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RESUMO
A cidade passa por transformações e precisa ser repensada, ser reconstruída, ser
habitável, oferecendo qualidade de vida a seus habitantes e isto independe de sua
condição financeira. É nesse contexto que esta pesquisa acadêmica pretende
compreender a cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, por meio de
suas várias formas como cidade no tempo e no espaço, e qual a relação com as
disparidades sociais. Esta tese carrega no seu bojo uma gama de investigações
sobre a desigualdade socioespacial de São Luís, estando estruturada no constructo
de um estudo aportado no marco teórico, que da legitimidade intelectual ao estudo;
as diretrizes metodológicas, as quais são fundamentais no entendimento dos
resultados. Por conseguinte, a referida tese está embasada em várias técnicas e
métodos de análise, como bibliográfica, cartografia, geoprocessamento, método
estatístico e fórmulas matemáticas, no que diz respeito à desigualdade, à
segregação, à exclusão e à negação do ser humano em sua dignidade,
maximizando variáveis referente à pobreza. A pesquisa ocorreu em 37 grandes
bairros, utilizando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dos
censos de 2000 e 2010, com ênfase no ano de 2000. A referida tese com o título
Confrontando o Território com a Desigualdade Socioespacial da cidade de São LuísMa/Brasil se descobre na perspectiva de uma cidade segregada, onde estão
demarcados os bairros de pobres e ricos, e fragmentada, isto é: no mesmo bairro se
encontram os pobres, ricos e classe média, dividindo os mesmos espaços, contudo
com diferenças nas residências e ruas. Deste modo, são evidentes as
desigualdades socioespaciais, com 334.180 mil pessoas (40,12%), residentes nos
bairros esquecidos pelo Estado, ou abandonados voluntariamente, deixados à
mercê de sua própria sorte.

Palavras Chave: Desigualdade Socioespacial. Segregação. Pobreza. São Luís.

ABSTRACT

The city is going through changes and needs to be rethought, be rebuilt to be
habitable, offering quality of life to its inhabitants, and this is independent of your
financial condition. It is in this context that this research aims to understand the city of
São Luís, capital of Maranhão State, through its various forms in time and space, and
what is the relationship with the social disparities. This thesis carries in its wake a
range of research on sociospatial inequality of São Luís, being structured on the
theoretical study, which gives intellectual legitimacy and methodological guidelines,
which are fundamental in understanding the results. Therefore, that argument is
based on various techniques and methods of analysis, such as literature,
cartography, GIS, statistical method and mathematical formulas, with respect to
inequality, segregation, exclusion and denial of human dignity, maximizing variables
that relate to poverty. The research takes place in 37 major neighborhoods, using
data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), censuses of
2000 and 2010, with emphasis in 2000. This thesis has the title Confronting the
Sociospatial Inequalities with the territory of the city of São Luís-Ma/Brasil, which
discovers a segregated city, where are demarcated neighborhoods rich and poor,
and fragmented, in the same neighborhood where are the poor, rich and middle
class, sharing the same space, but with differences in homes and streets. Thus, the
sociospatial inequalities are evident, with 334.180 million people (40.12%), residents
in neighborhoods neglected by the state, or voluntarily abandoned, leaving the mercy
of their fate.
Key-word: Sociospatial Inequality. Segregation. Poorness. São Luís.

RESUMEN
La ciudad pasa por transformaciones y necesita ser vuelta a pensar, a ser
reconstruida, a ser habitable, ofreciendo calidad de vida a sus habitantes y esto
independe de su condición financiera. Es en ese contexto que esta investigación
académica pretende comprender la ciudad de São Luís, capital del Estado de
Maranhão, por medio de sus varias formas como ciudad en el tiempo y en el
espacio, y cual la relación con las disparidades sociales. Esta tesis carga en su bojo
una gama de investigaciones sobre la desigualdad socioespacial de São Luís,
estando estructurada en el constructo de uno estudio aportado en el marco teórico,
que de la legitimidad intelectual al estudio; las directrices metodológicas, las cuales
son fundamentales en la comprensión de los resultados. Así pues, la referida tesis
está embasada en varias técnicas y métodos de análisis, como bibliográfica,
cartografía, geoprocesamiento, método estadístico y fórmulas matemáticas, en lo
que concierne a la desigualdad, la segregación, la exclusión y la negación del ser
humano en su dignidad, maximizando variables referente a la pobreza. La
investigación ocurrió en 37 grandes barrios, utilizando datos del Instituto Brasileño
de Geografía y Estadística (IBGE), de los censos de 2000 y 2010, con énfasis el año
de 2000. La referida tesis con el título Confrontando el Territorio con la Desigualdad
Socioespacial de la ciudad de São Luís-Ma/Brasil se descubre en la perspectiva de
una ciudad segregada, donde están demarcados los barrios de pobres y ricos, y
fragmentada, o sea: en el mismo barrio se encuentran los pobres, ricos y clase
media, dividiendo los mismos espacios, sin embargo, con diferencias en las
residencias y calles. De este modo, son evidentes las desigualdades
socioespaciales, con 334.180 mil personas (40,12%), viviendo en los barrios
olvidados por el Estado, o abandonados voluntariamente, dejados la su propia
suerte.
Palabras clave: Desigualdad Socioespacial. Segregación. Pobreza. São Luís.
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