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RESUMO 

 

O objetivo desse trabalho é analisar os impactos do desenvolvimento local na 
ocupação do espaço econômico do município de são Sebastião, litoral norte de São 
Paulo e a influencia sócio econômica na população sebastianense. A pesquisa 
aponta como resultado das atividades econômicas um processo de ocupação do 
espaço com impactos socioeconômicos a população sebastianense. A metodologia 
utilizada foi de abordagem qualitativa com pesquisa bibliográfica e documental. 
 

Palavras Chave: Desenvolvimento local; Município de São Sebastião; 

Desenvolvimento Econômico; Espaço Econômico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The objective of this study is to analyze the impacts of local development on the 
occupation of the economic area of the municipality of São Sebastião, north coast of 
São Paulo, and the socioeconomic influence of the population of São Sebastião. The 
research indicates as a result of the economic activities a process of occupation of 
the space with socioeconomic impacts to the Sebastian population. The methodology 
used was a qualitative approach with bibliographical and documentary research. 
 
Keywords: Local development; Municipality of São Sebastião; Economic 

development; Economic Space. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento econômico é uma das maiores preocupações atuais de 

diversos países, por esse motivo, estratégias de desenvolvimento são traçadas 

pelos governos periodicamente a fim de que o objetivo desejado seja assegurado. O 

crescimento econômico tem desenvolvido modelos e explicações para o 

entendimento dos fatores que impulsionam o crescimento e desenvolvimento das 

economias nas cidades. Na medida em que o mercado interno se desenvolve, gera 

também trabalhos, tanto em serviços em mercado, levando a economia ao 

crescimento. 

Esse artigo analisa o desenvolvimento econômico e os principais fatores 

produtivos locais impactando no desenvolvimento social. O objetivo central é 

defender a necessidade de uma abordagem analítica para um tema que reluta em 

se encaixar na visão convencional, aqui também examinada criticamente a 

importância desse desenvolvimento para o crescimento populacional. Defende-se 

também a necessidade da utilização do método histórico-indutivo como mais 

adequado ao estudo de um fenômeno que, embora observe algumas leis gerais de 

longa duração, destacada ao longo do artigo é por demais complexos para ser 

apreendido a partir do método abstrato-dedutivo que, de forma muito sumária, se 

pretende aqui qualificar para os propósitos deste tipo de análise, assim, tratar dos 

principais aspectos acerca do desenvolvimento econômico. 

 

1.1 PROBLEMA 

 

A cidade de São Sebastião tem importância econômica no litoral, e com o 

desenvolvimento impactou no processo de urbanização, crescimento populacional e 

disputa dos espaços econômicos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a cidade de São Sebastião tem atualmente (2018) 87.596 mil 

moradores com um percentual de 16% de aumento no litoral. 

O crescimento populacional da região está consequentemente relacionado às 

atividades econômicas da cidade, e futuras oportunidades de empregos geradas 

pela construção dos tamoios e a ampliação do porto, causando um crescimento 

acelerado da população de São Sebastião, e com isso problemas no planejamento 



da cidade em que serviços públicos como saúde, segurança, transporte, etc., 

tornam-se insuficientes para atender toda a população. 

A pesquisa destacará o crescimento socioeconômico regional, considerando 

um novo olhar sobre a ocupação econômica do espaço. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a influencia das atividades econômicas e o desenvolvimento local no 

município de São Sebastião. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 REFERÊNCIAS TEÓRICAS 

 

As origens do desenvolvimento econômico são encontradas nas correntes 

econômicas, nas crises e em estudos empíricos. As primeiras citações surgiram no 

século XIX, quando Adam Smith definiu que o desenvolvimento econômico ocorre 

com o aumento da proporção dos trabalhadores produtivos em relação aos 

improdutivos; pela redução do desemprego e pela elevação da renda média da 

população. Em seguida, Keynes utilizou o valor da renda per capita para criar a 

classificação de economias: desenvolvidas e subdesenvolvidas; correlacionando-a 

com indicadores sociais. 

Em termos de definição de desenvolvimento econômico, os primeiros teóricos 

tinham como sinônimo o crescimento e o desenvolvimento econômicos. Alguns 

seguidores de modelos Keynesianos (Harrod, 1956; Domar, 1958 e Kaldor, 1975) 

pregavam a idéia de que o crescimento econômico, distribuindo diretamente a renda 

entre os proprietários dos fatores de produção, engendrava automaticamente a 

melhoria dos padrões de vida e o desenvolvimento econômico. 

Segundo Silva, Cândido e Martins (2009), o crescimento econômico refere-se 

aos níveis de produção e renda de uma população, ou seja, direciona-se apenas ao 

aspecto econômico, enquanto que desenvolvimento local direciona-se à elevação do 

nível de vida da população, podendo ser incorporado outros aspectos como: social, 

cultural, ambiental e político. Para esses autores, o crescimento econômico não 

necessariamente leva ao desenvolvimento, pois está restrito somente ao aspecto 

econômico. 

Este processo revela-se necessário e contraditório em um movimento dialético 

entre quantidade e qualidade, entre economistas e ecologistas, mas, muito mais, 

entre competitividade e sustentabilidade, mas com uma clareza necessária de que: 

 

[...] sem sonhos, sem ilusões com os pés na realidade, mas nem por isso 
pessimistas e/ou fatalistas, pois, embora dentro dos limites muito claros e 
barreiras muito precisas, é aconselhável reconhecer que existe uma vaga 
possibilidade de a humanidade galgar a um patamar superior nas suas 
relações. Seja nas relações entre os homens, seja nas relações dos 
homens com a natureza, seja nas relações de poder, há a possibilidade de 
recuperar, mesmo que em parte, a capacidade criativa e inovadora dos 
indivíduos. Principalmente recuperar a energia decorrente de participação 
direta no processo decisório do desenvolvimento (Becker, 2003c). 

 



Dinizar Becker defende uma relação da tese da competitividade econômico-

financeira, que busca se integrar ao movimento transnacionalizado e globalizado do 

desenvolvimento e da antítese, com a regionalização dos espaços sociais que fazem 

uso de suas especificidades culturais e naturais para a promoção da diferença; uma 

relação contraditória e que necessita de um componente mediador para viabilizar o 

desenvolvimento contemporâneo regional, a flexibilização político-institucional. Ou 

seja, “é no contexto geral (econômico, social, político) e mais amplo do processo de 

desenvolvimento [...] que se inserem e têm lugar as dinâmicas diferenciadas dos 

desenvolvimentos local-regionais” (Becker, 2001c, p. 85). 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO 

 

Dialeticamente contextualizado, percebe-se o desenvolvimento como 

movimento, como processo e, muito além disso, como movimento diferenciado e 

diferenciador em cada sociedade, pois a percepção do que é ou não 

desenvolvimento é diferente para cada sociedade. 

Nas palavras de Harvey (1985) a coerência territorial se rompe caso um dos 

atares se retire, por exemplo, como a emigração de trabalhadores em busca de 

melhores empregos, ou a evasão do capital em busca, seja de uma força de 

trabalho mais barata, seja de localizações com maiores subsídios e incentivos 

fiscais. As infraestruturas fisicas e sociais pré-existentes, assim, seriam 

abandonadas por outras localizações mais interessantes. Não obstante, Harvey 

(1985) argumenta que o aprisionamento espacial das empresas constituiria um 

obstaculo para isso, em razão dos investimentos feitos em capital constante, 

edificações, máquinas e equipamentos. Obstáculo minimizado, hoje, em parte pelas 

novas condições de produção. 

No caso do Brasil, nas áreas econômicas mais dinâmicas, não só as empresas 

e os ricos migram das áreas urbanas; os trabalhadores urbanos também o fazem, 

todavia permanecem vinculados a atividades de caráter urbano, como serviços, 

comércio e inclusive atividades industriais. Em decorrência o ordenamento do 

território se desconstrói e reconstrói, com um crescimento acentuado das cidades de 

porte pequeno e médio como apontam os resultados dos últimos censos 

demográficos (IBGE, 1991 e 2000), com um crescimento demográfico da população 

rural de caráter urbano. 



Em suma, Becker (2002a, p. 78), afirma que o desenvolvimento só é possível 

se forem consideradas as suas três dimensões: a econômica (global), a da 

sustentabilidade (regional) e a político-institucional que faz a mediação das 

contradições dos movimentos anteriores (global e regional). Para se ter um 

planejamento de desenvolvimento, dever-se-ia identificar e analisar as variáveis 

específicas dos locais, encontrando as diferenças sociais e ambientais de cada 

local, as diferenças econômicas e as diferenças políticas para, somente assim, ter 

um desenvolvimento igual e por completo. 

 

2.1.1 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

A atividade econômica refere-se ao abastecimento de bens e serviços 

necessários para satisfazer às necessidades humanas, tanto individuais quanto 

coletivas. E a Economia Política, no sentido mais amplo da palavra, é a ciência das 

leis que regem a produção e o intercâmbio dos meios materiais da vida na 

sociedade humana. Produção e troca são duas funções distintas. 

 

A produção pode desenvolver-se sem a troca, mas esta pressupõe, sempre, 
necessariamente a produção, pelo próprio fato de que o que se trocam são 
os produtos. Cada uma destas funções sociais sofre a influência de um 
grande número de fenômenos exteriores, sendo que essa influência é 
subordinada, em grande parte, a leis próprias e específicas (ENGELS, 
1979, p. 127). 

 

Há grande dificuldade na conceituação da região, pois, além dos espaços 

físicos, ambientais, culturais, econômicos e políticos, para se identificar uma região é 

preciso conhecer sua história. O estudo do espaço está presente nos mais diversos 

ramos do conhecimento científico e apresenta características próprias em cada um 

deles. 

Pensar o espaço regionalizado em uma perspectiva histórica significa discutir 

os seus usos e a partir de contribuições, não somente da História, mas também das 

várias ciências sociais, com destaque para a Geografia e a Economia: 

 

As condições sob as quais os homens produzem e trocam o que foi 
produzido variam muito para cada país e, dentro de cada país, de geração 
para geração. Por isso, a Economia Política não pode ser a mesma para 
todos os países nem para todas as épocas históricas. Desde o arco e a 
flecha, passando pelo machado de pedra do selvagem, com os seus atos 
de troca, raríssima e excepcional, até a máquina a vapor de mil cavalos de 



força, os teares mecânicos, as estradas de ferro e o Banco de Inglaterra, 
existe um verdadeiro abismo. Os habitantes da Terra do Fogo não 
conhecem a produção em grande escala, assim como não conhecem o 
comércio mundial, nem tampouco as letras de câmbio que circulam a 
descoberto e os inesperados craques de bolsa (ENGELS, 1979, p. 127). 

 

As pessoas vivem, residem e trabalham em lugares específicos, porém suas 

atribuições e vivências são experimentadas em lugares múltiplos, mediante as 

possibilidades constituídas com as redes de informações. 

A teoria econômica contemporânea, que ampara as políticas públicas 

relacionadas ao desenvolvimento econômico, está centrada no utilitarismo que 

impele os indivíduos a buscar a maximização de suas necessidades com o mínimo 

de esforço. Esse modelo de estrutura econômica promove o crescimento, mas 

dificulta as ações de desenvolvimento. O bem-estar dos indivíduos não depende 

exclusivamente da posse de bens materiais, mas da acessibilidade aos meios que 

permitem o pleno desenvolvimento das potencialidades pessoais e também da 

coletividade. 

 

Na esfera regional as teorias de desenvolvimento econômico enfocavam os 
investimentos e a tecnologia como fatores de crescimento e o 
desenvolvimento. As políticas de desenvolvimento objetivavam promover a 
atração de investimentos acompanhados de inserção tecnológica, para 
aumentar a produtividade do trabalho e, consequentemente, a 
competitividade regional, negligenciando fatores internos, culturais e sociais 
que contribuem para a riqueza empresarial, mas, sobretudo, para a riqueza 
humana em um determinado território (VIEIRA; SANTOS, 2012, p. 364). 

 

Conforme os autores, o desenvolvimento regional precisa considerar aspectos 

econômicos (competitividade), sociais (sustentabilidade), mediados pela condição 

político-ético-ideológica (flexibilidade), é considerar o local e o global na condição 

dialética de ser, respeitando o passado e tendo as perspectivas futuras de cada 

região. 

 

2.1.2 DESENVOLVIMENTO LOCAL 

 

Promover o Desenvolvimento Local significa implementar ações em territórios 

ou microregiões que permitam a ativa participação do cidadão, o efetivo controle 

social sobre a gestão pública através do fortalecimento da sociedade civil e o 

empoderamento de grupos sociais antes marginalizados nas esferas de tomada de 



decisão. Nesse contexto, a economia apresenta-se como movimento global e a 

sociedade como movimento local, contraditórios e mediados pelo movimento da 

política. Trata-se de movimentos contrários, contraditórios e complementares — um 

não pode existir sem o outro. 

No intuito de contrapor este movimento de transnacionalização do capital, tem-

se um movimento contraditório e complementar, a sustentabilidade tratada como a 

consideração da relação e coexistência entre as condições biológicas, culturais e 

tecnológicas de cada sociedade, as quais são possibilitadas ou não por cada 

sociedade. Compreende a sustentabilidade pensada como alternativa para o 

desenvolvimento do local, da região, considerando suas especificidades culturais, 

éticas e ambientais. Atuar no local, na região, tendo presente os movimentos 

globais, é um dos desafios da sociedade moderna, conforme Becker (2000d; 2002a; 

2002d). Em se tratando de pensar local e agir global, este também ocorre, no qual 

surgem autores como Haddad (1993). Esses identificam as especificidades do local, 

precisando, para explicar o processo de desenvolvimento, de teorias próprias. 

 

Para tanto, cada lugar, cada local, cada comunidade, cada microrregião, 
cada região, cada estado, cada nação, cada continente terá que produzir 
seus mecanismos e instrumentos institucionais de participação. Além da 
construção destes mecanismos e instrumentos participantes, é preciso 
decidir por uma marca, por uma identidade social, econômica, política, 
cultural, tecnológica e ambiental pela qual cada lugar será reconhecido 
como parte do processo de desenvolvimento mundial. Enfim, é cada lugar, 
local, comunidade, microrregião, região, etc. ter seu projeto alternativo de 
desenvolvimento humano (Becker, 2000d, p. 59). 

 

Emprega-se dessa forma um pensar global e agir local e, ainda mais, um 

pensar local e agir global que sedimentam um desenvolvimento específico de uma 

região com suas próprias teorias. Para a efetivação das teorias locais, o 

conhecimento torna-se a maior diferenciação no desenvolvimento regional, que é 

somente posto em prática e se torna uma vantagem competitiva sustentável pelas 

habilidades dos agentes econômicos. 

 

 

 

 

 

 



3. MÉTODO 

 

Através de pesquisas bibliográficas e estudos de caso, foi realizada uma 

análise minuciosa e descritiva do objeto de estudo, procurando explorar o problema, 

investindo no levantamento de dados qualitativos. A fim de compreender melhor a 

ocupação territorial e seus impactos na cidade de São Sebastião, buscou-se pela 

observação de vista costeira com uma embarcação com o objetivo de conhecer a 

ocupação das atividades econômicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 DISCUSÃO 

 

4.1 BREVE HITORIA DA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO 

 

São Sebastião é a cidade mais antiga do litoral norte. A atual cidade de São 

Sebastião teve sua origem remota na doação das terras pela coroa portuguesa, 

concedidas a Pero Lopes de Souza, filho de família nobre. A região onde se 

desenvolveu a cidade de São Sebastião, por sua posição geográfica e o porto 

natural proporcionam possibilidades comerciais, iniciaram-se então a povoação, 

desenvolvendo o local com agricultura e pesca. Naquela época a região contava 

com dezenas de engenhos de cana-de-açúcar, responsáveis por um maior 

desenvolvimento econômico e a caracterização como núcleo habitacional e político. 

A cultura cafeeira na região de São Sebastião também desenvolveu-se, utilizando os 

escravos remanescentes nas fazendas canavieiras, a mesma técnica da cana de 

açúcar era usada para o plantio do café, a técnica da coivara (um regime agrícola 

tradicional das comunidades quilombolas). 

 

4.2 IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS 

 

Toda cidade pode sofrer com impactos socioeconômicos, por exemplo, com 

obras públicas ou privadas de grande porte, gerando crescimento econômico e 

social da cidade e das pessoas do local e até de cidades vizinhas. Com o município 

de São Sebastião não tem sido diferente, com o projeto de ampliação do porto e a 

construção da nova tamoios, a proposta é que a economia da cidade venha 

aumentar, como podemos analisar a seguir. 

Com a ampliação do porto de São Sebastião, aumentaria a infraestrutura para 

quase 1 milhão de metros quadrados, com capacidade para receber navios de 

grande porte e movimentar até 27 milhões de toneladas de carga/ano, e como 

efeitos positivos do projeto, a criação de empregos, aumento da arrecadação de 

impostos e fortalecimento da economia local, a previsão é de que a operação do 

porto crie mais de 4,5 mil empregos diretos e indiretos. 

A ampliação do porto, segundo as pesquisas, é necessária para dar apoio 

logístico ao desenvolvimento econômico da região, já que a profundidade do Canal 

de São Sebastião associada à nova infraestrutura portuária, permitiria receber 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar


navios de “última geração” (com maior capacidade de carga), destacando o porto de 

São Sebastião como uma alternativa logística de maior eficiência e agilidade para 

parte das movimentações que ocorrem na região Sudeste, e mais especificamente 

do Estado de São Paulo, além de poder se transformar em uma das bases 

operacionais na exploração de petróleo e gás da Bacia de Santos. O Porto de São 

Sebastião receberá vários investimentos nos próximos anos para que aumente sua 

capacidade de operação. 

Com a ampliação da rodovia dos tamoios a visão futura é ampliar a capacidade 

da circulação de carga no porto, trazendo impactos diretos para a população, 

influenciando na geração de renda, criação de novos postos de trabalho, melhoria 

na qualidade de vida das famílias. Assim, constata-se que os impactos 

socioeconômicos contribuíram para fortalecer a economia e o desenvolvimento local 

do município de São Sebastião de das regiões vizinhas. 

Podemos citar a construção da rodovia em si, que resultarão diretamente 

muitas vagas de trabalho, com a geração de 2.238 empregos diretos, incluindo a 

administração da rodovia e logo em seguida, com a obra concluída, resultará no 

favorecimento do turismo na cidade, facilitando o acesso, diminuindo o trânsito 

dentro da cidade, trazendo mais movimento para pequenas e médias empresas da 

cidade. O tráfego rodoviário, especialmente o de caminhões, e as viagens de longa 

distância, será desviado da área urbana para a nova via com uma previsão que 

trafeguem, por dia, cerca de 35 mil veículos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento econômico tem como aspectos vantagens competitivas, com o 

meio ambiente e comunidades, pois tais atividades trás com elas diversos impactos 

positivos e negativos, seja sociais, socioculturais, espaciais e ambientais. Como 

impactos positivos podem ser citados: gerações de empregos; melhorias na 

infraestrutura; aumento de consumo de bens locais; melhoria na qualidade de vida 

da comunidade; recuperações de valores culturais; e adequação de espaço publico; 

entre outros.  

Já com os impactos negativos, tende-se o aumento da inflação e especulação 

imobiliário, subemprego para comunidade locais e desintegração da comunidade, 

marginalidade, destruição do meio ambiente, poluição, diferenças sociais e 

descaracterização do local. Um dos grandes problemas que o município de São 

Sebastião é enfrenta a falta de espaços para a cidade crescer, em virtude das 

características do território, montanhas de um lado e o mar do outro, é notório que 

com tal dificuldade, os espaços visados concentram-se, no centro do município.  

Conseguimos concluir que para o desenvolvimento de São Sebastião originam-

se em parte da sua condição geográfica privilegiada, possibilitando exploração mais 

adequada das atividades econômicas com um desenvolvimento sustentável, que 

incorpore o conjunto da sociedade nos benefícios gerados, preservando o meio 

ambiente e proporcionando trabalho, renda e bem-estar para a população. O 

desenvolvimento econômico é importante, mas precisa ser incentivado 

sustentavelmente, ou seja, de forma planejada. Um planejamento urbano 

abrangente e de longo prazo, com participação da sociedade para garantir 

infraestrutura necessária e adequada o conjunto da cidade. 
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