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1.RESUMO 

O ponto ou a localização são os catalisadores do processo de 

desenvolvimento urbano. A disputa pela melhor localização produz o que os 

estudiosos do espaço intraurbano chamam de segregação socioespacial. Na cidade 

de São Paulo os contrastes entre as áreas onde habitam e trabalham as camadas 

predominantemente de alta renda e as populações mais pobres são evidentes. 

O presente projeto de pesquisa visa investigar e entender o processo de 

estruturação da cidade de São Paulo, a partir do processo de segregação 

socioespacial das camadas de alta renda. 

2.INTRODUÇÃO 

Ao se referir a crescente concentração de população nas cidades, a partir da 

primeira década do século XXI a urbanista Erminia Maricato afirma que: 

“Os capitais, em cada momento histórico, buscam moldar as cidades 

aos seus interesses, ou melhor, aos interesses de um conjunto 

articulado de diferentes forças que podem compor uma aliança. ” 

(Maricato, 2015, p.18).  

Esse conjunto articulado a que se refere Erminia, se auto segrega e produz 

localizações ideais em detrimento de outros conjuntos da população menos 

articulados e influentes, inclusive, junto à máquina pública. 

O ponto ou a localização são os catalisadores do processo de 

desenvolvimento urbano. A disputa pela melhor localização produz o que os 

estudiosos do espaço intraurbano chamam de segregação socioespacial. O 

urbanista Flavio Villaça afirma que na cidade de São Paulo os contrastes entre as 

áreas onde habitam e trabalham as camadas predominantemente de alta renda e as 

populações mais pobres são evidentes quanto maiores forem a diferenças sociais.  

Na visão ecológica de Albuquerque Junior (2007), buscamos enquanto 

animais, uma localização que proporcione segurança e conforto. O que Alves (1992) 

e Caldeira (2000) chamam de cidadania e qualidade de vida. 

O que há em comum entre os estudiosos da segregação sócio espacial, é que 

tal processo está estruturado em questões econômicas e ideológicas, que 

comumente refletem outras questões como segregação racial ou étnica e por 

gênero.  

O Estado tem um papel decisório nas políticas públicas, através da legislação 

segundo Rolnik (1997), porém sua submissão aos interesses do mercado, interferem 



 

 2 

na dinâmica da cidade (Campos, 2003), promovendo em certas medidas territórios 

de vida e territórios vividos (Koga, 2003). Alencastro (1986), diz que o espaço 

sempre é ocupado, independente de quem o promoveu, o que muda é a qualidade 

dessa relação, onde medo ou aversão ao outro atuam nesse relacionamento. 

Entender os processos de produção desse espaço segregado, de medo e 

frustração, proporciona o diagnóstico das mudanças necessárias para o equilíbrio 

social, ainda que a estrutura possua ramificações solidas, é possível através da 

mobilização de pequenos elementos redirecionar o desenvolvimento desse espaço. 

3.OBJETIVOS 

O objetivo principal deste projeto de pesquisa é o de investigar e entender o 

processo de estruturação da cidade de São Paulo, a partir do processo de 

segregação socioespacial das camadas de alta renda. Entender esta lógica, 

contribui muito para explicar porque nossas cidades são como são e como afirma 

Castro e Silva (1997) a cidadania no Brasil possui uma forma sui generis de direitos 

para alguns, modernização para alguns, cidade para alguns. 

Flavio Villaça em O espaço Intra-Urbano no Brasil, fez uma análise de 

algumas das principais capitais do Brasil. Nele, o processo urbano é considerado 

especifico de cada cidade, porem há algumas relações, que configuram um modelo 

de urbanização no Brasil. No livro ele diz que não basta identificarmos o espaço e 

sua forma, é necessário correlacioná-lo com as mudanças na estrutura urbana e 

social. Portanto, essa pesquisa, buscará relacionar como o espaço influencia o meio, 

e ao limitá-lo, o que muda no desenvolvimento da cidade. 

4. METODOLOGIA 

Relacionar publicações diversas tais como livros e artigos publicados em 

revistas, jornais, internet, páginas de rede sociais onde contenha discussões ligadas 

ao assunto e obras literárias e cinematográficas que possibilitem a construção do 

pensamento crítico acerca de segregação, especificamente a socioespacial.  

Para tanto serão desenvolvidas quatro etapas, as quais são: 

Etapa 1. Levantamento comentado de bibliografia sobre definições de segregação; 

Etapa 2. Levantamento comentado de bibliografia e trabalhos sobre segregação 

socioespacial; 

Etapa 3.  Levantamento comentado de bibliografia sobre a segregação na cidade de 

São Paulo; 

Etapa 4. Relatório Final. 
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5.DESENVOLVIMENTO 

Etapa 1 – Concluída 

Etapa 2 – Concluída 

Etapa 3 – Em andamento 

Etapa 4 – Em andamento 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

A pergunta que é também tema desta pesquisa, tem como resposta inicial, o 

grupo ou estrato social que possui um determinado poder de influência, na 

sociedade, na política, na economia. 

A ideologia dessa segregação, busca nas diferenças uma razão para sua 

existência, não pelo viés da heterogeneidade cultural, mas pela segmentação, a 

princípio social, e aos poucos revelando sua face discriminatória. 

Na primeira etapa, as obras levantadas buscam diversificar o universo da 

palavra segregação, em que vários autores mostram uma proximidade do conceito 

“discriminação e exclusão”. Já na segunda etapa, busca-se compreender o espaço 

urbano relacionado com a sociedade, em que segregação socioespacial torna-se 

evidente quando se observa a estruturação das cidades, normalmente associada à 

um seguimento econômico que detém o poder direcionador das ações de seu 

próprio desenvolvimento. Na terceira etapa, o foco está sobre a cidade de são 

Paulo, onde os dados iniciais, identificam o perfil socioespacial da cidade, segregada 

por uma parcela pequena da sociedade que possui alta renda. 

Analisados até o momento, 27 obras. 
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