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Periferias contemporâneas: leituras territoriais  

Projeto de pesquisa de iniciação científica encaminhado ao Programa Unificado de Bolsas de             

Estudos para Estudantes de Graduação pelo Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade da              

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (LabCidade – FAUUSP) 

 

Resumo 

Esta proposta de iniciação científica se vincula a um projeto mais amplo “Territórios populares:              

reestruturação territorial, desigualdades e resistências nas metrópoles brasileiras” que propõe          

aprofundar a compreensão sobre as formas contemporâneas de desigualdade socioterritorial na           

metrópole, produzidas por processos de reestruturação territorial que incidem em áreas periféricas            

e centrais, provocando deslocamentos de populações, alterando modos de vida e formas de             

sobrevivência, frequentemente através do uso de diversas formas de violência. Tendo isso em             

vista, o projeto propõe desenvolver uma leitura dos territórios populares atingidos por esses             

processos, à luz de um enfoque de raça e gênero, que permita qualificar as desigualdades               

socioterritoriais para além de análises de renda e classe. O centro e a zona norte de São Paulo                  

foram as regiões selecionadas como objeto de uma reflexão mais aprofundada de modo a subsidiar               

a construção de uma leitura sobre esses processos e seus impactos sobre os territórios populares.               

Com foco nestes territórios, o estudante pesquisador irá participar do levantamento, manipulação            

e análise de diferentes dados e indicadores socioeconômicos demográficos e territoriais que            

possam subsidiar a reflexão em torno das transformações urbanas em curso. 

 

 

 



1. Justificativa 

Este projeto de pesquisa está associado a um projeto desenvolvido no LabCidade/FAUUSP            

intitulado “Territórios populares: reestruturação territorial, desigualdades e resistências nas         

metrópoles brasileiras”. Este propõe aprofundar a compreensão sobre as formas de desigualdade            

socioterritorial de três cidades brasileiras – São Paulo, Belo Horizonte e Salvador – produzidas por               

processos de reestruturação territorial que incidem em áreas periféricas e centrais, provocando            

deslocamentos de populações, alterando modos de vida e formas de sobrevivência,           

frequentemente através do emprego  de diversas formas de violência.  

Os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos no LabCidade apontam para um processo de expansão              

de moradias extremamente precárias nos extremos da metrópole, assim como no centro histórico,             

onde podem ser identificadas diferentes tipologias de moradias populares em uma área            

consolidada, mas em transformação. Somado a isso, chama atenção o aumento da população em              

situação de rua e das ocupações em imóveis e terrenos vazios em todas as regiões da cidade,                 

resultado de diferentes dinâmicas que impactam o território urbano, tais como processos de             

remoção em decorrência de obras de intervenções urbanas e despejos decorrentes das            

dificuldades de centenas de famílias em arcar com os custos de aluguel .  1

Tendo isso em vista, o projeto propõe desenvolver uma leitura dos territórios populares que estão               

sofrendo estes processos de transformação, à luz de um enfoque de raça e gênero, que permita                

qualificar as desigualdades socioterritoriais para além de análises de renda e classe, caracterizando             

também as formas atuais de precariedade habitacional. A compreensão destes processos é            

1 Mais informações sobre as produções do LabCidade disponível em: https://observasp.wordpress.com/.           
Acesso em 5 jun. 2018. 
Ocupações crescem também na extrema periferia norte de São Paulo. Disponível em:            
https://raquelrolnik.wordpress.com/2018/05/18/ocupacoes-crescem-tambem-na-extrema-periferia-de-sao-
paulo/. Acesso em 5 jun. 2018. 
A cada remoção, uma nova ocupação. Disponível em:        
https://raquelrolnik.wordpress.com/2018/05/03/a-cada-remocao-uma-nova-ocupacao/. Acesso em 5 jun.     
2018.  
 

https://observasp.wordpress.com/
https://raquelrolnik.wordpress.com/2018/05/18/ocupacoes-crescem-tambem-na-extrema-periferia-de-sao-paulo/
https://raquelrolnik.wordpress.com/2018/05/18/ocupacoes-crescem-tambem-na-extrema-periferia-de-sao-paulo/
https://raquelrolnik.wordpress.com/2018/05/03/a-cada-remocao-uma-nova-ocupacao/


fundamental para que políticas e projetos urbanos possam de fato incidir na direção de uma cidade                

mais inclusiva e justa.  

Com projetos como este, procura-se formar cidadãos, profissionais e intelectuais conscientes de            

seu papel social, capazes de produzir saberes comprometidos com a justiça social e em tornar               

acessíveis ao conjunto da sociedade os conhecimentos aqui produzidos. 

O/a aluno/a de graduação selecionado/a para este projeto, por meio de uma bolsa de iniciação               

científica, terá a oportunidade de complementar sua formação acadêmica com formação técnica            

na área de arquitetura e urbanismo e planejamento urbano, assim como com formação cidadã,              

trabalhando no ambiente de pesquisa de um laboratório, em contato com pesquisadores/as de             

diversas áreas (jornalismo, arquitetura e urbanismo, geografia, direito etc.) e diferentes níveis de             

formação (doutores, mestres e graduandos), enriquecendo, assim, sua formação. 

 

2. Objetivos 

Dentre os objetivos gerais colocados pelo projeto Territórios Populares, ao qual essa proposta se              

vincula, está a construção de uma leitura aprofundada de ao menos dois territórios populares em               

São Paulo - dois perímetros delimitados pela equipe da pesquisa situados no centro e zona norte -,                 

bem como o desenvolvimento de uma investigação dos modos pelos quais processos de             

reestruturação territorial em curso têm impactado suas configurações, dinâmicas e modos de vida,             

atualizando processos de desigualdades socioterritoriais já tão característicos da metrópole          

paulista.  

Este aprofundamento da compreensão deverá incorporar avanços metodológicos obtidos no          

projeto anterior na caracterização das diferentes formas de precariedade e vulnerabilidade,           

avançando na leitura dos assentamentos populares para além do conceito de loteamentos            



periféricos e favelas, que tem dominado a literatura sobre o tema (CAMARGO, 1975; KOWARICK,              

1979; DURHAM, 1988) 

A partir de uma reflexão transescalar da periferia norte de São Paulo, especialmente nas áreas no                

entorno das obras do eixo norte do Rodoanel, busca-se produzir uma leitura da evolução da               

mancha urbana dessa região, sua natureza e principais marcos temporais de transformação que             

nos permitam qualificar as formas pelas quais processos recentes de reestruturação territorial            

impactam as dinâmicas  residenciais dessa área.  

A região central de São Paulo já figura como uma área de atuação e pesquisa do LabCidade no                  

âmbito do Observatório de Remoções. A proposta do projeto Territórios Populares é ampliar o              

perímetro de pesquisa, de modo a produzir uma reflexão transescalar das transformações            

territoriais em curso nesta região, com projetos públicos de intervenções urbanas e lançamentos             

de novos empreendimentos imobiliários que apontam para uma reorganização nas formas de            

subsistência de parte da população que mora e circula na região, especialmente daqueles/as que              

precisam acessar as diferentes ofertas de moradias populares para se manterem ali.  

Para alcançar esse objetivo, faz-se necessária uma análise de diferentes dados e indicadores,             

incluindo: bases de dados demográficos, leitura das morfologias presentes no espaço urbano e suas              

transformações ao longo do tempo, bases de dados relativas às dinâmicas do mercado formal e               

dos novos produtos lançados pelo mercado imobiliário.  

O levantamento, sistematização e cruzamento desses indicadores tornará possível a construção de            

uma leitura da evolução da expansão urbana residencial da zona norte e do centro de São Paulo de                  

A partir dessa leitura inicial, combinada ao desenvolvimento de um trabalho de campo qualitativo              

que paralelamente estará sendo realizado pelos demais pesquisadores que já fazem parte do             

LabCidade, será possível qualificar os novos padrões de segregação socioterritorial na metrópole.  

 

 



3. Material e métodos 

De modo a responder aos objetivos gerais colocados pelo projeto, o/a bolsista selecionado             

trabalhará com: 

i) softwares de georreferenciamento de forma a compor uma base de dados própria da pesquisa a                

partir de informações obtidas em campo e relacioná-las a dados secundários levantados; 

ii) básico de programação em python para auxiliar no georreferenciamento e  raspagem de dados; 

iii) softwares de cruzamento de dados (PSPP)  para manipulação de tabelas; 

iv) tabulação e análise estatística de informações levantadas via questionários. 

 

4. Detalhamento das atividades a serem desenvolvidas pelo/a bolsista  

Partindo dos objetivos gerais propostos no projeto, espera-se que o/a estudante de graduação             

selecionado possa contribuir no sentido de:  

i) Levantamento e sistematização de bibliografia produzida no campo do planejamento          

urbano, geografia e sociologia urbana sobre território popular, desigualdade socioterritorial          

e marcadores de desigualdades; 

Resultado esperado: Constituição de uma base bibliográfica sobre os principais eixos da pesquisa,             

que possa ser compartilhada com os demais pesquisadores do projeto e subsidiar as leituras e               

discussões, juntamente ao trabalho com os dados e indicadores.  

 

ii) Manipulação de bases de dados secundários, tais como pesquisa Origem Destino do Metrô             

de São Paulo e Censo do IBGE.  

Resultado esperado: Construção de base de dados própria relacionada ao eixos de investigação,             

com os dados desmembrados para as regiões que são os objetos do projeto visando subsidiar a                

produção de mapas, infográficos, planilhas e tabelas.  



iii) Elaboração de planilhas e tabelas; 

Resultado esperado: A partir da organização dos dados em planilhas e tabelas, objetiva-se             

organizar leituras comparativas (qualitativas e quantitativas).  

 

iv) Georreferenciamento de dados; 

Resultado esperado: espacialização das informações obtidas da manipulação das bases de dados e             

indicadores, quanto do trabalho de campo realizado pelos demais pesquisadores do projeto. 

  

v) Produção de mapas e infográficos; 

Resultado esperado: Construção de mapas que subsidiem a leitura dos territórios localizados no             

norte e centro definidos pela pesquisa.  

 

vi)          Elaboração de relatório final das atividades. 

Resultado esperado: Produção de um relatório descritivo e analítico das atividades realizadas ao             

longo do desenvolvimento do projeto, que também contribua para as reflexões mais amplas e              

elaboração dos produtos previstos no projeto Territórios Populares.  

 

6. Cronograma de execução  

 

Ações x meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Levantamento bibliográfico             

Manipulação de bases de dados             

Elaboração de planilhas e tabelas             

Georreferenciamento de dados              



Construção de mapas e infográficos             

Elaboração de relatório final de atividades             

 

 

7. Outras informações que sejam relevantes para o processo de avaliação  

O Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade (LabCidade) é um laboratório da Faculdade de               

Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo coordenado pelas professoras Raquel            

Rolnik e Paula Santoro, com projetos de pesquisa na área de planejamento urbano. 

 

8. Bibliografia 

BONDUKI, N. Origens da habitação social no Brasil: arquitetura moderna, lei do inquilinato e              

difusão da casaprópria. São Paulo: Estação Liberdade, 2004. 

CAMARGO, C. (org). São Paulo 1975 - Crescimento e pobreza. São Paulo, Loyola, 1976. 

DURHAM, E. A sociedade vista da periferia. In. L. Kowarick (org). “As lutas sociais e a cidade”. Rio de                   

Janeiro, Paz e Terra, 1988.  

FELTRAN, G. Sobre anjos e irmãos: cinquenta anos de expressão política do "crime" numa tradição               

musical das periferias. Rev. Inst. Estud. Bras., no.56, p.43-72. ISSN 0020-3874, 2013. 

FELTRAN, G. Margens da política, fronteiras da violência: uma ação coletiva das periferias de São               

Paulo. Lua Nova, 2010, no.79, p.201-233. ISSN 0102-6445. 

HAYDEN, D. What would a non-sexist city be like? Speculations on housing, urban design, and               

human work. Signs, v. 5, n. 3, p. S170-S187, 1980. Disponível em &amp;lt;             

http://www.jstor.org/stable/3173814?seq=1#page_scan_tab_contents&amp;gt;. 

http://www.jstor.org/stable/3173814?seq=1#page_scan_tab_contents&amp;gt


KOWARICK, L. Espoliação urbana. Petrópolis, Paz e Terra, 1979.  

______. Viver em Risco. São Paulo. Editora 34, 2009. 

KOWARICK, L et JÚNIOR, H. F. Pluralidade urbana em São Paulo : Vulnerabilidade, marginalidade,              

ativismos. São Paulo. Editora 34, 2016. 

MARICATO, E. Metrópole na periferia do capitalismo: Ilegalidade desigualdade e violência. 1a            

edição São Paulo: Hucitec, 1996. 

MARQUES, E. A Metrópole de São Paulo no Século XXI. Espaços, Heterogeneidade e Desigualdades.              

São Paulo. Editora Unesp, 2015. 

MARQUES, E. C. L.; BICHIR, R. Estado e espaço urbano: revisitando criticamente as explicações              

correntes sobre as políticas estatais urbanas: padrões espaciais de ação estatal na infra-estrutura             

urbana em São Paulo 1978/1998. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, n.15, 2001. 

MARQUES, E. C. L.; TORRES, H. (Org.). São Paulo: segregação, pobreza e desigualdades sociais. São               

Paulo: Editora Senac, 2005. 

NAKANO, A. K. Elementos Demográficos Sobre a Densidade Urbana da Produção Imobiliária: São             

Paulo, Uma Cidade Oca?. Tese de Doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. Campinas,             

2015. 

PISCITELLI, A. Gênero: a história do conceito. In: ALMEIDA, H. B.; SZWAKO, J. E. L. (orgs). Diferenças,                 

igualdades. São Paulo: Berlendis &amp;amp; Vertecchia Editores, pp. 118-148, 2009. 

ROLNIK, R. e BONDUKI, N. Periferias: ocupação do espaço e reprodução da força de trabalho. São                

Paulo. FUPAM, 1979. 

ROLNIK, R. A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo. São                  

Paulo, Editora Nobel, 1997a.  



______. Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças . São Paulo:                 

Editora Boitempo, 2015. 

TELLES, V. Cidade: produção de espaços, formas de controle e conflitos. In Revista de Ciências               

Sociais, vol.46, no 01, Jan./Jun, p.15-41. Fortaleza: 2015b. 

VIDAL, M. A. Género y “capacidades diferentes” en el espacio público urbano. In: Jornada Nacional               

Ciudades Accessibles. Anais... Buenos Aires, 2004. 

VILLAÇA, F. São Paulo: segregação urbana e desigualdade . in: Estudos Avançados. São Paulo, 2011. 

WOLKMER, A. C. Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura do Direito. São Paulo:              

Editora Alfa Omega, 2001. 


