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RESUMO: este artigo concentra um apanhado teórico sobre o processo de urbanização iniciado 

na modernidade e seu encadeamento no período contemporâneo, com o propósito de conferir 

destaque à individualização que atinge proeminência na atualidade enquanto sistema de valores, 

além de se inscrever como elemento que influencia o modo como serão apropriados os espaços 

da cidade. O interesse dessa análise é articular perspectivas interdisciplinares que tratem da 

dinâmica que proporciona um significativo aumento de moradias unipessoais no Brasil. Ainda que 

a produção de conhecimento sobre esse fenômeno o considere como característica de grandes 

centros urbanos, o artigo apresentará que tal estilo de vida manifesta-se, na mesma medida, em 

uma cidade de pequeno porte do centro-oeste paulista: Assis-SP. 

PALAVRAS-CHAVE: cidade pequena; individualização; morar só; contemporaneidade; 

urbanização.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com os dados do último Censo, realizado em 2010, Assis-SP compreende uma 

população de 95.144 habitantes (IBGE, 2011). A escala frequentemente adotada no Brasil, para 

classificação do porte das cidades pelo viés quantitativo, tem como parâmetro os intervalos de até 

100.000 habitantes para cidades pequenas, e entre 100.000 - 500.000 habitantes para o 

enquadramento de uma cidade média, conforme apontam Góes e Sposito (2013). As autoras 

ressaltam que a leitura sustentada apenas por quantificações demográficas, implica na construção 

de um conhecimento genérico, deixando às sombras especificidades locais e regionais que 

fomentariam um entendimento significativo sobre essas cidades. À vista disso, será realizado um 

aprofundamento nos aspectos qualitativos de Assis-SP, abordando a dinâmica que sustenta um 

significativo índice de pessoas morando sozinhas, o qual é proporcionalmente similar à capital do 

estado, São Paulo-SP, cidade mais populosa do país. É, então, realizada uma revisão 

bibliográfica a respeito da ascensão de um ideal individualizante associado à constituição do 

espaço urbano, orientando o exame da literatura a uma aproximação gradual às particularidades 

do contexto assisense. Tal revisão parte de uma leitura macrodinâmica da sociedade, no sentido 

de levantar as especificidades que constituirão a ideologia da modernização a fim de articula-las 
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com o fenômeno das moradias unipessoais. Esse caminho metodológico foi adotado com o 

objetivo de se construir um conhecimento transdisciplinar sobre o tema, de modo a sublinhar os 

diferentes níveis da realidade que compõem a tendência à produção de um espaço urbano 

segmentado: “a transdisciplinaridade não procura o domínio sobre as várias outras disciplinas, 

mas a abertura de todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa” (Freitas, Morin, 

Nicolescu, 1997, p.02, grifo nosso).  

Para tanto, o presente artigo está subdivido em três seções: na primeira, é construído um 

trajeto histórico sobre a consagração das cidades como espaço de habitação e desenrolar da vida 

cotidiana, observando as transformações engendradas no campo subjetivo e nas relações 

interpessoais estabelecidas, das quais o investimento na individualidade atinge maior notoriedade. 

Em seguida, será abordado como o processo de modernização repercutiu no Brasil, com ênfase 

nas modificações demográficas verificadas no sentido de maior individualização da sociedade. Por 

último, os dados apresentados serão discutidos com base no estudo de uma pequena cidade do 

interior paulista que apresenta uma tendência contemporânea própria da dinâmica de grandes 

cidades, tornando perceptível a qualidade de interinfluência entre os espaços própria do momento 

atual.  

 

2. O DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES NOS PERÍODOS MODERNO E CONTEMPORÂNEO  

 

 O período histórico que compreende a modernidade desenvolveu-se a partir da 

consolidação dos estados nacionais e avanço dos pressupostos iluministas como ferramenta de 

superação da centralidade ocupada pela religião na esfera política e social. Touraine (1998) 

subdivide essa época em três momentos organizados de modo decrescente. O primeiro deles, a 

alta modernidade, alavancada pelo empreendimento iluminista, foi responsável pela 

sistematização de valores que orientaram importantes transformações sociais, são eles: a 

libertação dos discursos hegemônicos e a consagração da racionalidade como modo privilegiado 

de entendimento dos aspectos relativos tanto à natureza, como também, ao meio social. A 

Revolução Francesa (1789-1799) é um evento corolário à esse sistema ideias, a partir do qual se 

consolidará a valorização da liberdade e igualdade de direitos entre os homens.  

No estágio subsequente, Touraine (1998) destaca a média modernidade como momento 

notabilizado pela Revolução Industrial, e estabelecimento da sociedade de classes, tendo em vista 

o poderio assumido pela economia como elemento de organização social. É nesse período de 

fortalecimento do capitalismo que John Stuart Mill (1806-1873) produz o “Ensaio Sobre a 

Liberdade”, publicado em 1859, o qual se tornará paradigmático para o pensamento liberal. A 

concepção individualista da sociedade permite a associação da teoria liberal com conceitos 

democráticos, uma vez que toma para si bandeiras de defesa do voto universal e direitos das 
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mulheres, por exemplo. Assim, expande-se para além das fronteiras de classe, já que toma a 

defesa dos direitos individuais como parâmetro (Balbachevsky, 2006). 

 Stuart Mill enfatiza a individualidade como um campo em atrito com a interferência de 

questões provenientes do Estado e da sociedade, as quais representam o esforço de 

normatização do sujeito. À luz disso, o autor argumenta que devem ser preservadas as liberdades 

de pensamento, sentimento e opinião, tendo como único limite a preservação desses mesmos 

direitos para o outro:  

A única liberdade que merece tal denominação é aquela em que buscamos nosso 
próprio bem da nossa própria maneira, contando que não tentemos privar os 
outros do seu, ou impedir seus esforços em consegui-lo (MILL, 2006, p. 31).    

 

Consoante a tais proposições, através do artigo “A metrópole e a vida mental” publicado 

em 1902, Simmel aprofunda-se no modo como a consolidação da ótica individualista e as novas 

configurações espaço-temporais, dadas pelo aparato industrial e desenvolvimento das cidades, 

refletem-se de modo a envolver o sujeito, progressivamente, na experiência da individualidade. 

Dos arranjos sociais que antecederam o fortalecimento daqueles elementos próprios da 

modernidade, o autor enfatiza a limitação, rigorosamente contornada, dos pequenos 

agrupamentos, condição que o leva a denomina-los de “delimitação ciumenta” (SIMMEL, 1967, p. 

17), posto o combate à figura do diferente, por ser aquele que desestabiliza a coerência do grupo, 

e dessa forma, joga luz na ação de controle exercida sobre as individualidades em tal contexto, 

restringindo, então, o processo de singularização, tendo em vista a ruptura que a manifestação de 

tal aspecto representa para a uniformidade do grupo. O funcionamento de tais comunidades, 

portanto, dirigia-se enquanto força centrípeta, orientando as ações individuais ao centro dos 

agrupamentos, enfatizando a tradição enquanto elemento nuclear, a qual, por meio da repetição 

de seus componentes, fortalecia-se nesse processo.  

 A centralidade das formações sociais tradicionais, assevera Elias (1994), enraizada no 

pressuposto de uma identidade coletiva que suplantava a individual, tramada, principalmente pela 

esfera familiar, fraquejam na medida em que o Estado se unifica, tomando para si o exercício de 

controle antes atribuído à essa grupalidade. O desenvolvimento urbano, sucedido com a 

modernização, amplia o traçado dessas comunidades, como também, afrouxa o viés coercitivo até 

então tensionado pelo olhar estreito do outro. A experiência citadina associada, impreterivelmente, 

à consolidação do sistema industrial, encaminha uma significativa mudança quanto ao modo como 

são estabelecidas as relações interpessoais, as quais transitam do exercício de controle sobre o 

sujeito, para a afirmação da liberdade individual. Nesse sentido, Simmel (1967) sublinha a função 

do espaço urbano enquanto lugar que sustenta a continuidade do modelo de fragmentação, 

próprio do trabalho industrial, no modo como se desenham as vinculações interpessoais na 

cidade, onde se verifica uma nova concepção a respeito do olhar à alguém: tarefa que, até aquele 
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momento, preenchia-se de funcionalidades inerentes ao equilíbrio da sociedade tradicional, cede 

lugar, no entanto, à esquiva da mútua contemplação. 

 Daí advém o perfil de indiferença entre os indivíduos, traço que se estabelece como uma 

reposta defensiva frente aos constantes estímulos presentes no frenesi urbano e, principalmente, 

os envolve num tom de reserva frente ao outro, promovendo, desse modo, uma disposição que 

sustenta a experiência de liberdade, visto que se dissolvem as referências prescritas, e 

sobremaneira fiscalizadas, através do laço estreito com determinado grupo. A cidade surge como 

espaço que agrega uma pluralidade de pessoas que se particularizam entre si, embora 

permaneçam interligadas por meio de uma rede de dependência constituída pelo mercado de 

serviços, além de novas maneiras de se vincular aos grupos, os quais não requerem 

exclusividade, mas sim, compõem-se como um dos parâmetros que estabelecerão uma 

subjetividade adepta do trânsito, da colagem e sobreposição de referências. Portanto, ao contrário 

do arranjo tradicional, a urbanização apoia-se sobre a potência centrífuga: as forças sociais não 

mais atuam no sentido de conduzir o indivíduo ao centro, no caso, à tradição que já está posta, 

limitando, por isso, o seu processo de singularização; o movimento centrífugo desestabiliza os 

referenciais do sujeito, pois desencadeia o afastamento do eixo, favorecendo a expansão do 

sujeito e o contato com novas referências.  

Retomando a última das subdivisões elaboradas por Touraine (1998) sobre o período 

moderno, por fim, apresenta-se a baixa modernidade, dada a partir da década de 1970, a qual 

diferencia-se das demais pela expansão do capitalismo em escala global, ofuscando culturas 

locais, flexibilizando as normas sociais para, assim, atender ao propósito de hibridismo, 

velocidade e interconecção entre os espaços. Dessa maneira, torna-se responsabilidade do 

sujeito estabelecer sentidos e arranjar-se a partir de contraditórias referências que afloram no 

horizonte da globalização. À vista disso, Giddens (2002) compreende a atualidade como momento 

inaugural do despertar da incerteza enquanto experiência subjetiva, a qual demanda o 

estabelecimento de novos alicerces de confiança para o sujeito, que se darão no plano da 

intimidade. Para tanto, o autor traz a concepção de estilo de vida: trata-se das escolhas realizadas 

pelo sujeito frente às múltiplas possibilidades com as quais se defronta cotidianamente, através 

destas, sublinha sua particularidade. Tais escolhas, no entanto, se dão na ordem da fluidez - 

apropriação e descarte - segundo novos conhecimentos e valores que possam surgir, portanto, 

apesar do viés individualizado, o sujeito está em constante embate dialético com a diversidade do 

social, atuando como questionador e sendo, da mesma forma, contradito pelos demais. 

  Esta fragmentação dos determinantes externos interfere, do mesmo modo, nas relações 

interpessoais a serem estabelecidas. A negociação, suporte e qualidade do vínculo dirigem-se no 

domínio da intimidade entre aqueles envolvidos, atendendo à construção de um espaço social 
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variável, onde o relacionamento entre sujeitos não segue determinados protótipos até então 

inabaláveis, ao contrário, multiplicam-se as condições de estar com o outro: 

Boa parte da vida social corre ao longo de linhas impessoais, em ambientes 
distantes do indivíduo comum, e sobre os quais ele tem pouco ou nenhum 
controle. A procura de intimidade é uma tentativa de assegurar uma vida 
significativa em ambientes conhecidos não incorporados a esses sistemas 
maiores (...) A busca de intimidade tem um valor positivo (...) A privacidade torna 
possíveis as satisfações psíquicas que a intimidade tem para oferecer (GIDDENS, 
2002, p.91).  
 

 É nesse sentido que Klinenberg (2012a) chama a atenção para um estilo de vida em 

expansão nas cidades contemporâneas: o morar só. O autor entende esse fenômeno como 

reflexo do crescimento da possibilidade de exercício da individualidade e, da mesma forma, da 

construção de uma rede entre os sujeitos, assentada no amplo desenvolvimento dos sistemas de 

comunicação. Para ele, o despontar de tal fenômeno incorpora uma transformação social, dado 

que reconfigura o modo como são estabelecidas as relações interpessoais, arranjos urbanos, 

ecoando, também, na esfera econômica. De acordo com Klinenberg (2012b) em grandes cidades 

dos Estados Unidos, como Atlanta e São Francisco 40% dos habitantes moram sozinhos. Nas 

cidades de Nova Iorque e Whashington essa quantidade sobe para 50%. Além disso, o autor 

reconhece a ascensão dessa característica também em outros países, dentre eles, o Brasil.   

 

3. REFLEXOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO NO ESPAÇO URBANO BRASILEIRO 

 

 O crescimento de unidades domésticas ocupadas por uma pessoa no Brasil intensificou-

se, a partir de 1970, período em que Berquó (1998) destaca um contraste demográfico no país, a 

saber, o aumento da quantidade de residências no país e, por outro lado, a redução de pessoas 

por domicílio. À vista disso, nessa época verificou-se a multiplicação de residências unipessoais 

no país, taxa que manteve-se em progressão nas décadas subsequentes. A autora elenca alguns 

fatores que engendraram esse processo: o crescimento de separações e divórcios, ingresso da 

mulher no mercado de trabalho, o aumento da expectativa de vida, a saída dos jovens do núcleo 

familiar, assim como a flexibilização das relações afetivas, resultando na abertura de padrões 

tradicionais, como o da necessária divisão do espaço doméstico entre casais. É nesse momento 

histórico que Mello & Novais (1998) ressaltam a consagração do projeto de modernidade e 

progresso brasileiro, alinhando-se à globalização em curso, assim, os padrões de consumo se 

fortalecem, sendo desta época os primeiros hipermercados, lojas de departamento e shoppings do 

país. Nesse contexto, o espaço da casa e a centralidade do núcleo familiar, inscritos como 

importante traço da sociedade brasileira, são tensionados pela dinâmica da globalização: “(...) a 

vida em família não é mais governada pelo passado, pela tradição, senão pelo futuro, pela 
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aspiração à ascensão individual, traduzida antes de tudo pela corrida ao consumo” (MELLO; 

NOVAIS, 1998, p. 605). 

 No entanto, é necessário admitir que a solidez dos valores familiares, própria da realidade 

brasileira, produz alguns deslocamentos no processo de apropriação dos valores referentes à 

liberdade individual. Dentre eles, está a superação da família extensa - que em muitos casos 

envolvia a coabitação doméstica -, por aquela composta apenas por pais e filhos: a família 

nuclear. Velho (1987) identifica essa tendência na classe média brasileira, a qual introduz um 

significativo contrassenso na dinâmica desse agrupamento: há um fortalecimento do controle 

exercido sobre os jovens, dado que o sistema de relações familiares é reduzido à célula nuclear, 

dessa forma, a demanda de compartilhamento de ideais e projetos se concentrará com mais 

intensidade nesses indivíduos, uma vez que tomados como exclusivos depositários do legado 

familiar. O reconhecimento da individualidade como realização de si, acentuado nas gerações 

mais recentes, conflita-se com a tentativa de determinação de um projeto de vida para os jovens 

ensaiado pela família nuclear. Essa característica funda o padrão de saída dos jovens desses 

grupos de origem, e até mesmo de cidade, com o propósito de explorar a individualidade e 

orientar-se segundo os próprios critérios. 

 A partir do conteúdo discutido, pode-se estabelecer uma ponte com os dados 

apresentados pelo IBGE (2011) sobre algumas características dos domicílios unipessoais no 

Brasil, com o propósito de enfatizar o fenômeno aqui retratado. Desse modo, no Gráfico 1 

“Distribuição percentual de unidades domésticas (2000- 2010)” nota-se a qualidade decrescente 

do arranjo doméstico tradicional ocupado por 02 ou mais pessoas e, por outro lado, o crescimento 

percentual das residências unipessoais e daquelas formadas por aqueles que não possuem 

vínculos de parentesco: 
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Gráfico 1: Distribuição percentual de unidades domésticas (2000 – 2010) 

 

Fonte: Censo Demográfico 2010 – Famílias e Domicílios – resultado da amostra (IBGE, 2011) 

 A tendência de flexibilização do formato da família tradicional torna-se evidente. Do mesmo 

modo, é possível visualizar a crescente porcentagem de pessoas morando sozinhas, marca que 

atinge o número de 12,1% em 2010. Esse estilo de vida sela a sua relação com a cidade quando 

marca-se que 89% dessas unidades estão em áreas urbanas do país (IBGE, 2011). Ainda de 

acordo com esses dados, sobre as características das pessoas que ocupam essas residências, há 

um crescimento de 82% de idosos que moram sozinhos entre os anos de 2000 e 2010, e 50% de 

jovens entre a faixa etária de 15-29 anos nessa mesma condição. Ao observarmos esses 

aspectos através da perspectiva do estado civil, tais particularidades fazem-se nítidas:  

 

Gráfico 2: Estado civil do(a) responsável pela residência unipessoal. 

 

Fonte: Censo Demográfico 2010 – Famílias e Domicílios – resultado da amostra (IBGE, 2011). 
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4. A CIDADE DE ASSIS-SP E O FENÔMENO DA MORADIA UNIPESSOAL 

 

  Assis-SP foi criada em 20 de dezembro de 1917. As primeiras atividades desenvolvidas 

nesse local, ainda em 1905, compreendiam práticas de cultivo agrícola, além disso, era um 

território utilizado como pousada por tropeiros que transitavam pela região do rio Paranapanema. 

O principal fator que assegurou o desenvolvimento dessa cidade foi a chegada da estrada de ferro 

Sorocabana em 1914, favorecendo o avanço do sistema de comunicações, transporte e 

comercialização dos produtos agrícolas produzidos. O sistema educacional assisense foi, 

inicialmente, formado por integrantes da igreja católica, responsáveis pela implementação das 

primeiras escola no município, na década de 1930. No entanto, em 1958, o governador do Estado 

de São Paulo, Carvalho Pinto, criou o Instituto Isolado de Ensino Superior subdividido em 

unidades a serem estabelecidas em diferentes cidades, em sua maioria, localizadas no interior do 

estado, inclusive, em Assis-SP (http://www.assis.sp.gov.br/Cidade, acesso em 24 de julho de 

2016).  O objetivo da distribuição desses Institutos era o de suprir a demanda de profissionais com 

ensino superior nessas regiões, num primeiro momento, através de cursos voltados para área da 

educação, por isso o primeiro curso aberto em Assis-SP foi o de Letras. A partir de 1976, o 

conglomerado desses institutos foi agregado pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” (UNESP), ampliando-se as opções de cursos e função social dessas faculdades 

(http://www.assis.unesp.br/#!/instituicao, acesso em 24 de julho de 2016). Atualmente, a 

Faculdade de Ciências e Letras de Assis (FCL UNESP), dispõe de 05 cursos de graduação e pós-

graduação em Letras, História, Biologia, Engenharia Biotecnológica e Psicologia.   

 Depoimentos de antigos alunos da FCL Assis, organizados por Ferreira & Silva (2012) 

expõem importantes transformações sucedidas a partir do estabelecimento do câmpus na 

pequena cidade entre as décadas de 1960 e 1980. O principal aspecto consiste na chegada de 

jovens, predominantemente de classe média, vindos de diferentes cidades, que estabeleciam-se 

em Assis-SP a fim de estudar na FCL. A receptividade dos munícipes, no entanto, era 

problemática, uma vez que a postura dos estudantes esteve sempre associada à comportamentos 

libertários e de não padronização às normas vigentes, contrastando com a tradição mais arraigada 

na cidade.  A ausência de uma moradia estudantil, assim como, a localização da faculdade em um 

local pouco urbanizado, compeliu a convivência entre assisenses e universitários que, até aquele 

momento, residiam na região central do município. Por outro lado, houve um significativo 

crescimento econômico da cidade em virtude dessa nova população, o que possibilitou o avanço 

da malha urbana até a região da universidade, assim o aglomerado de estudantes aos poucos foi 

se distribuindo em locais mais próximos à faculdade. A partir do ano de 2008, iniciaram-se 

construções de residências voltadas para os estudantes, nos últimos lotes próximos à 
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universidade que até aquele momento enfrentavam algumas pendências burocráticas na 

prefeitura do município 

 O que ganha realce nesse bairro de construções recentes, “Portal São Francisco”, como 

também em outros nas imediações da universidade, é a prevalência de condomínios de quitinetes 

voltado aos estudantes. Esse fenômeno diverge do cenário de repúblicas que antigos alunos 

fazem menção, e também, firma a segmentação do espaço urbano entre aqueles que são de 

outras cidades e os assisenses, relação marcada pelo permanente conflito entre os valores 

progressistas e tradicionais. O predomínio dessas construções pode ser notado nas seguintes 

imagens:  

Imagem 1: Pequenas casas muradas entre si, Portal São Francisco, Assis-SP 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2014 

 

Imagem 2: Prédio de quitinetes, Portal São Francisco, Assis-SP 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2014 
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Imagem 3: Prédio de quitinetes em construção, Portal São Francisco, Assis-SP 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2014 

 

 Nota-se que há uma coincidência entre o período indicado por Berquó (1998) sobre as 

mudanças nos modelos de unidades domiciliares no país, qual seja, a diversificação da 

quantidade de pessoas - e do vínculo entre elas estabelecido -, que compõem um lar, com aquele 

momento apontado por Touraine (1998) que consiste na baixa modernidade, caracterizada pelo 

conflito das culturas locais com a incessante mutabilidade de valores provenientes da cultura 

globalizada. A criação da FCL Assis, nessa mesma época, pode ilustrar esse atrito, do qual 

construíram-se tréguas viabilizadas pela segmentação dos espaços na cidade. O fenômeno da 

moradia unipessoal em ascensão no município de Assis-SP, portanto, é composto por duas 

vertentes: o conflito surgido na pequena cidade diante do estranhamento de valores e posturas 

entre os habitantes, associado à difusão de determinantes globais orientados pela 

individualização. O fluxo de jovens, professores e pesquisadores para essa cidade parece tê-la 

inscrito numa dinâmica de trânsito e embate cultural, embora haja a resistência de alguns setores 

da população frente à essa característica, tencionando-a em lugares demarcados. A significativa 

incidência de moradias unipessoais, à luz disso, associa-se diretamente à presença do campus 

universitário e, da mesma forma, à população de estudantes que mudam-se para o município, 

como indicam os seguintes mapas onde Assis-SP está indicada pela seta vermelha:  
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Mapa 1: Incidência de moradias unipessoais nas cidades do estado de São Paulo, 2010 

 

Fonte: Censo Demográfico 2010 – Famílias e Domicílios – resultado da amostra (IBGE, 2016) 

Disponível em: http://cod.ibge.gov.br/10omk Acesso em: 24 de julho de 2016 

 

Mapa 2: População que frequenta ensino superior em instituições públicas, 2010 

 

Fonte: Censo Demográfico 2010 – Famílias e Domicílios – resultado da amostra (IBGE, 2016) 

Disponível em: http://cod.ibge.gov.br/1CJR7 Acesso em 24 de julho de 2016  

 

Com base no conteúdo dos mapas apresentados, é possível notar que a Assis-SP figura 

numa posição de destaque quanto à existência de residências unipessoais, como também, no que 

se refere à população universitária. Esse realce destoa do tom predominante na região interior do 

estado, assemelhando-se mais à pigmentação das da região metropolitana de São Paulo-SP. A 

pertinência dessa afirmação se revela ao observarmos que a quantidade de moradias ocupadas 
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por 01 pessoa em Assis-SP é proporcional à capital São Paulo-SP, número que atinge 14% do 

total de domicílios dessas duas cidades.  

Nesse sentido, Góes & Sposito (2013) reconhecem a influência da individualização no 

processo de urbanização do Brasil contemporâneo, caracterizado pela intensificada segmentação 

dos espaços. De modo que, se nos antigos agrupamentos humanos os muros representavam o 

resguardo daqueles que eram semelhantes, a cidade de hoje faz uso desse recurso para 

demarcar as diferenças, com o objetivo de reforçá-las. A multiplicação de residências unipessoais 

pode ser adotada como um fenômeno emblemático dessa diretriz que orienta a apropriação dos 

espaços urbanos. Além disso, esse tipo de moradia satisfaz a demanda de autodeterminação e 

liberdade, que tende a ser mais influente na população jovem brasileira, tendo em vista a redução 

da esfera familiar e consequente aumento de imposições sobre esses sujeitos, abordado por 

Velho (1987). O advento da crescente mobilidade e interconecção dos espaços dados num 

sentido de expansão dos referencias que se inscrevem na dinâmica de grandes centros urbanos 

(Simmel, 1967), encontram uma porta de entrada na pequena cidade quando nela é estabelecida 

uma instituição de dimensão estadual e conceituado nível de formação acadêmico. As 

transformação decorrentes que se dão, principalmente, na esfera cultural também proporcionam o 

desenvolvimento econômico do município, através do mercado imobiliário e setor de serviços. 

Condição que se reflete em Assis-SP pelo êxito do comércio em relação às atividades de 

produção agrícola, sendo esta uma atividade prevalecente na região e pequenas cidades 

fronteiriças, além disso, nota-se que, atualmente, 95% da população dessa cidade reside no 

perímetro urbano (IBGE, 2011).  

 

5. CONCLUSÃO  

 

 Os pressupostos alavancados pela modernidade que orbitam em torno da defesa da 

garantia de direitos do indivíduo e promoção da igualdade entre os homens para o 

estabelecimento de uma sociedade democrática, encontram uma unidade em comum: a 

individualidade. A consagração do capitalismo e difusão das ideias liberais firmam a orientação 

individualizada que se fortalecerá na sociedade ocidental. Em vista disso, os espaços urbanos 

tendem a orientarem-se pelo viés da segmentação, de modo a concentrar a manifestação 

progressiva de diferentes particularidades. Nesse artigo, adotou-se como referência desse 

fenômeno o crescente número de residências unipessoais no Brasil, que pode ser entendido tanto 

como um reflexo de melhora da qualidade de vida, posto que a população idosa é a que detém o 

maior crescimento percentual em relação à esse tipo dede moradia; como também, pode ser visto 

pela perspectiva da transformação de valores familiares tão caros à cultura brasileira, dado pelo 
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padrão de saída de jovens do núcleo familiar – cada vez mais reduzido -, e significativa 

multiplicação da quantidade de jovens que moram sozinhos.  

 Ecoando esse fenômeno, identificou-se a predominância desse estilo de vida, em 

proporção equivalente à São Paulo-SP, numa cidade de pequeno porte do interior paulista, local 

que recepciona inúmeros jovens, vindos de diferentes localidades, com o objetivo de estudar 

numa importante universidade pública. A implementação dessa rota de mobilidade em Assis-SP 

promove um atrito cultural entre os habitantes, mas também proporcionou o desenvolvimento 

dessa cidade, visível pela expansão da malha urbana e adoção da diretriz de individualização pelo 

mercado imobiliário, atendendo à segmentação do espaço urbano e profusão econômica do 

município, diferenciando-se das características presentes em pequenas cidades da região em que 

está inserido.   

 Conclui-se que a profusão das moradias unipessoais, numa cidade de pequeno porte, 

distingue-se das caracterizações em que esse fenômeno é usualmente apreendido. Uma vez que 

o favorecimento desse estilo de vida aproximar-se-ia, de acordo com Klinenberg (2012a), das 

grandes metrópoles, tendo em vista que elas dispõem de uma rede de serviços variada e bem 

estruturada, portanto, capaz de suprir as demandas que se intensificam numa sociedade 

individualizada. Assim, o processo de segmentação sócio-espacial seria corolário ao 

fortalecimento econômico, o qual se constituiria como um eixo que sustenta as sucessivas 

fragmentações e, também, as manteria em contato, através do desenvolvimento dos sistemas de 

comunicações, por exemplo. Na cidade de Assis-SP nota-se que, a despeito do município indicar 

um processo de desenvolvimento econômico e populacional ascendente nos últimos anos, essa 

característica se dá de forma concomitante à manifestação do estilo de vida aqui abordado. 

Apesar de contabilizar a mesma proporção de pessoas morando sozinhas na maior cidade do 

país, sublinha-se a dessemelhança referente à infraestrutura desses dois municípios. Portanto, a 

tendência de individualização do espaço urbano parece difundir-se amplamente, através de uma 

dinâmica de acelerado intercâmbio entre o local e o global, favorecendo a antecipação de seus 

traços às condições de infraestrutura que lhe são convenientes, alcançando – indistintamente -, 

pequenas e grandes cidades.  
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