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SEGREGAÇÃO SOCIO-ESPACIAL  é a separação 
da população no espaço em função do poder 
econômico. Os grupos de maior poder 
financeiro encontram-se nas regiões mais 
valorizadas, enquanto a população de baixa 
renda é “empurrada” para as regiões 
periféricas. 
 
 



A COLONIZAÇÃO DA ÍNDIA 
 
-1800:  surgimento da Companhia Inglesa das Índias Orientais como 
potência suprema na Índia.  
 

-Expansão do poder em todo o subcontinente. 
 

-Tomada do poder pelo Governo britânico.  
 

-Consolidação administrativa, novos sistemas de posse de terras, 
moderna irrigação e sistemas de transporte e comunicação, 
começaram a se estabelecer em 1830. 
 

-1817: implantação de um estilo ocidental de educação superior em -
Calcutá, com a criação do Colégio Hindu.  
 

  
 



-Educação ocidental: ideologia do nacionalismo e da democracia 
liberal. 
 

- Educação acaba gerando movimentos de reformas sociais.  
 

- Governo: limitações às associações representativas dos indianos. 
  
- Gandhi: protestos contra a lei da repressão.  
 

- Almejava conquistar o autogoverno e obteve o apoio do 
movimento muçulmano, Khilafat.  
 
-“Movimento de Desobediência Civil” e “Movimento Saiam da 
Índia”. 
 

- Independência da Índia 



SISTEMA DE CASTAS NA ÍNDIA: principal forma de 
segregação social 
 
• Grupo social hereditário, isto é, a condição 
social de um indivíduo é passada de pai para 
filho. 
• A herança racial (e socioeconômica) e a 
ocupação estão atados juntos, pois o filho terá o 
mesmo emprego que seu pai e não poderá 
escolher outro 
 
 



• brāhmaṇa [brâmanes] (sacerdotes e letrados) nasceram da cabeça de 
Brahma); 
• kṣatrya [xátria](guerreiros) nasceram dos braços de Brahma);  
• vaiśya [vaixá] (comerciantes) nasceram das pernas de Brahma) ; 
• śūdra [shudra] (servos: camponeses, artesãos e operários) nasceram dos 
pés de Brahma. 
• Aqueles que não têm castas são conhecidos como dalit e nasceram abaixo 
do pé de Brahma. A violação das regras de uma casta causa  a expulsão e a 
transformação em dalit. 
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• Crescimento urbano descontrolado das grandes metrópoles da Índia e do Brasil 
nos últimos 50 anos  aceleração das desigualdades e da exclusão social. 
• Reorganização do território urbano e multiplicação dos conflitos entre os pobres 
e a população de renda média e alta 
• MUMBAI: 
  -capital econômica da Índia 
  - possui 12 milhões de habitantes (19 milhões habitantes em sua área 
metropolitana) 
  - recorde mundial de ter 54% da sua população vivendo em slums 
• SÃO PAULO: 
  - 10,6 milhões de habitantes  (18,8 milhões incluindo toda a sua área 
metropolitana). 
  - de 11% a 19% da população vive em favelas 
• Mudanças econômicas  mais trabalhadores na rede informal e precária de 
trabalho 
• No Brasil, o fenômeno de “invasão” e ocupação, com ênfase sobre a ilegalidade, 
predomina.  
• Em Mumbai, o slum se define tanto por sua precariedade e pobreza quanto pela 
ilegalidade.  
• A pobreza existe dentro dessas cidades: favelas urbanizadas e gigantescas  ou 
“bolsões de pobreza” são ambas objetos de projetos de urbanização 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E PROJETOS 
 
• Quais as possibilidades da enfrentamento desse fenômeno pelas políticas 
publicas? 
• Comparando as políticas urbanas, percebem-se as mesmas dinâmicas 
• Os atores públicos respondem com programas habitacionais 
• A implementação dessas políticas urbanas tem impactos no que concerne à 
exclusão social, expressando, assim, novos conflitos entre os ATORES, os 
ESPAÇOS e as FUNÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS 
• O programa Setup, “exclusão social, territórios e políticas urbanas”, 
programa francês desenvolvido desde 2006, reúne 20 pesquisadores 
especialistas das questões urbanas da Índia e do Brasil, de formações 
diversas, para discutir e comparar as políticas públicas nesses territórios 
urbanos e a questão da exclusão social.  
• O subprojeto slum-favela do Setup concentra suas pesquisas nas duas 
principais políticas: a urbanização e a remoção das favelas 
  - a questão central é analisar se esses programas contribuem para a 
integração social e habitacional dos pobres no território urbano ou se 
reforçam a exclusão socioespacial dos pobres urbanos 


