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PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA  
(máximo de 10 laudas) 

 

 " O Desenvolvimento das Cidades Informais Brasileiras e suas politicas urbanas: o caso de São Paulo  "  

Luis Henrique Santos de Souza     

 

INTRODUÇÃO: 

 

A presente  pesquisa se caracteriza pela proposta de examinar a fundo o crescente fênomeno dos 

assentamentos irregulares, moradias precárias e favelas que ocupam, de forma segregada, os arredores das 

metrópoles Brasileiras, como Rio de Janeiro,Salvador e Recife e com maior aprofundamento em São Paulo. 

 

Através de dados numéricos e informações qualitativas e de teor cientifico, o estudo abordará o predominio 

da Cidade Informal sobre a cidade consolidada e a eficácia das políticas urbanas adotadas para se tratar do 

fenômeno em questão.Como exemplo de politicas públicas,serão analisadas as causas,efeitos e 

consequências das intervenções urbanisticas locais, operações táticas e planos de desenvolvimento urbano e 

social que tem como objetivos preliminares, mas dubiamente alcançados, a regularização do solo e a 

urbanização e democratização do espaço. 

 

O estudo abordará também, as intervenções de incentivo privado, em outras palavras, de propria 

interferência do mercado imobiliário e corporativo em seus inúmeros segmentos e analisará se existe 

participação de tais instituições no processo de favelização dos centros urbanos brasileiros e se houveram  

práticas que contribuiram para a segreção socio-espacial. 

 

Além disso, o presente estudo abordará as questões econômicas,culturais e sociais que envolvem estes 

assentamentos e seus habitantes, que hoje, em algumas cidades do globo, ocuparam a maior parcela da 

mancha urbana de grandes cidades, mesmo sendo considerados informais. 

 

Portanto,o processo como um todo, desenvolverá a percepção critica dos assentamentos irregulares através 

da compreensão de sua influência e contribuição para a formação das cidades contemporâneas. As cidades 

informais, caractezidas por sua irregulariadade e ausência de diretrizes e parametros, são vistas, por muitos 

anos, como exceções que fogem a regra,no entanto este pressuposto será revisto, a partir do momento em 

que sua presença nas cidades não é mais ocasional. 

 

 



OBJETIVO: 

  

O objetivo deste trabalho persiste em dar consistência e paramêtros para uma leitura coerente dos fatores que 

envolvem a cidade informal. As cidades são consideradas o maior de todos os engenhos Humanos, portanto, 

compreendê-las e, em abrangência nacional, entendê-las em sua nova conformação e incluindo suas 

informalidades e irregularidades como fenômeno passivel de alteração e modificação, desde que seja 

conivente com um desenvolvimento sustentável, é de importância inquestionável. 

 

Em suma, ao estudar os assentamentos irregulares e seus desdobramentos nas cidades brasileiras, em todos 

os seus aspectos, será construído um panorama da relação atual do desenvolvimento politico,economico e 

social brasileiro com as suas cidades.  

  

METODOLOGIA: 

  

O metódo de pesquisa se enclinará sobre os assentamentos subonormais, como classifica o IBGE , não como 

simples componentes de uma cidade, mas sim como membro significativo e determinante das cidades 

Brasileiras. De acordo com dados do relatório Un-Habit - ONU de 2004, 36,36% (53,1 milhões de pessoas) 

da população urbana brasileira vive em favelas,em casos extremos como na Etiopia, 99,4% da população 

urbana vive em favelas, no entanto mesmo com a grandeza da proporção são 10,1 milhões de pessoas, 43 

milhões de pessoas a menos que o Brasil. Deixando os dados demográficos de lado e analisando a favela em 

seu desempenho espacial vemos em muitas cidades brasileiras que as áreas desestruradas e em consolidação, 

superam em abrangência territorial as areas consolidadas.  

 

1. 

Na fase inicial, a pesquisa cientifica terá como base um profundo levantamento teórico.Se inclinará sobre 

definições de teor teminológico e conceitual que servirão de fundo para  a compreensão de termos e 

conceitos que nortearão a atividade de pesquisa. Serão estudados levantamentos históricos e de casos 

nacionais e internacionais para apoio em análises e comparativos do tema em questão.Serão lidas e 

analisadas as referências bibliográficas, materiais de midia impressa e digital  que estejam envolvidas ao 

tema e darão apoio ao discorrer da pesquisa.Esta fase se cartacteriza pela  apropriação do tema em seus 

diversos aspectos conceituais e teóricos. 

2. 

A partir da compreensão aprofundada e apropriação do tema proposto, a pesquisa irá se descorrer para  

análise das politicas urbanas que promovem interferências diretas ou indiretas na cidade informal. Esta fase 

se caracteriza pela analise critica das politicas publicas, como operações táticas, planos de desenvolvimento 

urbano e social, e politicas privadas, como a influência do mercado imobiliário na segregação. 

3. 

Após a consolidação da produção teórica que produzirá uma tese preliminar, serão organizadas uma série de 

estudos de campo.  Serão produzidos relatórios, entrevistas e levantamentos fotográficos para posterior 

analise e vinculação a pesquisa como um todo. Se possivel, a pesquisa de campo será expandida para outras 

cidades que serão citadas e estudadas, como Rio de Janeiro e Salvador.Esta fase tem como caracteristica a 

produção de percepções que poderão ser contapostas ao estudo teórico ou servirão para afirmar o conteúdo 

assimilado. 

 



4. 

Ao relacionar a produção teórica com a produção obtida a posteriori, através de experiências práticas, serão 

produzidos materiais que procurarão discorrer sobre a atual abrangência do tema pesquisado. Esta fase se 

carcteriza pelo inicio do processo conclusivo da pesquisa, onde serão estabelecidos conceitos finais através 

da abordagem do tema como um todo, incluindo os levamentos e pesquisas produzidos.  

5.  

Através da abordagem do tema como um todo, serão propostas as teses e conclusões finais sobre o tema 

proposto. Esta ultima fase se caracteriza, pela sintese de todo o processo de trabalho e a elaboração do 

produto final da iniciação cientifica. 

6.  

Revisão e ajuste da produção cientifica as normas técnicas. 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADE: 

O periodo para elaboração das fases de pesquisa foi organizado da seguinte forma: 

AGOSTO: INICIO FASE 1 

SETEMBRO: INTERMEDIO FASE 1 

OUTUBRO: CONCLUSAO FASE 1, INICIO FASE 2 

NOVEMBRO: INTERMEDIO FASE 2 

DEZEMBRO: CONCLUSAO FASE 2, INICIO FASE 3 

JANEIRO: INTERMEDIO FASE 3 

FEVEREIRO:CONCLUSAO FASE 3, INICIO FASE 4 

MARÇO:INTERMEDIO FASE 4 

ABRIL:CONCLUSAO FASE 4,INICIO FASE 5 

MAIO:INTERMEDIO FASE 5 

JUNHO:CONCLUSAO FASE 5 

JULHO: FASE 6 
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