incluindo-se os imigrantes japoneses, que

começaram a chegar ao país em 1908.

Depois de 1930, alguns fatos importantes fizeram com que a

imigração fosse sensivelmente reduzida, como a limitação de

entrada no país, a partir de 1934, os conflitos mundiais, as cri-

Gráfico 11

Imigrantes Estrangeiros que Entraram no Brasil e em São Paulo
1820-1975

Fonte: Memorial do Imigrante/ IBGE.
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ses econômicas e a posterior recuperação dos países de grande

emigração.

Após o final da Segunda Guerra Mundial, ocorreu novamente

um fluxo imigratório de certa importância, ainda que sem a

mesma intensidade do observado no final do século XIX e nas

primeiras décadas do século XX. Em 1952 e 1953, cerca de 80

mil pessoas entraram no Brasil, sendo 43% provenientes de

Portugal, 19% da Itália e outros 19% da Espanha, mas depois

do início da década de 60 esse número tornou-se muito reduzi-

do, situação que se manteve nos anos seguintes.

Em 2000, 683 mil estrangeiros viviam no país, a metade deles

no Estado de São Paulo, representando menos de um por cento

de sua população.

O Município de São Paulo e os estrangeiros

A entrada de imigrantes estrangeiros no Município de São Pau-

lo segue a tendência observada para o país, com grande con-

centração nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras

do XX. Antes disso sua presença era muito reduzida, como, por

exemplo, em 1854, quando o levantamento realizado na então

Província de São Paulo apontava a presença de apenas 762 es-

trangeiros vivendo na capital, o que representava 3% de sua

população de 25.254 habitantes. Dezoito anos depois, ou seja,

em 1872, o Município de São Paulo permanecia relativamente

pequeno, tendo 31.385 habitantes, mas o número de estrangei-

ros quase triplicara, chegando a 2.009 pessoas, 6,9% da sua

população. Alguns anos depois, esses números tornaram-se bem

maiores, com a intensificação da imigração internacional. Ain-

da que grande parte dessas pessoas tenha se dirigido para as

lavouras do interior, outra parcela importante estabeleceu-se na

capital. Os reflexos dessa imigração logo se fizeram sentir na

cidade: em 1890 sua população residente chegava a 65 mil

pessoas e em 1893 a 130 mil, representando altíssimas taxas

anuais de crescimento de 26%. Em 1893, 54,6% de sua popula-

ção era estrangeira, superando os percentuais observados em

1886 (25,8%) e 1890 (22,0%), que já eram considerados signi-

ficativos (Gráfico 12).

Em 1900, a população de São Paulo chegava aos 239 mil

habitantes e Alfredo Moreira Pinto a chamava de “a cidade dos

italianos”, com alguns bairros, como Brás, Barra Funda, Bela

Vista e Bom Retiro, tendo surgido ou crescido com a chegada

desses imigrantes. Muitas dessas pessoas originavam-se das

lavouras do interior ou vinham diretamente para a capital, que se

tornara um importante centro econômico e político e onde havia

mais oportunidades (Ribeiro, 1993) .3

3. RIBEIRO, M.A.R. História sem fim... inventário da saúde pública. São Paulo: Unesp,
1993.
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De 1900 a 1920 a contribuição da imigração ainda foi muito

importante para o crescimento da população do Município de

São Paulo, ainda que as taxas não tenham sido tão altas como

no período anterior, aproximando-se de 4,5% ao ano. Em 1920

sua população chegou a 579 mil habitantes, dos quais 206.657

eram estrangeiros ou 35,7% do total. Desses, 44% eram italianos,

31% portugueses, 12% espanhóis e 3% alemães. Nos anos

seguintes, o número de estrangeiros continuou a aumentar na

capital, passando a 287 mil em 1934, a 285 mil em 1940 e a 382

mil em 1970, o maior já registrado. Seus percentuais, entretanto,

diminuíram: em 1940 representavam 21,5% do total da

população, passando para 13,7% em 1950 e para 6,4% em 1970.

Em 2000, os estrangeiros aproximavam-se de 200 mil na capital,

número ainda expressivo, mas em termos percentuais

representavam menos de 2% da população.

Quanto à origem dos estrangeiros, até 1940 os italianos

permaneceram como o principal grupo da capital, mas depois

os portugueses ocuparam essa posição, representando, desde

1970, de 32% a 36% do total (Gráfico 13). Em 2000, outros

grupos se tornaram importantes, como os japoneses (11%),

italianos (10%) e espanhóis (7%). Os percentuais corres-

Gráfico 12

População, segundo a Nacionalidade

Município de São Paulo

1872-2000

Fonte: IBGE; Emplasa.

Gráfico 13

Imigrantes Estrangeiros, segundo as Principais Nacionalidades

Município de São Paulo

1920-2000

Fonte: IBGE. Censos Demográficos.
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pondentes às “demais nacionalidades”, por sua vez, aumentaram

para 28% do total em 2000, refletindo o crescimento de outros

grupos, como bolivianos, argentinos, chilenos, coreanos, chine-

ses, entre outros.

Os imigrantes nacionais

A diminuição da imigração estrangeira nas décadas passadas e

a contínua necessidade de mão-de-obra em São Paulo impul-

sionaram a migração de pessoas residentes em outros Estados

do Brasil, que até 1920 era muito pequena: menos de 10 mil

pessoas por ano. A partir de 1935, houve um aumento conside-

rável, chegando a se aproximar de 250 mil ao ano, entre 1951 e

1952.

Ainda que tal população tenha se espalhado por todo o Estado,

a Região Metropolitana de São Paulo e, especificamente, a

capital aparecem como grandes áreas de destino dessas pes-

soas, principalmente com a intensificação da industrialização,

após a década de 50.

Os reflexos podem ser observados na capital, a partir de 1970,

quando esse total já era muito importante, chegando a 1,4 mi-

lhão de pessoas. Isso significava que, de cada três de seus habi-

tantes, um nascera em outro Estado do Brasil, principalmente

Minas Gerais e Bahia, com os maiores percentuais: respectiva-

mente, 31% e 22% do total. Em 1980, o número absoluto de

pessoas naturais de outros Estados, residentes na capital, quase

duplicou, passando a representar 35,6% da população, com mi-

neiros e baianos mantendo a supremacia sobre outras naturali-

dades. Entre essas destacam-se os nascidos nos Estados de

Pernambuco, Paraná, Alagoas, Ceará, Rio de Janeiro e Paraíba.

Nesse período de 1970 a 1980, o número de paranaenses e

cearenses quase triplicou e houve perda de representatividade

dos mineiros, cujo percentual passou a 24,2% do total, pouco

superior ao observado para os baianos.

Em 1980 e 1991, o número de pessoas de outros Estados per-

maneceu praticamente igual e depois voltou a aumentar entre

1991 e 2000, chegando a quase 3 milhões na capital.

A distribuição dos naturais de outros Estados e residentes na

capital apresentou algumas alterações importantes no período.

O número de pessoas provenientes da Bahia aumentou conti-

nuamente e chegou a quase 800 mil, em 2000, constituindo-se

no principal grupo (Gráfico 14), que representa 26,3% do total

dos naturais de outros Estados, enquanto o de mineiros dimi-

nuiu para 16,5% (487 mil pessoas), pouco maior que o de

pernambucanos (464 mil), que, desde 1970, quase triplicou seu

número, cujo percentual passou de 12,1% para 15,7%, nesse

período.

Na quarta posição, mas bem abaixo dos três Estados anteriores,

vinham os cearenses que no decorrer do tempo ultrapassaram

os paranaenses, cujo maior percentual foi observado em 1980
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(9,1% do total), decorrente da grande migração ocorrida nos

anos 70. Em 2000, os cearenses equivaliam a 7,9% das pessoas

naturais de outros Estados residentes na capital, enquanto os

paranaenses eram 6,7% do total.

ríodo, apresentaram percentuais em torno de 5%, e do Rio de

Janeiro, que passaram de 4,0% para 2,6%. Entre os demais Es-

tados, destacam-se os outros que compõem a Região Nordeste,

como o Piauí, cujo percentual passou de 1,2% para 3,2%, e o

Maranhão, que saltou de 0,4% para 1,9%. Rio Grande do Norte

e Sergipe têm percentuais  próximos de 2% cada um, em 2000.

Ainda que nos últimos anos os naturais de outros Estados te-

nham apresentado pequena diminuição percentual na popula-

ção total, chegando a 30% em 2000, sua presença permanece

muito importante. Assim, São Paulo aparece com alguns dos

maiores contingentes de determinadas naturalidades, superan-

do mesmo as populações de várias das maiores cidades dos

Estados de origem. Em 2000, era a segunda maior cidade do

Brasil em número de baianos – quase duas vezes maior que

Feira de Santana, a segunda em população da Bahia –, a tercei-

ra em número de pernambucanos, alagoanos, paraibanos e

piauienses, a quarta de mineiros, a sexta de potiguares, a sétima

de sergipanos e a oitava de paranaenses.

Gráfico 14

População Natural de Outras Unidades da Federação, segundo o Lugar de Nascimento

Município de São Paulo

1970-2000

Fonte: IBGE. Censos Demográficos.

Em seguida destacam-se os naturais da Paraíba, que em 1970

representavam apenas 2,9% da população e chegaram a 5,5%

em 2000, ultrapassando os naturais de Alagoas, que, nesse pe-
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O paulistano em 1904

Há cem anos, quando o Município de São Paulo completava

350 anos, viviam 286 mil pessoas dentro de seu limite territorial,

estimativa do Annuario Estatistico da Secção de Demographia

do Estado de São Paulo, de 1904. Esse anuário faz referência a

São Paulo como “cidade próspera, em que a atividade humana

se distribui com uniformidade pelos diversos gêneros de ocu-

pação” (p. 13); “nossa situação financeira, conquanto difícil, é

melhor que a de outras populações” (p. 7).

Nesse ano, a população residente na capital concentrava 10,5%

do total do Estado de São Paulo e 1,4% da população brasileira.

Havia predominância do segmento masculino, com uma rela-

ção de 108 homens para cada 100 mulheres.

Em 1904, foram registrados 1.533 casamentos, representando

uma média diária de 4,2 casamentos. Relacionando-se com o

total da população, tem-se uma taxa de nupcialidade de 5,4

casamentos por mil habitantes. Naquela época, tais índices eram

um orgulho para a cidade, comparados com os de outras cidades

do país e do mundo. A justificativa para se desejar que ele fosse

alto e crescente residia na “influência que o casamento exerce

sobre a sociedade, sobre a moral individual e social, sobre os

costumes como sobre a saúde e o bem físico particular” (p. 8).

A idade média ao casar era de 25,9 anos para os homens e de

19,9 anos para as mulheres. Estas se casavam muito cedo: 52%

dos casamentos eram de mulheres com idade inferior a 20 anos.

A população em idade de contrair matrimônio, no Município

de São Paulo, era composta por maioria estrangeira, com refle-

xo nas uniões legais, em que a participação de casamentos rea-

lizados com pelo menos um dos cônjuges estrangeiros respon-

dia por 77% do total e em 62% ambos eram estrangeiros.

“A natalidade” –  frisa a introdução
deste Annuario de 1904 – “tem excedido

sempre, de muito, a mortalidade”
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Segundo as estatísticas vitais, em 1904 nasceram 9.993 novos

paulistanos, mas apenas um quarto era de filhos de pais e mães

brasileiros. À semelhança da nupcialidade, a maior participa-

ção era creditada aos pais estrangeiros, que mais contribuíam

para a formação da população desta cidade.

Já para os óbitos, a predominância era de brasileiros. Das 4.922

mortes ocorridas em 1904, 78% eram de pessoas nascidas no

Brasil. Tal concentração estava fortemente influenciada pelo

elevado peso dos óbitos infantis no total das mortes, cerca de

47%, que eram em sua maioria crianças nascidas no Brasil.

A capital registrava uma taxa de mortalidade geral de 17,2 óbi-

tos por mil habitantes e uma taxa de mortalidade infantil de

229,8 óbitos de menores de um ano por mil nascidos vivos.

Embora o nível deste último indicador seja considerado altíssimo

hoje, nos Anuários Estatísticos daquela época avaliava-se como

“muito satisfatórias as condições de salubridade na cidade de

São Paulo, sendo reputada como uma das cidades mais salu-

bres do Brasil e do mundo”.

Boletim Hebdomadario: publicado
na semana em que São Paulo

comemorava 350 anos de fundação
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O paulistano em 1920

O Censo Demográfico de 1920 contou 579.033 pessoas resi-

dindo no Município de São Paulo, correspondentes a 12,6% da

população paulista e a 1,9% da brasileira. Nesse ano, ainda pre-

dominava a população masculina, existindo 103 homens para

cada 100 mulheres.

A idade média do paulistano era de 24,5 anos. Esse foi o perío-

do na história da capital em que a população foi mais jovem,

com metade de seu contingente com menos de 21,7 anos. Tam-

bém se verificou a maior razão entre os sexos na população

adulta de 15 a 59 anos: 105 homens para cada 100 mulheres.

Em nenhum outro período posterior a 1920 essa razão foi supe-

rada na população adulta da capital.

Havia 78.580 domicílios, com uma densidade domiciliar de 7,4

moradores em cada um. Existiam cerca de 14 mil aparelhos de

telefone na capital, média de 41,4 pessoas por aparelho, sinal

da precariedade da comunicação no começo do século XX.

Segundo os dados do Registro Civil apurados pelo Departa-

mento Estadual de Estatística daquela época, nasceram 19.704

crianças na capital e morreram 10.565 pessoas, sendo 3.473

menores de um ano, o que mostra uma pequena redução da

concentração de crianças no total das mortes. A taxa de natali-

dade foi de 34,0 nascidos por mil habitantes, a taxa de mortali-

dade geral correspondeu a 18,3 óbitos por mil habitantes e a

taxa de mortalidade infantil, que ainda era muito alta, registrou

176,3 óbitos de menores de um ano por mil nascidos vivos.

Em 1920, foram registrados 4.585 casamentos. Os homens

casavam-se com idade média de 27 anos e as mulheres, com 22

anos. A população brasileira passou a ser maioria entre os

casamentos legais, na capital, mas a presença de pelo menos

um dos cônjuges estrangeiro ainda concentrava 56% destas

uniões.

Em 1920, dois anos após a espanhola
e seus 5.372 mortos, a gripe foi

responsável por 64 óbitos na capital
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Diagrama publicado em Anuário
Demográfico de 1925: completo
quadro climatológico da capital

Já para os nascimentos, a participação de pelo menos um dos

genitores procedentes de outro país respondia por 75% dos

nascidos vivos ocorridos na capital, e a presença de pai estran-

geiro com mãe brasileira concentrava 60,5% do total de crian-

ças nascidas em 1920, enquanto apenas 25% eram filhos de

pais e mães brasileiros.

Em relação aos óbitos, a presença de pessoas brasileiras repre-

sentou 76% do total, mantendo proporção semelhante à

verificada no início do século XX, e com elevada participação

dos óbitos infantis, que concentravam 33% das mortes ocorri-

das nesse ano.
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O paulistano em 1940

A população atingiu um milhão no ano em que o município co-

memorava seus 380 anos. Segundo o Censo de 1940, 1.326.261

pessoas viviam na capital; nessa época, a população feminina

superou a masculina em aproximadamente 15 mil pessoas.

A participação dos paulistanos, no total da população estadual,

aumentou para 18,5%. São Paulo concentrava 3,2% da popula-

ção brasileira, sendo a segunda cidade mais populosa do país,

só superada pelo Rio de Janeiro, que era a capital da República.

O paulistano tinha em média 26,6 anos e metade da população

estava concentrada em idades até 24 anos, sendo de 20% a par-

ticipação dos menores de dez anos. Os idosos, com mais de 60

anos, representavam 4,9% do total.

O número de domicílios ocupados cresceu para 224.837, com

uma média de 5,9 pessoas por domicílio. Esse foi o único período

do século XX em que a capital apresentou indicador maior do

que o do Estado, nessa época de 4,6 pessoas por domicílio.

Registraram-se 9.749 casamentos, indicando uma taxa de nup-

cialidade de 7,4 casamentos por mil habitantes. A presença de

um dos cônjuges estrangeiros ficou reduzida a 27% desse total,

e na composição da população residente no município predo-

minavam pessoas naturais do Brasil, apesar da ainda importante

participação de outras nacionalidades.

A idade média ao casar, para os homens, foi de 28 anos, uma

das maiores do século XX, só superada pela correspondente ao

seu último decênio. Não tão destacado, também para as mulheres

registrou-se aumento, cuja idade média passou para 24,5 anos.

Gráfico de pizza em boletim do
Departamento de Estatística:

metros quadrados construídos
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Conhecido também como pelota basca,
o frontão, em 1940, já não se incluía entre

os divertimentos públicos da capital

Nasceram 33.503 crianças, sendo 17.255 meninos e 16.248

meninas. A taxa de natalidade, em 1940, foi de 25,3 nascidos

vivos por mil habitantes, a menor registrada até aquele mo-

mento no Município de São Paulo. Os filhos de pais e mães

brasileiros já perfaziam a maioria dos nascimentos, com 66%,

enquanto as crianças de pais e mães estrangeiros representa-

vam 4,3% dos nascimentos desse ano.

O número de mortes na população total foi de 17.116, e os óbi-

tos na população masculina superaram em 21% o da feminina.

A participação das mortes infantis diminuiu em 1940, respon-

dendo por 24% do total dos óbitos do ano. A mortalidade infan-

til ainda era muito elevada: 124 óbitos de menores de um ano

para cada mil nascidos vivos.

Esse foi um ano que se destacou, entre os anos que iniciam

outras décadas, pela proporção de pessoas estrangeiras que

morreram na capital (28,5%), a maior registrada no século XX,

indicando a expressiva influência da população de nacionalidade

não-brasileira na composição da população residente na capital.
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O paulistano em 1960

O Município de São Paulo, em 1960, chegou a 3.781.446 habi-

tantes, após crescer a taxas superiores a 5% durante os vinte

anos anteriores. Sua população quase triplicou nesse período.

O componente migratório respondeu por 63% do aumento da

capital, entre 1940 e 1960, e superou em 73% o crescimento

vegetativo. Nesse período, os migrantes nacionais passaram a

ter maior expressão na composição da migração de São Paulo.

A capital tornou-se a cidade mais populosa do país, concentrando

5,3% do contingente nacional e 29% do total do Estado.

O paulistano apresentava idade média de 26,6 anos e idade me-

diana de 24,7 anos. O segmento infantil, até dez anos, concen-

trava 23,5% da população e os idosos, 5,8%. As mulheres eram

maioria na capital, superando os homens em 59,6 mil pessoas.

As mais altas taxas de nupcialidade foram observadas entre 1953

e 1955, atingindo neste último ano 10,7 casamentos para cada

mil habitantes. Em 1960, foram realizadas 28.017 uniões le-

gais, com uma taxa média de 7,4 por mil habitantes. A parti-

cipação da população estrangeira já não tinha a mesma expres-

são, verificando-se 14,3% do total de casamentos em que pelo

menos um dos cônjuges não era brasileiro. A idade média ao

contrair matrimônio era de 27,3 anos para os homens e 24,9

anos para as mulheres.

Nasceram 119.775 crianças. A taxa de natalidade aumentou para

31,7 nascidos vivos por mil habitantes, superior em 6,4 pontos

percentuais a verificada em 1940, e em 3,5 pontos a mais de

1950, não sendo mais ultrapassada em nenhum período posterior

do século XX.

São Paulo enfocado em seis situações:
física, demográfica, econômica, social,

cultural e político-administrativa
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Casamentos  realizados no município
no primeiro semestre de 1962:

maio concentrava a preferência

Morreram 31.360 pessoas, em 1960, sendo 7.539 crianças meno-

res de um ano, mantendo a mesma proporção entre os óbitos, já

observada vinte anos antes, de 24%. Os indicadores, entretanto,

modificaram bastante os níveis registrados em anos anteriores.

A taxa de mortalidade passou para 8,3 óbitos por mil habitantes,

sendo o número de mortes da população masculina 31% maior

que o da feminina. A taxa de mortalidade infantil caiu pela

metade nesses últimos vinte anos, passando para 62,9 óbitos de

menores de um ano por mil nascidos vivos.

Os filhos de pais e mães brasileiros já concentravam 85% do

total de nascimentos, e apenas 5,8% eram filhos de ambos os

pais estrangeiros. Também os óbitos apresentaram maior parti-

cipação de brasileiros, com 77% do total.

O Censo de 1960 contou 836.314 domicílios na capital, indi-

cando uma ocupação média de 4,5 habitantes por domicílio.

Existiam 13,5 veículos rodando para cada mil pessoas residentes,

e cerca de 64,1 aparelhos de telefone para cada mil habitantes.
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O paulistano em 1980

O aumento da população residente, até 1980, foi fortemente

influenciado pelo componente migratório, decisivo na manuten-

ção de suas altas taxas de crescimento durante os 80 anos do

século XX. O censo desse ano registrou 8,475 milhões de pes-

soas em São Paulo. As mulheres continuavam predominando:

seu contingente superava em 192 mil o da população masculina.

Já existiam mais de 2,062 milhões de residências na capital,

com um número médio de 4,1 moradores por domicílio. Nesse

ano, já havia cerca de um veículo rodando para cada cinco

pessoas residentes, e um aparelho de telefone para cada 2,8

pessoas. Esses dois indicadores simples demonstram a total

mudança do potencial de comunicação ocorrida durante o século

XX e a posição da capital neste panorama.

A idade média na capital, em 1980, era de 27 anos e a idade

mediana recuou apenas um pouco em relação à observada 20

anos antes: 24,3 anos. A população era ainda muito jovem, pois

40% possuíam menos de 20 anos e com equilíbrio de contin-

gentes entre os dois sexos nessa faixa etária. A proporção de

idosos manteve tendência ascendente, concentrando 6,4% da

população residente na capital, com predominância das

mulheres, que superavam em 35% o contingente masculino.

Registraram-se 66.373 casamentos, com uma média diária de
181,8. A taxa de nupcialidade ficou próxima à da década de 60:
7,8 casamentos por mil habitantes. A idade média ao casar não
se alterou: 27,4 anos para os homens e 24,5 para as mulheres.
Os casamentos entre brasileiros representavam a quase
totalidade (96%); em apenas 2,7% ambos os cônjuges eram
estrangeiros.

Divulgado no final da década de 80,
trabalho interdisciplinar enfocando o

idoso: “problemática emergente”
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Desde 1985, ininterruptamente,
a situação do mercado de

trabalho mensalmente aferida

Nasceram 239.262 crianças em 1980: 123.088 meninos e

116.174 meninas. A taxa de natalidade – 28,2 nascidos vivos

por mil habitantes – foi 3,4 pontos percentuais inferior àquela

de vinte anos atrás, quando se iniciou o processo de redução da

fecundidade no Brasil e em São Paulo; 10,5% dos nascimentos

eram de mães com menos de 20 anos; e as mulheres com idades

entre 20 e 30 anos concentravam 62,1% do total de nascimentos.

Morreram 57.488 pessoas, sendo 12.112 crianças menores de

um ano. A proporção de crianças no total das mortes ocorridas

passou para 21,1%. A taxa de mortalidade diminuiu para 6,9

óbitos por mil habitantes e a infantil decresceu para 50,6 óbitos

por mil nascidos vivos (redução de 20% em relação aos vinte

anos anteriores). Em 1970, a taxa de mortalidade infantil havia

aumentado para 89,5 óbitos por mil nascidos vivos, indicando,

nos últimos dez anos, expressiva queda de 43,4%.

Os óbitos de estrangeiros reduziram-se para 13,3% do total,

mostrando o predomínio de brasileiros na população paulistana.
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O paulistano em 2000

No último ano do século XX, 10,426 milhões de pessoas mora-

vam na capital de São Paulo, que registrou expressiva reversão

em sua dinâmica demográfica e teve suas taxas anuais de cres-

cimento reduzidas para 1,1% na década de 80 e 0,9% na de 90.

Decisivo nessa reversão de tendência foi o componente migra-

tório que, após 80 anos de incremento e relevante participação

no crescimento da capital, passou a registrar saldos negativos.

O município, que ostentava maior volume de entradas do que

saídas de migrantes, transformou-se em área de expulsão popu-

lacional nas últimas duas décadas do século XX.

Cerca de 10% a mais do que os homens, as mulheres con-

tinuaram sendo maioria na população paulistana.

A idade média do paulistano (30,7 anos) foi a maior registrada

nos últimos 100 anos e a população ficou mais adulta, com

idade mediana centrada em 28,2 anos. Os jovens menores de

20 anos representavam 34,4% da população da capital e os ido-

sos com mais de 60 anos respondiam por 9,3% do total. Nesse

último grupo etário, o número de mulheres superou em 47% o

de homens.

Na capital havia 2,986 milhões de domicílios ocupados, indicando

uma densidade domiciliar média de 3,5 moradores, um a menos

do que a média observada 40 anos atrás.

Em 2000, nasceram 207.462 novos paulistanos e a taxa de nata-

lidade alcançou o menor índice registrado em todo o século

XX: 20 nascimentos por mil habitantes. O maior volume de

nascimentos ocorreu em 1982 e em nenhum outro momento foi

superado, ficando, em 2000, 19% menor do que esse pico

atingido.

Mapeamento da cultura tem sua
apresentação e disponibilização

em disquete eletrônico
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Nesse ano, 17% dos nascimentos corresponderam a mães jo-

vens com até 20 anos, e as mulheres com idades entre 20 e 30

anos responderam por 54% dos nascimentos ocorridos na

capital.

Morreram 68.091 pessoas, sendo 3.277 menores de um ano,

que representavam apenas 5% do total de óbitos, reflexo da

redução importante na mortalidade infantil, que nesse ano foi

de 15,8 óbitos de menores de um ano para cada mil nascidos

vivos, e também do envelhecimento da população, com a parti-

cipação crescente de óbitos de idosos neste total. A taxa de mor-

talidade geral manteve-se no mesmo patamar dos últimos vinte

anos, atingindo 6,6 óbitos por mil habitantes, em 2000.

A participação de óbitos de pessoas estrangeiras manteve a

tendência de decréscimo apresentada desde 1940, quando atingiu

seu nível máximo. Em 2000, essas mortes respondiam por

apenas 7,2% do total. A maior parcela dos óbitos ocorreu em

hospitais (80%), mas ainda 13% deles aconteceram em

domicílios.

O número de casamentos legais foi diminuindo durante os

últimos quinze anos e alcançou, em 2000, um dos menores

volumes (47.937) e uma das menores taxas também (4,6

casamentos por mil habitantes).

As idades médias ao casar foram as maiores registradas em

todo o século XX: 29,9 anos para os homens e 26,9 anos para

as mulheres. Semelhante aos óbitos, a participação de um côn-

juge estrangeiro ficou reduzida a apenas 2%, e os brasileiros

foram responsáveis pela quase totalidade dos casamentos

ocorridos na capital, em 2000.

Novo século, novas mídias:
perfil do Município de São Paulo

é divulgado em CD-ROM
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Ponte entre três séculos.
Disponível na internet:
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População decresce nas áreas centrais

O ritmo anual de crescimento da população do Município de

São Paulo vem desacelerando desde a década de 80, quando

passou de 1,1%, neste período, para 0,9%, nos anos 90, e esti-

ma-se uma taxa de 0,6% no primeiro qüinqüênio do século XXI,

fazendo com que a população em 2004 seja de 10,7 milhões.

Tal comportamento foi acompanhado de um movimento

intramunicipal que resultou em deslocamento da população das

áreas mais centrais para as regiões periféricas da capital e para

outros municípios.

Observa-se que, na década de 80, 51,8% dos distritos apresen-

tavam taxas negativas de crescimento, enquanto 7,1% cresciam

a taxas anuais superiores a 4%. No período 1991-2000, esses

valores corresponderam a 54,2% e 9,4%, respectivamente.

No momento em que o Município de São Paulo completa 450

anos, o percentual de distritos com volume populacional de-

crescente é de 56,3%, ou seja, 54 dos 96 distritos paulistanos

apresentam taxas negativas de crescimento.

Nesses distritos vivem 38,7% da população residente na capi-

tal. Estima-se que apenas três distritos sobressaem com taxas

superiores a 4% ao ano, em 2004: Parelheiros (4,4%), Cidade

Tiradentes (4,9%) e Anhangüera (8,5%), que concentram cerca

de 3,8% da população municipal.

Segundo classes de taxas de crescimento, a distribuição espa-

cial dos distritos apresenta um padrão constituído por anéis con-

cêntricos que aumentam as taxas de crescimento à medida que

se afastam do centro da capital, cujas estimativas variam de

-2,8% no Pari a 8,5% em Anhangüera, no período 2000-2005.

Mapa 1

Taxa Anual de Crescimento

Distritos do Município de São Paulo

2000/2005

Fonte: Fundação Seade.
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Densidade demográfica desigual nos 96 distritos

A capital apresenta, em 2004, uma densidade demográfica esti-

mada em 7.077,4 habitantes por km2 e a distribuição espacial

segundo os distritos possui padrão bastante heterogêneo.

As áreas dos 96 distritos são muito distintas, variando de 2,1 km2

na Sé a 200 km2 em Marsilac. Soma-se a esse fator a existência

de mananciais, reservas florestais e áreas de preservação em al-

guns distritos, além do crescimento diferenciado verificado em

cada um deles, ocasionando diferentes densidades demográficas

distritais e distribuição espacial não uniforme. Exemplo disso é

o fato de um dos menores distritos em área, Bela Vista, ter uma

das maiores densidades demográficas (23.218,1 habitantes por

km2), enquanto o maior distrito, Marsilac, possui a menor densi-

dade (45,8 habitantes por km2). Essa, entretanto, não é a regra,

como revela o mapa das densidades demográficas.

É interessante notar que, dos três distritos com maiores taxas

de crescimento populacional, dois pertencem ao grupo daque-

les com as menores densidades demográficas – Parelheiros

(791,0 hab./km2) e Anhangüera (1.583,6 hab./km2) – e apenas

um encontra-se no grupo das maiores densidades: Cidade

Tiradentes (15.137,1 hab./km2).

As maiores densidades demográficas, de modo geral, ocorrem

nos distritos localizados na região leste da capital, enquanto as

menores concentram-se na região sul e no extremo norte.

Outra dimensão desses dados é observar que, nos distritos com

diminuição do contingente populacional, vivem 38,7% da po-

pulação residente no Município de São Paulo, ocupando uma

área correspondente a 28,6% da capital. Já nos distritos que

crescem a taxas superiores a 2% ao ano, residem 19,8% da

população em uma área equivalente a 43,8% do total da cidade.

Mapa 2

Densidade Demográfica

Distritos do Município de São Paulo

2004

Fonte: Fundação Seade.
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População em idade ativa é majoritária

O Município de São Paulo conta, em 2004, com uma população

estimada de 10.679.760 habitantes, sendo 30,0% na faixa etária

de 30 a 49 anos e 26,2% na de 15 a 29 anos; portanto, a maior

parte encontra-se concentrada nas faixas consideradas em idade

ativa. O restante da população se distribui nas seguintes

proporções: 12,0% na idade de 0 a 6 anos; 12,4% na de 7 a 14

anos; 9,4% na de 50 a 59 anos; e 10,0% na de 60 anos e mais.

Quanto à distribuição etária por distritos, há uma concentração

da população jovem naqueles mais afastados do centro, em

contrapartida aos mais antigos, próximos ao centro, que pos-

suem uma população distribuída em faixas de maiores idades.

Os distritos de Consolação e Jardim Paulista contam com o

menor percentual de jovens (11%), enquanto as pessoas de 60

anos ou mais correspondem a 21% e 22%, respectivamente.

Distribuição semelhante é encontrada nos distritos de Lapa,

Mooca, Pinheiros, Barra Funda, Cambuci e Pari, onde 20% ou

mais da população tem idade igual ou superior a 60 anos.

Situação inversa é verificada nos extremos do município, desta-

cando-se aqueles com 30% ou mais da população com idade

inferior a 15 anos: Marsilac (33,7%), Parelheiros (33,4%), Cida-

de Tiradentes (32,6%), Lajeado (32,4%), Anhangüera (32,1%),

Iguatemi (31,3%), Jardim Ângela (31,2%), Grajaú (31,1%), Itaim

Paulista (30,8%), Jardim Helena (30,7%), Guaianases (30,4%),

São Rafael (30,1%), Vila Jacuí (30,0%) e Perus (30,0%). Tal

panorama denota a necessidade de investimentos sociais dife-

renciados para as regiões mais próximas e as mais distantes do

centro.

Fonte: Fundação Seade.

Mapa 3

Participação da População Menor de 15 Anos e com 60 Anos e Mais no Total da População

Distrital

Distritos do Município de São Paulo

2004

População Menor de 15 anos (%) População com 60 Anos e Mais (%)
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Gráfico 1

Distribuição da População Projetada, por Grupos de Idade

Distritos do Município de São Paulo

1o de julho de 2004

(continua) (continua)
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Não-naturais representam 1/3 da população

Em 2000, a capital paulista contava com uma população de

10,4 milhões de habitantes, composta por 69,8% de pessoas

nascidas no próprio Estado de São Paulo e 30,2% provenientes

de outros Estados brasileiros e outros países. Isso significa que,

em 2000, residiam na capital aproximadamente 3,2 milhões de

pessoas não-naturais do Estado, predominantemente baianos

(778 mil), mineiros (487 mil), pernambucanos (464 mil) e

cearenses (235 mil), entre outros, e 196 mil pessoas nascidas

em outros países, notadamente Portugal, Japão e Itália.

Em termos relativos, a análise segundo os distritos da capital

paulista aponta que, em 2000, as maiores concentrações de não-

naturais (superiores a 40%) foram registradas em quatro  distri-

tos situados na área central e contígua – Sé, República, Bela

Vista e Bom Retiro – e quatro localizados nas áreas periféricas

– Jardim Ângela, Grajaú, Capão Redondo e Anhangüera.

Em termos absolutos, os provenientes de outros Estados brasi-

leiros encontravam-se, principalmente, nos distritos do Grajaú,

Jardim Ângela, Capão Redondo, Jardim São Luís, Sapopemba

e Brasilândia, com predominância de baianos, mineiros e

pernambucanos. As pessoas nascidas em outros países residiam,

principalmente, nos distritos de Jardim Paulista, Saúde, Jaba-

quara e Itaim Bibi, onde predominavam, salvo algumas

exceções, portugueses, japoneses, italianos e espanhóis. No dis-

trito de Santo Amaro sobressaíam portugueses, alemães, italia-

nos e espanhóis, no de Vila Mariana, japoneses, portugueses,

italianos, coreanos e chineses. O distrito do Bom Retiro carac-

terizou-se como a área que registrou maior participação relati-

va dos nascidos em outros países no total de sua população, da

ordem de 32%, predominando coreanos (13,9%) e bolivianos

(5,9%), sendo que a participação dos coreanos mostrou-se

semelhante à dos baianos.
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Mapa 4

Participação das Pessoas Não-Naturais do Estado de São Paulo no Total Populacional

Distritos do Município de São Paulo

2000

Fonte: Fundação Seade; IBGE. Censo Demográfico 2000.
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Áreas apresentam ocupação domiciliar distinta

Em 2004, residem, em média, 3,3 habitantes por domicílio, no

Município de São Paulo. Este indicador avalia a relação entre o

número de habitantes e o de domicílios particulares permanen-

tes ocupados existentes em cada área. Suas variações estão as-

sociadas às mudanças na dinâmica demográfica, em especial às

tendências da fecundidade e da migração.

A distribuição espacial dos distritos segundo esse indicador é

muito semelhante àquela realizada por classes de taxas de cres-

cimento populacional. Nos distritos com redução populacional,

observa-se um número médio de pessoas por domicílio inferior

a 3,3, enquanto naqueles com crescimento positivo o índice é

maior que este limite. O distrito com o menor índice, em 2004,

é República, com 2,2 habitantes por domicílio, e o maior apa-

rece em Anhangüera, com 3,9 moradores por domicílio.

Segundo o Censo Demográfico de 2000, 11,7% dos domicílios

no Município de São Paulo eram ocupados por apenas um mo-

rador, enquanto em 9,7% moravam seis pessoas ou mais.

Nas áreas mais centrais da capital encontram-se as maiores pro-

porções de domicílios com apenas um morador. São quinze os

distritos com este perfil, sendo que República (37,3%), Santana

(32,1%), Bela Vista (32,1%) e Consolação (30,5%) detêm os

maiores percentuais.

Na área mais periférica da cidade localizam-se os distritos com

as maiores proporções de domicílios com seis ou mais morado-

res. Destacam-se, nessa posição, Parelheiros (15,9%), Lajeado

(15,3%), Guaianases (14,7%), Cidade Tiradentes (14,5%),

Iguatemi (14,4%), Itaim Paulista (14,3%) e Grajaú (14,0%).
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Mapa 5

Domicílios Ocupados por Um Morador

Distritos do Município de São Paulo

2000

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000.

Mapa 6

Domicílios Ocupados por Seis Moradores ou Mais

Distritos do Município de São Paulo

2000

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000.
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Pessoas que vivem em apartamentos

As características históricas que marcam a ocupação urbana de

São Paulo são contrariadas com os dados verificados, em

particular, nos distritos de José Bonifácio e Cidade Tiradentes,

localizados no extremo leste da cidade. A proporção de pessoas

que moram em apartamentos, nestes distritos, é de 56,3% e

49,6%, respectivamente, valores aproximados daqueles loca-

lizados na área central, de ocupação mais antiga.

As razões para esse comportamento decorrem das ações do poder

público para a solução do problema de moradia da população

de baixa renda, mediante a produção de apartamentos em con-

juntos habitacionais nos distritos periféricos, diferentemente do

processo de ocupação dos distritos centrais. Jaraguá, a noroeste,

Mandaqui, ao norte, e Artur Alvim, a leste, seguem tendência

semelhante e motivos equivalentes, sendo, contudo, menor a

proporção de residentes em apartamentos.

Por outro lado, em 55 dos 96 distritos a porcentagem de pes-

soas habitando apartamento é inferior ao valor observado para

o total da cidade, explicitando a predominância de pessoas mo-

rando em casas.

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000.

Mapa 7

Pessoas que Vivem em Apartamentos

Distritos do Município de São Paulo

2000

Curiosidade: com seus 1.160 apartamentos (recorde registrado no Guiness) e quase
cinco mil moradores, CEP exclusivo (caso único no Brasil), o edifício Copan, na capi-
tal paulista – projetado por Oscar Niemeyer e inaugurado em 1966 –, supera em popu-
lação, segundo dados do último censo, 178 municípios do Estado.
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1. Segundo conceito do Censo Demográfico 2000, favela corresponde ao aglomerado
subnormal composto por pelo menos 51 domicílios que ocupam terreno de propriedade
alheia, em geral dispostos de forma desordenada e densa e carentes de serviços públicos
básicos.

Pessoas que vivem em favelas1

A presença de pessoas residindo em favelas, em diferentes in-

tensidades, é notada na maior parte dos distritos da capital. So-

mente em 26 deles esse fenômeno não foi constatado.

Entre os 70 distritos onde uma parcela da população ocupa esse

tipo de domicílio, três se destacam por sua elevada proporção:

Vila Andrade, a sudoeste, onde 51,2% dos residentes encon-

tram-se nessa situação; Pedreira, ao sul, com 33,2%; e Jaguaré,

mais a oeste, com 29,1%.

Embora a gravidade das condições habitacionais atinja parcela

maior de pessoas residentes nesses três distritos, até as meno-

res proporções verificadas nos demais são, em si mesmas,

indicadoras da presença de precariedade habitacional para sig-

nificativa parcela de população.

Mapa 8

Pessoas que Vivem em Favelas

Distritos do Município de São Paulo

2000

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000.
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Mulheres chefes de família: percentual maior no centro

Em 2000, residiam no Município de São Paulo 3.137.994 famí-

lias. Destas, 70,1% tinham um homem como pessoa de refe-

rência e as 29,9% restantes, uma mulher. O aumento do núme-

ro de mulheres nessa condição pode estar refletindo sua cres-

cente participação nas decisões de âmbito familiar e no próprio

sustento da família (IBGE, 2003), como resultado da inserção

no mercado de trabalho e também por conquistas nas relações

de gênero.

A taxa feminina de chefia familiar ou a proporção de mulheres

chefes no total da população feminina com mais de 15 anos

aumenta lentamente com a idade, até atingir o máximo de 40%

entre aquelas com mais de 70 anos, diferentemente da situação

dos homens, cujo índice alcança 80% aos 40 anos e mantém-se

próximo dos 90% até os 70 anos.

A distribuição das mulheres chefes nos distritos da capital (Mapa

9) mostra que sua maior concentração ocorre na região central

e no seu entorno, onde as famílias unipessoais são numerosas.

Segundo resultados da PNAD de 2001, pouco menos da meta-

de das famílias unipessoais é formada por pessoas com mais de

60 anos, indicando que muitas das mulheres, sobretudo viúvas,

devem pertencer a estas famílias unipessoais. As proporções

diminuem em áreas mais periféricas, onde as mulheres chefes

não ultrapassam os 20%.

A taxa de chefia masculina é mais homogênea nos diferentes

distritos, embora análises por grupos de idade indiquem que,

nas áreas periféricas e em algumas centrais (Sé, República, entre

outras), mais de 30% dos homens de 20 a 24 anos eram chefes,

ao contrário das áreas mais privilegiadas, onde não alcançavam

os 10%. Com a idade, a tendência se inverte, ou seja, as

proporções mais elevadas são observadas nestas últimas áreas.

Mapa 9

Taxa de Chefia Familiar, por Sexo

Distritos do Município de São Paulo

2000

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000; Fundação Seade.
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Deslocamentos intermunicipais expandem população diária

Os deslocamentos de pessoas que residem em um município e

trabalham ou estudam em outro é um fenômeno bastante pre-

sente na dinâmica populacional do Município de São Paulo.

Segundo o Censo Demográfico de 2000, mais de 750 mil pes-

soas entre 15 e 65 anos entram ou saem da capital no exercício

dessas funções. Devido ao grande poder de atração da capital, a

maior parte destes indivíduos, mais de 668 mil pessoas, entra

na cidade oriundos dos outros municípios da Região Metropo-

litana ou do interior do Estado, enquanto 96 mil pessoas saem

da capital em direção a essas áreas. Para melhor dimensionar a

magnitude desses deslocamentos, a entrada de pessoas repre-

senta aproximadamente 9% da população paulistana nessa fai-

xa etária; é como se, por exemplo, a população do município de

São José dos Campos se somasse à da capital todos os dias para

trabalhar ou estudar.

No Mapa 10 estão destacados os deslocamentos rumo à capital

segundo local de residência: outros municípios da Região

Metropolitana de São Paulo e interior do Estado. Observa-se

que 87,7% dos indivíduos que entram na capital (586.709

pessoas) residem em outros municípios da RMSP e 12,3%

(81.321) vivem no interior do Estado de São Paulo. Estes fluxos,

separados segundo os motivos dos deslocamentos, mostram que

a maior parcela de indivíduos que entram na cidade e residem

nos outros municípios da Região Metropolitana de São Paulo

(86,1%) vêm para a capital para trabalhar, seguidos por 10,3%

para estudar e 3,6% para trabalhar e/ou estudar. Dos residentes

no interior, a maior parcela também tem como destino o trabalho

na capital (79,4%), seguindo-se os motivos estudar (10,8%) e

trabalhar e/ou estudar (9,8%).

Mapa 10

Deslocamentos de Pessoas para o Município de São Paulo, segundo

Local de Residência e Motivos

2000

Fonte: Fundação Seade; IBGE. Censo Demográfico 2000.
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Estudantes: número atinge quase três milhões

O Censo de 2000 revelou que os estudantes no município

totalizavam 2,9 milhões – 2,6 milhões de alunos na educação

básica e 322 mil na educação superior – que correspondiam a

29% do total de habitantes da capital e a um contingente cerca

de três vezes maior do que a população de Guarulhos (1.072

mil), a segunda cidade mais populosa do Estado.

Para o total das crianças de 0 a 6 anos, os dados indicam que

7,1% delas estavam na creche, 23,1% na pré-escola e 4,2% no

ensino fundamental. Para as crianças e jovens de 7 a 14 anos,

Gráfico 2

Proporção de Pessoas que Freqüentavam Creche ou Escola em Relação à População

Total do Grupo Etário, por Nível de Ensino, segundo Grupos de Idade

Município de São Paulo

2000

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000; Fundação Seade.

94,3% cursavam o ensino fundamental, 1,0% a pré-escola e

1,0% o ensino médio. Entre os jovens de 15 a 19 anos, 44,2%

estavam no ensino médio, 5,1% no superior e 20,3% no fun-

damental. Na população de 20 anos e mais, 4% encontravam-

se no superior, 2,3% no ensino médio e 1,9% no fundamental.

Esses dados apontam o reduzido atendimento à educação infan-

til, o êxito do processo de universalização do ensino funda-

mental, que garantiu acesso à quase totalidade da população de

7 a 14 anos, e a defasagem idade/série que se acumulou ao

longo do trajeto escolar, atingindo grande parte dos jovens de

15 a 19 anos, além da seletividade do próprio ensino médio e

da educação superior.

O esforço realizado pela população da capital para alcançar a

escolaridade mínima pode ser apreendido pelos dados do Censo

Escolar do MEC, de 2002, que registrou cerca de 150 mil alunos

matriculados nos cursos de alfabetização e no ensino fundamen-

tal, na modalidade educação de jovens e adultos, porque não

tiveram oportunidade de freqüentar a escola na idade apropriada.

O aumento de exigências educacionais de um mercado de tra-

balho cada vez mais restrito também vem impulsionando a po-

pulação jovem a freqüentar o ensino médio na modalidade edu-

cação de jovens e adultos (supletivo) ou no período noturno,

uma vez que, dos 583 mil alunos matriculados no ensino mé-

dio, naquele ano, 46,5% freqüentavam este turno.
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Desigualdades regionais presentes na educação

A desagregação dos dados de escolaridade por distrito demons-

trou que esse movimento ocorreu de maneira desigual no Mu-

nicípio de São Paulo, refletindo o processo histórico do desen-

volvimento socioeconômico brasileiro, gerador de desigualda-

des, o que se confirma pelo fato de que 24 distritos apresenta-

ram menos da metade da população com idade superior a 15

anos com oito anos e mais de estudo.

Visualizou-se situação desfavorável na periferia da cidade: na

zona sul, destacam-se Marsilac (31,4%) e Parelheiros (36,9%);

na leste, Lajeado (38,8%) e Iguatemi (39,0%); e na norte, Perus

(41,5%) e Anhangüera (42,2%). Parque do Carmo e Sé apre-

sentaram situação intermediária (50% e 60%, respectivamente).

Como era de se esperar, os distritos da área centro-oeste regis-

traram melhor situação, uma vez que mais de 70% da popula-

ção dessa faixa etária alcançou essa escolaridade, destacando-

se Moema (89,8%) e Jardim Paulista (88,7%).

Apesar da seletividade da educação superior, a capital apresen-

tava, em 2000, um panorama mais favorável do que o interior

do Estado. Na capital residiam 36,9% (300 mil) dos estudantes

de graduação e 41,3% (22 mil) dos alunos de mestrado e douto-

rado, proporções superiores à população em idade potencial para

cursar o nível superior (29%), residente neste município. Tam-

bém se destacam 37,8% (272 mil) dos que freqüentavam a rede

privada de educação superior, em relação aos totais registrados

no Estado.

Assim, fica visível que, a despeito das desigualdades regionais,

vencido o desafio da universalização do ensino fundamental, o

poder público e a sociedade civil terão que enfrentar o da am-

pliação do atendimento à educação infantil, ao ensino médio e

à educação superior.

Mapa 11

População de 15 Anos e Mais com Oito Anos e Mais de Estudo

Distritos do Município de São Paulo

2000

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000; Fundação Seade.
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Empregos: características são modificadas

O dinamismo das atividades econômicas do Município de São

Paulo, além de proporcionar emprego para a sua população,

também gera muitas formas de ocupação para as pessoas que

vivem na Região Metropolitana, em outras áreas do país e até

em outros países da América Latina.

As transformações decorrentes da adoção de novas técnicas

organizacionais e tecnológicas alteraram as características do

emprego em São Paulo, também afetadas pelas crises

econômicas. Em 2003, os ocupados nos serviços especializados

mais modernos – atividades de informática, contabilidade, ser-

viços jurídicos, de marketing e publicidade e outras consultorias

técnicas – representam 7,5% do total. No final dos anos 80,

estes profissionais respondiam por apenas 4% e hoje ultrapas-

sam os empregados na metal-mecânica (5,6%), que, no final da

década de 80, eram cerca de 10%. Aumentou também o núme-

ro dos que atuam nos serviços de saúde, devido à concentração/

especialização dessas atividades na cidade para atender a pró-

pria população e aquela de municípios polarizados pela capital,

entre outros.

Entre 1985 e 2003, ampliaram-se as oportunidades de trabalho

para as mulheres, que atualmente representam 45% dos ocupa-

dos, destacando-se as cônjuges, com 20% deste total. Melho-

rou a proporção de ocupados com escolaridade igual ou supe-

rior ao ensino médio completo, que passou de 27%, em 1985,

para 50%, em 2003.

Embora elevada, a taxa de desemprego do município (18,9%) é

a mais baixa da RMSP. O emprego com carteira assinada

decresceu de 52% para 40%, entre 1989 e 2003, mas ainda

representa o maior percentual entre os assalariados. O emprego

doméstico responde por cerca de 9% do total de ocupados, o

maior nível desde 1985.

Gráfico 3

Distribuição dos Ocupados, segundo Nível de Instrução

Município de São Paulo

1985-2003

Fonte: SEP. Convênio Seade – Dieese. Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED.

(1) Dados de janeiro a setembro.
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De 1985 a 2003, a proporção de jovens no total de desemprega-

dos manteve-se relativamente estável (32,1% e 32,8%) e a

participação dos adultos com mais de 40 anos quase dobrou

(11,8% e 22,6%). As mulheres, que representavam 50,2% em

1985, passaram a ser 53,3% do total de desempregados, em

2003.

Entre os desempregados também cresceu a parcela daqueles

com pelo menos o nível médio de instrução, cujo percentual

em 2003 é três vezes o do final dos anos 80.

Gráfico 4

Taxas de Desemprego Total

RMSP, Município de São Paulo e Demais Municípios da RMSP

1985-2003

Fonte: SEP. Convênio Seade – Dieese. Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED.
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Renda familiar e per capita no município

A organização familiar é ainda a principal entidade na estrutu-

ração das estratégias de sobrevivência da população, apesar da

alteração de sua composição e  redução de seu tamanho médio,

que passou de cerca de quatro para três membros, entre 1986 e

2003, conforme a Pesquisa de Emprego e Desemprego. Os ren-

dimentos médios familiar e per capita, no município, levan-

tados pela PED, correspondiam, em 2003, a cerca de R$ 1.600,00

e R$ 630,00, respectivamente, valores superiores aos registrados

na RMSP (R$ 1.437,00 e R$ 529,00), no mesmo período.

Segundo dados do Censo de 2000, na área que compreende e

extravasa o centro expandido de São Paulo, principalmente em

direção a oeste e sul, há maior concentração de domicílios ricos

(mais de 30% do total do distrito)  com renda per capita igual

ou superior a dez salários mínimos. Fora dessa área, os distritos

de Santana e Tatuapé também apresentam aquela proporção,

bem como Mooca e Mandaqui (de 20% a 30%). Entre essas

áreas, observa-se um núcleo onde apenas até 10% dos domicí-

lios possuem renda per capita de dez salários mínimos ou mais,

constituído pelo distrito da Sé.

Os distritos que registram as maiores proporções de domicílios

pobres, com rendimento per capita inferior a ½ salário míni-

mo, situam-se na periferia: Vila Brasilândia, na zona norte;

Mapa 12

Proporção de Domicílios, segundo Faixa de Renda per Capita

Distritos do Município de São Paulo

2000

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000; Fundação Seade.

Lajeado, Jardim Helena, Vila Curuçá, Itaim Paulista, Cidade

Tiradentes,  Iguatemi e São Rafael, na zona leste. A maior pro-

porção de domicílios (32,7%) com carência de renda encontra-

se em Marsilac.
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2. Nível de reposição corresponde ao número médio de filhos que cada mulher deveria ter
durante sua vida fértil para reposição de sua geração, calculado em 2,1 filhos por mulher.

Fecundidade varia conforme local de residência

Inferior ao nível de reposição,2 a fecundidade na capital alcan-

çou, em 2000/2002, a taxa de 2 filhos por mulher, o que a coloca

entre as regiões de maior fecundidade no Estado, situação

contrária a dos anos 80, quando se situava entre as com as

menores taxas. Entretanto, o município abriga comportamentos

de fecundidade diversos, conforme sua heterogeneidade,

segundo o distrito de residência (Mapa 13). Taxas de fecundi-

dade elevadas, próximas a três filhos por mulher, registram-se

em distritos mais distantes (Parelheiros, São Miguel, Brasilândia

ou Guaianases) e mesmo no centro (Sé e Brás). Já as mulheres

residentes em distritos em torno do centro caracterizam-se por

taxas de fecundidade inferiores a 1,5 filho por mulher, compará-

veis a muitos países europeus.  Além disso, os distritos apresen-

tam diversas estruturas de fecundidade por idade. No Município

de São Paulo, que configura a situação média destas regiões, as

taxas mais elevadas são registradas entre as mulheres de 20 a

29 anos, seguidas pelas de 30 a 34 anos, que juntas contribuem

com 71,1% da fecundidade total; somadas à fecundidade das

jovens de 15 a 19 anos, elas representam 86,9%.

As estruturas de fecundidade por idade podem ser: precoce, em

que as maiores contribuições da fecundidade concentram-se

entre as mulheres de 15 a 30 anos, situação observada nas áreas

mais periféricas (Parelheiros, Guaianases ou Brasilândia); tar-

dia, quando a fecundidade se concentra nos grupos de 25 a 39

anos, característica da estrutura dos distritos da área mais cen-

tral (Alto de Pinheiros, Moema ou Jardim Paulista); e dilatada,

quando a fecundidade ocorre principalmente entre 20 e 30 anos,

verificada em regiões intermediárias (Cachoeirinha, Sapopemba

ou Penha) e na média do município.

Mapa 13

Taxa de Fecundidade Total (1)
Distritos do Município de São Paulo
2000-2002

Fonte: Fundação Seade.

(1) Número médio de filhos por mulher.
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Mulheres das áreas centrais: maior acesso ao pré-natal

Em 2002, ocorreram 185.417 nascimentos de mães residentes

na capital, praticamente todos em hospital ou estabelecimento

de saúde. Nasceram 105 meninos para cada 100 meninas;  9,3%

com menos de 2,5kg. Desses nascimentos, 16%  foram de mães

com menos de 20 anos de idade; em 48,5% foi realizado parto

cesáreo; 39% correspondiam ao primeiro filho; 36,7% das mães

tinham menos de oito anos de estudo e 58,8% das mulheres

haviam tido pelo menos sete consultas de pré-natal durante a

gravidez. Esse é o retrato que pode ser apresentado segundo as

informações das Declarações de Nascimentos e do Registro

Civil, processadas na Fundação Seade, que alimentam os estudos

demográficos, epidemiológicos, entre outros, que, por sua vez,

servem de insumos para formulação e avaliação de programas

e políticas públicas.

As informações contidas no Mapa 14 retratam a desigualdade

das mulheres em relação à freqüência das consultas de pré-na-

tal, quando recebem assistência e orientações em relação à sua

gravidez, aumentando a possibilidade de uma gestação saudá-

vel e um parto seguro. Assim, em 2002, as mulheres residentes

nas regiões mais centrais do Município de São Paulo, que esti-

veram em mais de sete consultas de pré-natal, superam os 65%

(à exceção dos distritos Sé e Brás, com baixas proporções). À

medida que se avança para as regiões mais periféricas, tais pro-

porções diminuem, chegando a menos de 45% das mulheres

nos distritos mais longínquos. Esses dados alertam para os pro-

blemas associados aos partos e à atenção aos recém-nascidos,

devido, entre outras razões, à dificuldade de acesso aos servi-

ços de saúde dessas mulheres mais carentes.

Mapa 14

Proporção de Mães que Freqüentaram Sete ou Mais Consultas de Pré-Natal
Distritos do Município de São Paulo
2002

Fonte: Fundação Seade.
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Mortalidade infantil diminui no município

Nos últimos anos a mortalidade infantil na capital apresentou

redução de mais de 50%, passando de 31,4 óbitos de menores

de um ano por mil nascidos vivos, em 1990, para 15,1, em 2002.

No entanto, essa diminuição não ocorreu de forma homogênea

entre os 96 distritos da capital, sendo ainda registradas

significativas diferenças entre eles. Atualmente, os menores

índices são encontrados nos distritos de Moema, Butantã e

Pinheiros, com menos de sete óbitos por mil nascidos vivos,

níveis comparáveis aos de países mais desenvolvidos, como

Suécia e Japão. Já os índices mais elevados, próximos de 20

óbitos por mil nascidos vivos, são registrados nos distritos de

Cidade Tiradentes, República, Vila Leopoldina e São Rafael,

chegando a 28 por mil em Marsilac. Praticamente todos os

distritos da capital apresentam taxas de mortalidade infantil

sensivelmente menores que a taxa média brasileira (28,3 por

mil), em 2000.

A distribuição geográfica da mortalidade infantil na capital

mostra uma área de menor mortalidade ao redor dos distritos

mais centrais, observando-se aumento das taxas à medida que

se avança para áreas mais periféricas. Entretanto, alguns distri-

tos centrais como República e Barra Funda apresentam morta-

lidade infantil que ultrapassam 17 óbitos por mil nascidos vivos.

Mapa 15

Taxa de Mortalidade Infantil
Distritos do Município de São Paulo
2000/2002

Fonte: Fundação Seade. Movimento do Registro Civil.
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A exemplo do Estado, mais de 90% da mortalidade infantil na

capital está concentrada em quatro causas de morte: perinatais,

malformações congênitas, doenças do aparelho respiratório e

as infecciosas e parasitárias, sendo que as duas primeiras repre-

sentam mais de 70% dos óbitos infantis. As taxas de mortalida-

de por causas perinatais registram diferenças importantes, va-

riando de 17,2 por mil em Marsilac e 12 a 13 por mil nos distritos

República e São Rafael, a menos de 3 por mil em Pinheiros e

Moema. Já as anomalias congênitas têm variação menor, estan-

do próximas de dois a três óbitos por mil nascidos vivos. Abai-

xo dessas vêm as doenças do aparelho respiratório, que poucas

vezes superam a dois óbitos por mil nascidos vivos, o que ocor-

re também com as doenças infecciosas e parasitárias, em que a

maioria dos distritos registra taxas abaixo de um óbito por mil

nascidos vivos.

Na maior parte dos distritos, mais de 50% dos óbitos infantis

ocorrem durante a primeira semana de vida, a chamada morta-

lidade neonatal precoce, mais relacionada ao atendimento pré-

natal e às condições do parto e do puerpério.
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Os mais graves problemas de saúde pública

As condições de saúde da população brasileira passaram por

inegáveis avanços, nas últimas décadas. Muitos problemas, que

tradicionalmente estiveram na pauta das discussões e priorida-

des da saúde pública, evoluíram favoravelmente, porém novos

desafios somaram-se aos antigos. E no Município de São Paulo

não foi diferente: conseguiu-se reduzir, ou até eliminar, a inci-

dência de doenças evitáveis por vacinação e manter sob contro-

le muitas doenças transmissíveis, mas a tuberculose e a Aids

ainda representam graves problemas de saúde pública e a den-

gue configura-se como potencial ameaça de epidemia.

Em 1994, a poliomielite foi considerada erradicada no país.

Em 1992, iniciou-se a eliminação do sarampo, que tem mostra-

do bons resultados. Depois do surto ocorrido em 1997, o últi-

mo caso registrado no Município de São Paulo – importado do

Japão – foi em 2001 e desde então não houve novos casos.

Quanto à tuberculose, os altos percentuais de abandono e a as-

sociação com a Aids colaboraram para que a incidência se man-

tivesse estável na década de 90. Em 2001, foram registrados

6.054 casos no município, com coeficiente de incidência de

54,7 por 100 mil habitantes.

A epidemia de Aids é um grande problema de saúde pública em

São Paulo e, nos últimos anos, passou por mudanças rápidas de

gênero, forma de transmissão e padrão demográfico.

Gráfico 5

Coeficiente de Incidência de Aids, por Sexo
Município de São Paulo
1990-2000

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde.

Na década de 90, houve aumento dos casos de Aids femininos,

de transmissão heterossexual, e ampliação da faixa etária mais

atingida – em 1991, 43% dos casos eram de pessoas de 25 a 34

anos, em 2000, 42% dos casos estavam entre 30 e 39 anos (SMS,
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2002).3  Na última década, a Aids apresentou tendência cres-

cente e o coeficiente de incidência passou de 28,9 casos por

100 mil habitantes, em 1990, para 43,2, em 1997. Embora os

dados ainda sejam preliminares, a partir de 1998 apontam para

uma redução da incidência, alcançando o coeficiente de 30,8,

em 2000.

O coeficiente de incidência é maior entre os homens (43,5) do

que para as mulheres (19,1), porém a velocidade de crescimen-

to da epidemia é muito maior para elas. A feminização da Aids

pode ser observada pela razão de casos masculinos e femini-

nos, que na capital era de 23/1, em 1985, caiu para 5/1, em

1991, e chegou a 2/1, em 2000.

Entre as doenças reemergentes, ou seja, que voltam a se confi-

gurar como um problema de saúde pública após terem sido con-

troladas no passado, a dengue assume importância no Municí-

pio de São Paulo, dadas as condições socioambientais e o au-

mento do número de focos do mosquito transmissor. Apesar de

anualmente, desde 1990, ocorrerem surtos no Estado de São

Paulo, os primeiros casos no município foram registrados ape-

nas em 1999. Em 2002, houve 429 casos autóctones, com coe-

ficiente de 4,1 por 100 mil habitantes.

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Boletim Epidemiológico de Aids do Municí-
pio de São Paulo, ano VI, n. 6, novembro de 2002.
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Mortalidade por Aids é mais alta no centro

Ascendentes até 1995, as taxas de mortalidade por Aids come-
çam a descrescer a partir de então,  apresentando em 2002 um
nível semelhante ao observado em 1989 para a população
masculina, e semelhante a 1992 para a feminina.

A razão de sexo no período sofreu grande redução: o Índice de
Sobremortalidade Masculina (ISM) passou de 8,8 casos mascu-
linos para cada caso feminino, em 1988, para 2,4, em 2002.

Primeira causa de morte para mulheres e a segunda para os
homens, entre 30 e 39 anos, a Aids aparece também entre as

cinco primeiras causas para a população de 20 a 49 anos de
ambos os sexos.

Na comparação regional, observam-se grandes diferenças na
distribuição das taxas de mortalidade por Aids, em configura-
ção similar para homens e mulheres (Mapa 16). República
(84,0), Sé (63,2) e Brás (52,5) são os distritos que apresentam
as maiores taxas para a população de 20 a 49 anos, quase dez
vezes maiores do que as de Moema (5,6), Anhangüera (6,4) e
Alto de Pinheiros (7,9).

Gráfico 6
Taxas de Mortalidade por Aids
Município de São Paulo
1988-2002

Fonte: Fundação Seade. Movimento do Registro Civil.

Mapa 16
Taxas de Mortalidade por Aids para a População de 20 a 49 Anos
Distritos do Município de São Paulo
Triênio 2000-02

Fonte: Fundação Seade. Movimento do Registro Civil.

Taxas (por 100 mil hab.)
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Principais motivos de hospitalização

As estatísticas hospitalares possibilitam apreender um aspecto

da morbidade da população, ou seja, aquele referente ao aco-

metimento de doenças que mereceram hospitalização. Apre-

sentam-se aqui os dados referentes às internações de residentes

no Município de São Paulo, segundo a idade, provenientes do

Sistema Único de Saúde – SUS, excluídas as causas referentes

ao capítulo Gravidez, Parto e Puerpério.

Para os menores de um ano, predominam as causas relaciona-

das às afecções originadas no período perinatal – principalmente

outros transtornos respiratórios originados no período perinatal,

retardo de crescimento fetal, desnutrição fetal, transtornos re-

lacionados à gestação curta e baixo peso ao nascer –, bem como

as doenças do aparelho respiratório, com a pneumonia respon-

dendo por 50% desses casos. Para as crianças de 1 a 14 anos, a

primeira causa de internação são as doenças do aparelho respi-

ratório, com destaque para pneumonia, seguidas pelas doenças

do aparelho digestivo e causas externas, nas quais predominam

as fraturas.

Entre os adolescentes e adultos jovens de 15 a 29 anos, as

internações por causas externas assumem maior importância,

respondendo por quase um quarto das internações, destacando-

se fraturas e outros traumatismos, seguidas de doenças do apa-

relho digestivo – com maior freqüência das doenças do apêndi-

ce – e do aparelho geniturinário. Para os adultos de 30 a 44

anos, as duas primeiras causas são as mesmas do grupo ante-

rior, porém com menor proporção das causas externas. Apare-

Quadro 1

Principais Causas de Internações Realizadas no Sistema Único de Saúde, segundo Grupos de Idade
Município de São Paulo
2002

Proporção de Internações, por Grupo de Causas

1a 2a 3 a

Menor de 1 ano Algumas afecções originadas Doenças do aparelho Algumas doenças infeccio-
no período perinatal (38,7%)  respiratório (32,5%)  sas e parasitárias (8,5%)

De 1 a 14 anos Doenças do aparelho Doenças do aparelho Causas externas (1)
respiratório (27,7%) digestivo (12,9%) (12,3%)

De 15 a 29 anos Causas externas (1) Doenças do aparelho Doenças do aparelho
(24,8%) digestivo (11,9%) geniturinário  (9,0%)

De 30 a 44 anos Causas externas (1) Doenças do aparelho Neoplasias (tumores)
(14,4%) digestivo (13,8%) (10,3%)

De 45 a 59 anos Doenças do aparelho Doenças do aparelho Neoplasias (tumores)
circulatório (20,7%) digestivo (14,2%) (13,7%)

De 60 a 74 anos Doenças do aparelho Neoplasias (tumores) Doenças do aparelho
circulatório (28,5%) (13,4%)  digestivo (11,4%)

De 75 anos e mais Doenças do aparelho Doenças do aparelho Neoplasias (tumores)
circulatório (29,5%) respiratório (13,2%) (9,6%)

Fonte: Ministério da Saúde. Sistema de Informações Hospitalares – SIH/SUS; Fundação Seade.

(1) Referem-se aos capítulos XIX – Lesões, Envenenamentos e Algumas Outras Conseqüências de Causas Externas, e

XX – Causas Externas de Morbidade e Mortalidade.

Grupos de Idade
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cem como importantes as internações por neoplasias, sendo as

mais freqüentes as da mama e do colo do útero.

Em todas as faixas etárias a partir dos 45 anos, a principal cau-

sa de internação dos paulistanos passa a ser as doenças do apa-

relho circulatório. Na faixa de 45 a 59 e de 60 a 74 anos, apare-

cem ainda como causas importantes as doenças do aparelho

digestivo e as neoplasias, porém em ordem de importância in-

vertida. Já para os que têm 75 anos e mais, a segunda causa de

internação refere-se às doenças do aparelho respiratório – com

predominância da pneumonia – e as neoplasias, com maior

freqüência de câncer de mama e de próstata.
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Diferenciais de mortalidade entre distritos

O Índice de Sobremortalidade Masculina (ISM) acusa quantos

homens morrem para cada óbito feminino. As causas externas

são as que mais contribuem para a magnitude deste indicador,

mas deve-se também levar em conta o quanto os homens são

mais suscetíveis do que as mulheres ao agravamento das doenças,

levando-os a óbito com maior freqüência. Os estudos mostram

que durante muito tempo a sobremortalidade masculina era

explicada essencialmente por diferenças biológicas entre os sexos,

tais como maior imunidade das mulheres para doenças

infecciosas, maior proteção hormonal feminina para as doenças

coronarianas, etc. Atualmente sabe-se que esta diferença é tam-

bém uma questão de construção social dos sexos, ou seja, de

gênero, o que explica parte das diferenças.

Os maiores ISM foram encontrados em Parelheiros (2,1), Grajaú

(2,0), Pedreira (2,0) e nas áreas periféricas onde são registradas

as maiores ocorrências das mortes por causas externas, que

afetam, em maior número, as pessoas do sexo masculino,

especialmente em idades jovens. Já os menores índices foram

registrados em Santana (1,1), Vila Mariana (1,1), Cambuci (1,2)

e nas áreas mais centrais, provavelmente devido à estrutura mais

envelhecida da população.

As populações da capital têm estruturas etárias muito diferentes,

razão pela qual necessita-se utilizar indicadores padronizados

quando se quer compará-las. Desta forma, para se avaliar os

diferenciais de mortalidade entre os distritos, considerou-se a

taxa de mortalidade geral padronizada, tomando-se como padrão

a população do Município de São Paulo em 2001.

Como era de se esperar, foram verificadas altas taxas nas áreas

periféricas: na Zona Leste, em São Miguel Paulista (8,1 óbitos

por mil habitantes), Guaianases (8,1), Iguatemi (7,7) e Jardim

Helena (7,5); na Zona Norte, em Brasilândia (7,9) e Jaraguá (7,3);

e na Zona Sul, em Parelheiros (7,5) e Jardim Ângela (7,4). As

menores taxas foram registradas nos distritos de Moema (3,8),

Jardim Paulista (3,9), Alto de Pinheiros (4,0) e Perdizes (4,2).

Chama a atenção, porém, que as maiores taxas do município

foram encontradas em dois distritos da área central: Sé (8,5) e

Brás (8,8), devido, provavelmente, às altas incidências de Aids e

à violência nestas populações.
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Mapa 18

Taxa de Mortalidade Geral (Padronizada)
Distritos do Município de São Paulo
Triênio 2000-2002

Mapa 17

Índice de Sobremortalidade Masculina
Distritos do Município de São Paulo
Triênio 2000-2002

Fonte: Fundação Seade. Movimento do Registro Civil.
Fonte: Fundação Seade. Movimento do Registro Civil.

agora.pmd 13/5/2004, 14:2771



7 2 São Paulo Agora

Risco de morte por agressão diminuiu no início do
século XXI

Houve redução nos índices de agressões no Município de São

Paulo no triênio 2000-02. Ao longo de 23 anos, 1999 apresen-

tou o maior índice de mortalidade por agressões para a popula-

ção total – 64,2 óbitos por 100 mil habitantes –, reduzindo-se

para 54,2 óbitos por 100 mil, em 2002. Apesar dessa queda, a

taxa continua bastante elevada, visto que em 2002 ela é três

vezes maior do que em 1980. O aumento da mortalidade por

agressões ocorre principalmente entre a população masculina

de 15 a 39 anos de idade, responsável por 78% destas mortes.

Até 1982, as taxas masculinas eram inferiores a 32 óbitos por

100 mil habitantes e, desde então, verificaram-se aumentos sig-

nificativos, atingindo o patamar de 125 óbitos por 100 mil em

1999, diminuindo nos anos seguintes. Entre as mulheres, esses

índices têm sido bem inferiores, mas praticamente dobraram

entre 1980 e 2002, passando  de 3 para 7 óbitos por 100 mil

habitantes (Gráfico 7).

Quando se consideram os distritos da capital no triênio 2000-

02, verifica-se a forma desigual que a mortalidade atinge a po-

pulação paulistana. Os distritos com os maiores índices – supe-

riores a 75 óbitos por 100 mil habitantes – geralmente estão

localizados na periferia da cidade, principalmente nas partes

sul e leste, e ainda em dois distritos da região norte (Brasilândia

e Cachoeirinha) e dois do centro da cidade (Brás e Sé). Em

Marsilac, Parelheiros e Jardim Ângela, registraram-se índices

superiores a 100 óbitos por 100 mil habitantes. Fica evidente

que há grande heterogeneidade nas taxas de mortalidade entre

essas áreas. Para se ter uma idéia desta magnitude, observa-se

que o risco de um residente do distrito do Jardim Ângela mor-

rer por agressão é 19 vezes maior que o de um morador do

Jardim Paulista.
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Fonte: Fundação Seade. Movimento do Registro Civil.

(1) Por 100 mil habitantes.

Gráfico 7

Taxas de Mortalidade por Agressões, segundo Sexo (1)
Distritos do Município de São Paulo
1980-2002

Mapa 19

Taxas de Mortalidade por Agressões (1)
Distritos do Município de São Paulo
2000-2002

Fonte: Fundação Seade. Movimento do Registro Civil.

(1) Por 100 mil habitantes.
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Criminalidade: delitos contra o patrimônio em primeiro lugar

Os dados sobre ocorrências policiais retratam apenas os casos

que chegam ao conhecimento das autoridades policiais. Em 2002

foram registradas na capital paulista 742.072 ocorrências poli-

ciais. É interessante notar que uma proporção significativa de

ocorrências (30%) refere-se a fatos não criminais (Gráfico 8),

entre os quais destaca-se a categoria denominada perda/extra-

vio de documento, que responde por quase a metade destes

registros. O grupo mais importante em quantidade de registros

de ocorrências criminais é o de crimes contra o patrimônio,

responsável por 52% do total.

O Gráfico 9 mostra a composição de delitos contra o patrimônio,

segundo os tipos mais notificados. Os percentuais de roubos e

furtos de veículos em relação a todos os objetos subtraídos reve-

Gráfico 8

Distribuição das Ocorrências Registradas, por Natureza
Município de São Paulo
2002

Fonte: Secretaria da Segurança Pública – SSP; Fundação Seade.

lam, na verdade, uma preocupação maior em se notificar o cri-

me quando o bem subtraído é veículo (mais de 90% dos casos

são registrados). Isto ocorre quer pela possibilidade de ressarci-

mento, via seguro, quer como preservação de direitos na hipóte-

se de o veículo ser utilizado na prática de outro delito. Os

percentuais relativos a roubo e furto de outros bens apresentam

níveis significativos de sub-registro (cerca de 57% das vítimas

não recorreram à polícia) (Fundação Seade, 2001).

A evolução do volume total de ocorrências policiais de roubos

e furtos de veículos, no Município de São Paulo (Gráfico 10),

aponta a mesma tendência na série apresentada para os dois

tipos de delito. A distância entre eles, no entanto, passa a ser

menor a partir do final da década de 90, indicando a exacerba-

Gráfico 9

Distribuição dos Crimes Contra o Patrimônio Registrados, por Tipo
Município de São Paulo
2002

Fonte: Secretaria da Segurança Pública – SSP; Fundação Seade.
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ção da violência na capital paulista. Segundo as autoridades

policiais, de modo geral, os veículos furtados têm como finali-

dade o desmanche para vendas no varejo de peças ou a venda

do próprio veículo adulterado e golpes em seguradoras. Os rou-

bados são usados para realização de outros atos ilícitos (assal-

tos a banco ou carro-forte, seqüestros, entre outros), além de

revenda após a adulteração de chassis. De acordo com a Secre-

taria de Segurança Pública, 50% dos veículos são recuperados.

Para avaliar a dimensão da quantidade de veículos roubados e

furtados em São Paulo, verifica-se que 1,7% da frota de veícu-

los licenciada no município foi roubada ou furtada em 2002.

Finalmente, a notícia positiva é uma reversão na tendência das

curvas a partir de 2001. Quando se considera a soma dos dois

delitos, houve uma redução de 21% entre 2000 e 2002.

O total de ocorrências policiais da capital representa 28,8% do

volume de registros no Estado, percentual bastante razoável,

uma vez que a população do município corresponde a 27,7%

do Estado. Entretanto, ao se analisarem especialmente os deli-

tos mais violentos, a capital tem uma representatividade maior,

contribuindo com mais de 50% dos roubos consumados (de

veículos e outros) registrados no Estado, 39% dos homicídios

dolosos, 37% dos latrocínios (roubos seguidos de morte) e 37%

das extorsões mediante seqüestro, em relação ao total do Esta-

do (Gráfico 11). Tais dados indicam maior participação da ca-

pital paulista na criminalidade violenta.

Gráfico 11

Proporção de Delitos Violentos Registrados na Capital em Relação ao Estado, por Tipo

Município de São Paulo

2002

Fonte: Secretaria da Segurança Pública – SSP; Fundação Seade.Fonte: Secretaria da Segurança Pública – SSP; Fundação Seade.

Gráfico 10

Ocorrências Policiais de Roubo e Furtos de Veículos Registradas

Município de São Paulo

1984-2002
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Índice de Vulnerabilidade Juvenil: mensuração dos riscos

O Índice de Vulnerabilidade Juvenil (IVJ), criado em 2002 pela

Fundação Seade, visou identificar os distritos que, em 2000,

apresentaram fatores socioeconômicos e demográficos poten-

cialmente capazes de afetar a vida dos adolescentes e jovens ali

residentes. O IVJ varia em uma escala de 0 a 100 pontos, em

que o zero representa o distrito com a menor vulnerabilidade e

100, com a maior.

Os distritos que apresentaram os menores níveis de vulne-

rabilidade juvenil foram Jardim Paulista e Moema, com índi-

ces inferiores a 8, seguidos por Alto de Pinheiros, Itaim Bibi,

Pinheiros, Consolação, Vila Mariana, Perdizes e Santo Amaro,

entre 14 e 21.

Tais distritos apresentam um percentual em torno de 2,5% de

nascidos vivos de mães adolescentes (com idade entre 14 e 17

anos), uma taxa de menos de 8% de jovens de 15 a 17 anos que

não freqüentam escola e os menores índices de homicídios de

jovens do sexo masculino com idade entre 15 e 19 anos.

Dezenove distritos foram englobados entre os maiores níveis

de vulnerabilidade juvenil, destacando-se Marsilac, Iguatemi,

Cidade Tiradentes, Grajaú, Jardim Ângela, Parelheiros e Pe-

dreira. Nessas áreas, o percentual de nascidos vivos correspon-

dentes às mães adolescentes varia de 6,4%, em Anhangüera, a

12,4%, em Marsilac, enquanto no grupo a média foi de 9,0%.

Entre os jovens de 15 a 17 anos, cerca de 19% estão fora da

escola, sendo que no distrito de Anhangüera esse percentual é

mais elevado (24%) e no de Guaianases é o menor (15,3%).

Nesses distritos são registradas algumas das maiores taxas de

homicídios de jovens, sendo a maior verificada em Lajeado,

com 187 óbitos por 100 mil jovens.

agora.pmd 13/5/2004, 14:2776



São Paulo Agora 77

Mapa 20

Índice de Vulnerabilidade Juvenil
Distritos do Município de São Paulo
2000

Fonte: Fundação Seade.

Fonte: Fundação Seade.

Quadro 2

Índice de Vulnerabilidade Juvenil
Distritos do Município de São Paulo
2000
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Eleições presidenciais: Lula vence nas zonas mais periféricas

Nas eleições presidenciais de 2002 foi nítida a divisão, em ter-

mos geográficos e econômicos, dos eleitores paulistanos entre

os dois principais candidatos: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e

José Serra (PSDB). Lula teve a preferência das zonas mais pe-

riféricas, que concentram as maiores aglomerações populacio-

nais. Serra venceu nas regiões mais centrais do município, onde

situam-se os bairros mais ricos da capital, a exemplo daqueles

compreendidos nas zonas eleitorais do Jardim Paulista  e Butantã

(Morumbi). No Mapa 21, que mostra a votação obtida no pri-

meiro turno pelos dois candidatos, essa regionalização é per-

feitamente demarcada. A diferença entre a quantidade de elei-

tores existentes nas zonas em que cada um dos dois candidatos

predominou foi significativa. Nas zonas onde Serra venceu,

votaram cerca de 1,6 milhão de pessoas, apenas 25,5% dos elei-

tores que compareceram na primeira fase do pleito. O resultado

apontou 39% dos sufrágios para Lula e 28% para Serra.

No turno final, essa diferença praticamente desapareceu: Lula

conseguiu 48% dos votos e Serra 46%. Serra não só manteve

como ampliou em direção ao norte e a leste a mancha obtida na

votação do primeiro turno. Quase dobrou o número de zonas

onde saiu vitorioso, de 12 para 21, ou seja, em mais da metade

das 41 existentes. Contudo, nas vinte zonas onde Lula ganhou,

todas nos distritos mais remotos do município, encontravam-se

56% do total de eleitores. Nas zonas que deram a maioria para

Serra, a renda média das pessoas responsáveis pelo domicílios

era de R$ 2.370,00, em 2000, contra R$ 900,00 naquelas em

que Lula ficou na liderança. Tecnicamente, quem decidiu a elei-

ção foram aqueles que menos tinham, os despossuídos.

Mapa 21

Zonas Eleitorais em que o Candidato Venceu a Eleição para Presidente da República
Município de São Paulo
2002

1º turno 2º turno

Fonte: Fundação Seade; Tribunal Regional Eleitoral – TRE.
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No 2º turno, Alckmin não vence somente em uma zona
eleitoral

O primeiro turno das eleições para governador, em 2002, no

que se refere  ao desempenho dos candidatos por zona eleitoral

do Município de São Paulo, foi polarizado basicamente entre

dois candidatos: Geraldo Alckmin (PSDB) e José Genoino (PT).

Paulo Maluf (PPS) conseguiu a maioria dos votos em apenas

uma zona eleitoral (Ipiranga).

O candidato do PT ganhou nos limites extremos das zonas leste

e sul, onde os distritos reúnem aproximadamente 18% do total

da população do município com rendimento médio mensal não

superior a R$ 650,00, segundo o último censo do IBGE. Geraldo

Alckmin venceu nas zonas mais centrais da capital, onde, re-

conhecidamente, a renda é mais elevada (perto de R$ 1.700,00).

Outro aspecto importante do ponto de vista das desigualdades

no perfil do eleitor nessas regiões é o nível de escolaridade.

Nos distritos onde José Genoino obteve melhor desempenho, a

taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos e mais fica em

torno de 7%, enquanto nas zonas onde o candidato do PSDB

obteve mais  votos a taxa é de 4%, aproximadamente.

De acordo com o Mapa 22, no segundo turno da eleição, a vitória

de Geraldo Alckmin estendeu-se por todas as zonas eleitorais

do Município de São Paulo, exceto a de São Mateus, onde o

candidato do Partido dos Trabalhadores permaneceu vitorioso.

Mapa 22

Zonas Eleitorais em que o Candidato Venceu a Eleição para Governador
Município de São Paulo
2002

 1º turno                                                                   2º turno

Fonte: Fundação Seade; Tribunal Regional Eleitoral – TRE.
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IPRS: o estado do município

A Fundação Seade, por solicitação da Assembléia Legislativa

do Estado de São Paulo, desenvolveu o Índice Paulista de Res-

ponsabilidade Social – IPRS, que busca analisar a situação

socioeconômica dos municípios paulistas por meio de três di-

mensões – riqueza, longevidade e escolaridade –, que sinteti-

zam um conjunto de indicadores específicos referidos a cada

dimensão. Desse modo, a análise do IPRS para o Município de

São Paulo mostra uma síntese de sua evolução socioeconômica

na última década do século XX.

Na dimensão riqueza, o município cresceu 13%, entre 1992 e

1997, e continuou com leve ascensão, mesmo com as dificul-

dades macroeconômicas do período 1997-2000, associadas à

continuidade da reestruturação de sua estrutura produtiva.

Manteve-se, assim, em um patamar sensivelmente superior à

média estadual, ainda que seu desempenho não tenha sido tão

positivo como seria desejável. Seus indicadores sociais avan-

çaram expressivamente, apesar do período de dificuldades

econômicas, com melhoria das condições de vida de sua

população.

A dimensão longevidade também se manteve em ascensão nos

dois subperíodos considerados e chegou a apresentar um ritmo

um pouco mais intenso entre 1997 e 2000, refletindo os pro-

gressos obtidos nas condições de saúde da população e a me-

lhora contínua dos serviços de atenção à saúde e saneamento.

Seu patamar ficou próximo da média estadual, o que significa

que há muitos municípios paulistas onde as condições de

longevidade são muito mais favoráveis, mas a elevada taxa de

mortalidade entre jovens e adultos, mesmo tendo decrescido,

ainda constitui um problema a ser superado. Como se sabe, a

mortalidade nessa faixa etária deve-se principalmente à violên-

cia urbana e aos acidentes de trânsito, questões decisivas para o

avanço da longevidade no Município de São Paulo.

Gráfico 12

Indicador de Riqueza
Município de São Paulo
1992-2000

Fonte: Fundação Seade.
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Gráfico 13

Indicador de Longevidade
Município de São Paulo
1992-2000

Fonte: Fundação Seade.

Se os avanços em longevidade foram sensíveis, mais expressi-

vos ainda foram os obtidos na dimensão escolaridade, que ha-

via crescido em mais de 36%, entre 1992 e 1997, e se expandiu

mais 14% no período subseqüente, aproximando-se do valor

máximo (100) que esse indicador pode atingir. Trata-se de um

município com mais de 10 milhões de habitantes e, portanto,

tal desempenho reflete não só os grandes esforços do poder

público nas três esferas de governo ao longo desse período,

mas também a valorização crescente da educação por toda a

sociedade.

A análise combinada desses indicadores identificou cinco gru-

pos de municípios relativamente homogêneos quanto à situa-

ção socioeconômica, e o Município de São Paulo, juntamente

com outros 81 municípios, como Campinas, Ribeirão Preto,

São Bernardo do Campo e Santos, foi classificado no grupo

dos que apresentam os melhores indicadores nas três dimen-

sões do IPRS. É certo que São Paulo caracteriza-se por uma

grande heterogeneidade social. É certo também que sua econo-

mia não tem se mostrado, ao menos conjunturalmente, tão di-

nâmica como seria desejável, mas os avanços nos indicadores

sociais são inegáveis e já representam muito, tendo em vista a

dimensão e a complexidade deste município.

Gráfico 14

Indicador de Escolaridade
Município de São Paulo
1992-2000

Fonte: Fundação Seade.
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População paulistana em 2025

A perspectiva é que a população residente no Município de São

Paulo permaneça próxima do patamar presente, com uma taxa

de crescimento tendendo a zero. No ano 2025, o total

populacional – que hoje é de 10,7 milhões – deverá somar 11,3

milhões de pessoas.

A quase estagnação desse total esconde uma importante

mudança na estrutura etária da população, nos próximos anos,

revelada no Gráfico 15. Em 2025, a fórmula piramidal observada

no passado perderá ainda mais sua conformação: a diferença

entre as participações das diversas faixas etárias no total

populacional será reduzida; a população ficará mais adulta –

consolidando o processo de envelhecimento já observado no

início do século XXI – e ganhará maior participação feminina,

com o contingente de mulheres superando em 11% o total de

homens.

A população com menos de 15 anos terá dimensão menor em

2025 (2,1 milhões) se comparada à de 2004 (2,6 milhões),

apresentando uma situação mais favorável para a solução de

alguns problemas, a exemplo da redução da demanda por

serviços especiais nas áreas de educação e saúde. A população

com idade entre 15 e 29 anos (2,8 milhões, em 2004) apresentará

menor dimensionamento populacional em 2025 (2,4 milhões),

indicando uma situação mais propícia à pressão por novos pos-

tos de trabalho; a população adulta entre 30 e 49 anos (3,2 mi-

lhões em 2004) também apresentará, em 2025, um reduzido

decréscimo populacional (3,1 milhões de pessoas).

Já a população com mais de 50 anos terá, nesse período, seu

contingente ampliado em 78%, de 2,1 milhões, deverá passar

para 3,7 milhões – verificando-se ainda um acréscimo de 100%

entre a população de idosos (60 anos e mais de idade), que

passará de 1,1 milhão de pessoas, em 2004, para 2,2 milhões,

em 2025. Essa expressiva parcela populacional exercerá uma

pressão maior por serviços de saúde, lazer, previdência e

condições de vida mais apropriadas para uma população mais

envelhecida.

As projeções demográficas realizadas pela Fundação Seade

certamente servirão de alerta para o planejamento futuro da

cidade de São Paulo, diante do novo perfil populacional

esperado. Existindo condições para uma vida mais saudável e

humanizada dentro de seus limites geográficos, a população

terá bons motivos para comemorar os próximos aniversários de

sua cidade.
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Gráfico 16

Projeção da População Residente, por Grupos Etários
Município de São Paulo
2004-2025

Fonte: Fundação Seade.

Gráfico 15

Pirâmide Etária da População
Município de São Paulo
2025

Fonte: Fundação Seade.

Tabela 1

Projeção da População Residente e Taxa Anual de Crescimento
Município de São Paulo
2000-2025

Anos População Taxa Anual de

Total Crescimento (%)

2000 10.426.384
0,60

2004 10.679.760
0,45

2010 10.970.942
0,25

2015 11.106.417
0,19

2020 11.210.909
0,16

2025 11.300.189

Fonte: Fundação Seade.
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Nº Distritos Nº Distritos Nº Distritos

1 ARTUR ALVIM 33 IGUATEMI 65 RIO PEQUENO

2 ANHANGÜERA 34 ITAIM PAULISTA 66 RAPOSO TAVARES

3 ALTO DE PINHEIROS 35 IPIRANGA 67 SACOMÃ

4 ÁGUA RASA 36 ITAQUERA 68 SANTO AMARO

5 ARICANDUVA 37 JABAQUARA 69 SAPOPEMBA

6 BELÉM 38 JAÇANÃ 70 SAÚDE

7 BARRA FUNDA 39 JARAGUÁ 71 SANTA CECÍLIA

8 BOM RETIRO 40 JAGUARA 72 SÃO DOMINGOS

9 BRASILÂNDIA 41 JARDIM ÂNGELA 73 SÉ

10 BRÁS 42 JARDIM HELENA 74 SÃO LUCAS

11 BUTANTÃ 43 JARDIM PAULISTA 75 SÃO MIGUEL

12 BELA VISTA 44 JARDIM SÃO LUÍS 76 SÃO MATEUS

13 CACHOEIRINHA 45 JAGUARÉ 77 SOCORRO

14 CIDADE ADEMAR 46 LAJEADO 78 SÃO RAFAEL

15 CARRÃO 47 LAPA 79 SANTANA

16 CAMPO BELO 48 LIBERDADE 80 TATUAPÉ

17 CIDADE DUTRA 49 LIMÃO 81 TREMEMBÉ

18 CAMPO GRANDE 50 MANDAQUI 82 TUCURUVI

19 CIDADE LÍDER 51 MOEMA 83 VILA ANDRADE

20 CAMPO LIMPO 52 MOOCA 84 VILA CURUÇÁ

21 CAMBUCI 53 MORUMBI 85 VILA FORMOSA

22 CANGAÍBA 54 PEDREIRA 86 VILA GUILHERME

23 CONSOLAÇÃO 55 PENHA 87 VILA JACUÍ

24 CAPÃO REDONDO 56 PINHEIROS 88 VILA LEOPOLDINA

25 CIDADE TIRADENTES 57 PIRITUBA 89 VILA MEDEIROS

26 CURSINO 58 PARELHEIROS 90 VILA MARIANA

27 CASA VERDE 59 PARQUE DO CARMO 91 VILA MARIA

28 ERMELINO MATARAZZO 60 PONTE RASA 92 VILA MATILDE

29 FREGUESIA DO Ó 61 PERDIZES 93 VILA PRUDENTE

30 GRAJAÚ 62 PARI 94 VILA SÔNIA

31 GUAIANASES 63 PERUS 95 MARSILAC

32 ITAIM BIBI 64 REPÚBLICA 96 JOSÉ BONIFÁCIO

73

Distritos do Município de São Paulo
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Lúcia Mayumi Yazaki

Mortalidade infantil diminui no município
Antonio Benedito Marangone Camargo

Luis Patricio Ortiz Flores

Os mais graves problemas de saúde pública
Zilda Pereira da Silva

Mortalidade por Aids é mais alta no centro
Cecília Polidoro Mameri

Rute Eduviges Godinho

Principais motivos de hospitalização
Zilda Pereira da Silva

Diferenciais de mortalidade entre distritos
Cecília Polidoro Mameri

Rute Eduviges Godinho

Risco de morte por agressão diminuiu no início do século XXI
Paulo Borlina Maia

Criminalidade: delitos contra o patrimônio em primeiro lugar
Eliana Blumer Trindade Bordini

Índice de Vulnerabilidade Juvenil: mensuração dos riscos
Maria Paula Ferreira

Eleições presidenciais: Lula vence nas zonas mais periféricas
Vivaldo Luiz Conti

No 2º turno, Alckmin não vence somente em uma zona eleitoral
Mariene Gonçalves Tung

IPRS: o estado do município
Sinésio Pires Ferreira

Ana Celeste de Alvarenga Cruz

População paulistana em 2025
Bernadette Cunha Waldvogel
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SEADE

Mantidas a proporção e a distância de exatamente cem
anos no tempo, o fecho acima da página introdutória do
Annuario Estatistico da Secção de Demographia, de 1904,
igualmente define este São Paulo – Outrora e Agora.
Entidade cuja origem remonta o século XIX, a Fundação

Seade comemora neste século XXI um duplo aniversário: 25 anos
de carreira fundacional e 111 de sua constituição primeira.
Uma longa jornada pautada pela missão de coletar, organizar,
analisar e divulgar informações técnicas e dados estatísticos sobre
a realidade socioeconômica e demográfica do Estado de São Paulo.
Natural, portanto, que para os 450 anos de  sua capital  a instituição
prestasse esta homenagem. Um estudo em que números e dados
fixam objetivamente a trajetória de São Paulo desde a sua situação
de 9a cidade no país em população, outrora, à condição de uma
das maiores metrópoles do mundo, agora.
Produzido internamente pela Fundação Seade, e oficialmente
lançado e divulgado em 25 de janeiro de 2004, São Paulo –
Outrora e Agora, graças ao inestimável apoio da Imprensa Oficial
do Estado, vem a público em edição e tiragem condizentes com a
repercussão e conseqüente demanda que então motivou.
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