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Tema do mês: Desigualdades socio-espaciais em São Paulo
São Paulo é a cidade do "muito": muito grande, muita gente, muito rica, muito desigual. Ou seja, cheia
de contradições.

Pensar as desigualdades intra-urbanas significa jogar luz sobre vivências e experiências que muitas
vezes passam despercebidas para a maioria dos paulistanos que moram no centro-expandido. Porém,
essas contradições já fazem parte da experiência cotidiana dos moradores das áreas periféricas da
metrópole. Para ilustrar, peguemos um dado simples: enquanto o distrito da Barra Funda concentra o

 

 

 



maior número de salas de cinema por habitante, 54 dos 96 distritos da cidade não possuem nenhuma
sala ativa. Isso significa que, para mais da metade da população, é necessário sair do bairro para
determinadas atividades de lazer.

Pensando nestas contradições, o boletim deste mês traz como tema as Desigualdades socio-
espaciais em São Paulo. Com isso pretendemos iluminar as diferentes vivências que os moradores
possuem na capital, como forma de estimular a reflexão e a ação coletiva ao redor do tema.

Dicas de leitura 

Recomendamos a leitura de três publicações para uma melhor compreensão
dessas desigualdades:

"A distância que nos une", da Oxfam Brasil: o relatório traz dados sobre desigualdades de
renda, de raça, sexo e região no Brasil hoje, discute algumas causas do fenômeno (como
sistema tributário, mercado de trabalho, educação) e também o que podemos fazer para
combatê-las.

"Igualdade Racial em São Paulo: Avanços e Desafios", da Prefeitura de São Paulo: impossível
pensar em desigualdade sem falar de raça. Este estudo oferece um excelente panorama das
desigualdades raciais na cidade de São Paulo, com dados como acesso a educação, trabalho e
renda por parte da população negra e branca.

"Gasto público no território e o território do gasto na política pública", da Fundação Tide
Setúbal: o estudo discute as desigualdades no orçamento das prefeituras regionais no
município de São Paulo e aponta seu impacto na equidade intra-urbana.

Outras publicações sobre Desigualdades socio-espaciais em São Paulo também estão
disponíveis na biblioteca virtual da Estação. Confira!
 
Publicações

Regimes espaciais: dinâmica dos homicídios dolosos na cidade de São Paulo entre 2000
e 2008
Violência e desigualdade social
Distribuição de serviços públicos de saúde no Município de São Paulo
Segregação residencial e políticas públicas: São Paulo na década de 1990
Pobreza e espaço: padrões de segregação em São Paulo

Teses

Segregação urbana e racional na cidade de São Paulo: As periferias de Brasilândia,
Cidade Tiradentes e Jardim Ângela

Livros

Nas tramas da cidade: trajetórias urbanas e seus territórios
Relatórios

Notícia sobre Mapa da exclusão
Outras publicações

Território e Famílias Pobres: O espaço como lugar de subjetividade e como orientador de
Políticas Públicas

 

 

https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/oxam_brasil_2017.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/2017_sp_diverso_igualdade_racial_em_sao_paulo.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/relatorio_gasto_publico_final.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/2012_nery.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/2002_cardiaschiffer.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/2002_schattanpedroso.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/2004_torres.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/2003_bitar.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/oliveira_r_-_segregacao_urbana_e_racial_na_cidade_de_sao_paulo.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/telles_v_-_nas_tramas_da_cidade.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/2004_izique.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/2014_inacio_0.pdf


Em debate: São Paulo, uma cidade desigual

Você sabia que, em 2017, o número de leitos hospitalares no Jardim Ângela era 62 vezes menor do
que o número disponível na Bela Vista? E que a média de idade ao morrer era de apenas 55 anos no
Jardim Ângela, contra 79 anos no Jardim Paulista?

Estas e outras informações podem ser encontradas no Mapa da Desigualdade, lançado recentemente
pela Rede Nossa São Paulo. O relatório traz dados sobre desigualdades dentro da cidade de São
Paulo e cobre um amplo número de áreas, como saúde, educação, cultura, entre outras.

A partir das informações do Mapa, Américo Sampaio da Rede Nossa São Paulo discute o impacto
dessas desigualdades sobre a cidadania no texto "São Paulo, uma cidade em disputa", de Américo
Sampaio. Como conclusão, o autor aponta os limites que estas disparidades impõem para a efetivação
da cidadania.

O texto completo pode ser acessado aqui.

Para saber mais sobre o trabalho da Rede Nossa São Paulo, acesse o site ou Facebook da
organização.

Encontros dos Fóruns e Redes

Todos os meses ocorrem na região diversos fóruns e encontros de redes de coletivos ou serviços.
Confira a lista dos próximos encontros aqui.

 

 

 

 

 

https://www.nossasaopaulo.org.br/portal/arquivos/mapa-da-desigualdade-2017.pdf
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/u88/sao_paulo_uma_cidade_em_disputa_0.pdf
https://nossasaopaulo.org.br/home-antiga
https://www.facebook.com/nossasaopaulo/
https://ceapg.fgv.br/sites/ceapg.fgv.br/files/u88/foruns_e_redes_m_boi_agenda.pdf


Oportunidades

Professores voluntários para Cursinho Popular
Os Cursinhos Populares da Rede Ubuntu estão precisando de Professores e pesquisadores para
produção das apostilas. Seja um Voluntário UBUNTU! Cadastre-se aqui

Educadores voluntários para Cursinho Popular
O Cursinho Popular do Capão está a procura de pessoas que estejam dispostas a construir educação
coletivamente. Pode se inscrever qualquer pessoa que tenha interesse em contribuir com as mais
diversas atividades do cursinho (organização interna, comunicação, aulas, oficinas). Clique aqui para
se inscrever!

Edital 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos
Estão abertas as inscrições para o Edital “70 Anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos”,
que busca fortalecer organizações, grupos e coletivos que atuam na defesa dos direitos humanos em
todo o país. Podem se inscrever projetos individuais e coletivos. Acesse o edital aqui. 

Edital Fundação ABH - Inscrições até 31 de Janeiro de 2019
O edital busca apoiar iniciativas que promovam a melhoria da qualidade de vida de dos moradores da
região sul de São Paulo em áreas como ações afirmativas, economia criativa e solidária, arte e cultura,
geração de trabalho e renda, tecnologias sociais, desenvolvimento comunitário e institucional, direitos
humanos, justiça social e cidadania, entre muitas outras. Inscreva-se já aqui! 

Agente Suas - vagas abertas!
O Projeto Agente Suas, da Prefeitura de São Paulo, está com 60 vagas abertas para contratação de
bolsistas para atuarem como Agentes Suas em suas regiões. Inscreva-se aqui até o dia 31/01.
 

Cursos e oficinas
 
A bailarina Débora Marçai vai oferecer uma
Vivência em Dança no mês de fevereiro. Não
perca!

 

 

 

http://twixar.me/jdY3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5aMLEZJ-JnwhrTYM3KS0U4ibFqkJSZUPZ-2ZJD464LlavhQ/viewform
http://editais.fundodireitoshumanos.org.br/edital-geral-2019/?_ga=2.149002166.1053540398.1547745112-1855882139.1547745112
http://bit.ly/EditalFABH
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/noticias/?p=270538


O que é a Estação M'Boi?

A Estação de Pesquisa Urbana de M’Boi é uma plataforma de informações, relações e vínculos
organizacionais que agrega pesquisadores trabalhando com questões urbanas na região do M'Boi
Mirim e Campo Limpo, zona sul da cidade de São Paulo. A plataforma tem como objetivo maximizar
as sinergias entre diferentes temáticas urbanas, tanto por meio da troca de informações quanto pela
promoção do desenvolvimento territorial local.

Acesse o nosso site e descubra mais sobre o trabalho da Estação

Sobre o nosso boletim eletrônico

Todo mês, a Estação produz e circula um boletim eletrônico que tem como objetivo contribuir para o
fortalecimento das discussões na região e sobre a região e dar visibilidade às atividades que
acontecem no território.
A cada boletim elegemos um tema para colocar em discussão e a partir dele indicamos leituras de
documentos e publicações disponíveis na Biblioteca virtual. O tema deste mês é Desigualdades socio-
espaciais em São Paulo. Na seção "Em Debate", propomos a discussão de temas novos que estão
ocorrendo no território. Este mês a Rede Nossa São Paulo discute as desigualdades entre as
Prefeituras Regionais. Por fim, divulgamos os eventos que ocorrerão na região.

Acesse a biblioteca virtual!

No site da Estação M'Boi estão reunidos documentos de trabalho, publicações, relatórios,
mapas e uma série de outros documentos sobre a região Sul da cidade de São Paulo. São
documentos que a equipe da Estação encontrou em seus estudos e outros que recebemos de
moradores, profissionais e ativistas que atuam na região. Se você tem algum relatório, tabela,
TCC, dissertação ou outro documento que ache importante circular, nos envie através do email
ceapg.estacaomboi@fgv.br. A biblioteca virtual é  coletiva, é de todas e todos!
Visite a biblioteca

 

 

 

 

 

 

https://ceapg.fgv.br/m-boi/sobre-estacao
mailto:ceapg.estacaomboi@fgv.br
https://ceapg.fgv.br/biblioteca-virtual


Construa conosco esta plataforma :)
 
O site da Estação M'Boi é de uso coletivo, feito por todos e para todos. Venha construir conosco
este espaço! Você pode contribuir enviando documentos, fotos, mapas, publicações
acadêmicas, artigos, dados ou outros materiais sobre a região Sul de São Paulo, que serão
disponibilizados na biblioteca virtual da Estação.

Você pode entrar em contato conosco através do email: ceapg.estacaomboi@fgv.br
 

Copyright © *Centro de Estudos em Administração Pública e Governo, All rights reserved.

Nosso contato é:
Centro de Estudos em Administração Pública e Governo

Av. Nove de Julho, 2029 11o andar
São Paulo, SP 01332-000

Brasil

Se você não quiser mais receber este boletim, escreva para ceapg.estacaomboi@fgv.br e lhe
retiraremos da lista
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