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PROJETO: HABITAÇÃO POPULAR EM ÁREAS CENTRAIS: UM DESAFIO PARA
AS METRÓPOLES BRASILEIRAS
O projeto1, uma parceria entre o Instituto Polis e a OXFAM GB, teve início em Junho
de 2008 com Coordenação Geral no Polis de Renato Cymbalista e Coordenação Geral
na OXFAM de Édien Pantoja. O projeto conta com um conjunto de parceiros em cinco
capitais brasileiras: São Paulo (Instituto Pólis), Recife (OXFAM / FERU / FNRU),
Fortaleza (Cearah Periferia), Belém (FASE Amazônia) e Rio de Janeiro (FASE).
A equipe do projeto tem Coordenação Geral da arquiteta e urbanista Margareth
Uemura, consultoria de Helena Menna Barreto Silva e conta com as pesquisadoras
Dinalva Roldan, Isadora Tsukumo e Natasha Menegon.
Como primeira atividade do projeto foi realizada oficina no dia 25 de Junho visando
debater estratégias de mobilização nas cinco capitais, metodologia básica para coleta
e sistematização de dados, bem como diretrizes para elaboração da exposição e da
publicação.
A
relatoria
da
oficina
segue
em
anexo
no
arquivo
“02_relatoria_oficina_polis_oxfam”.
Na oficina, os parceiros das cidades de Belém e Recife não puderam estar presentes.
Dessa forma, estão sendo realizadas visitas e reuniões nessas cidades com o
objetivo de apresentar o projeto e estabelecer contato com os parceiros e atores
locais. Em Belém esse contato ocorreu nos dias 3 e 4 de Julho. Foram realizados três
encontros: com a Secretaria de Cultura do Estado do Pará, IPHAN e Secretaria de
Planejamento do Município2; reunião com o Fórum Landi (UFPA)3; e com a FASE e
movimentos populares4.
Está agendado para o dia 15 de Jullho no instituto Polis reunião com o coordenador
do Fórum Landi para apresentação do trabalho e pesquisa “Cidade velha Cidade
Viva” realizado na Cidade Velha, em Belém.
A visita a Recife está agendada para os dias 27 e 28 de Julho, durante o encontro do
Fórum Nacional da Reforma Urbana.
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A apresentação do projeto no arquivo “01_Projeto_Pólis_Oxfam.pdf”
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Ver relatoria no arquivo “05_BELEM_Reunião_SECULT”.
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Ver relatoria no arquivo “03_BELEM_Reunião_Fórum Landi”.
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Ver relatoria no arquivo “04_BELEM_Reunião_FASE”.

A pesquisa (ver apresentação do projeto item 2.1) proposta no âmbito do projeto
está em andamento. Neste momento estamos coletando dados secundários (CENSOIBGE) para futuro mapeamento das informações nas cinco Regiões Metropolitanas.
Primeiramente serão realizados os mapas para a R. M. de São Paulo, como um
piloto. As primeiras versões serão encaminhadas para os parceiros para discussão e
avaliação dos resultados. Posteriormente (agosto) esses mapas temáticos serão
realizados para as outras regiões metropolitanas.
Foi realizada reunião no dia 14 de Julho com o DIEESE com o objetivo de obter
dados sobre emprego e empregador (CAGED e RAIS) para espacialização em mapas,
visando contribuir na discussão sobre a problemática da concentração de empregos,
mobilidade e habitação. Ficou estabelecido que o DIEESE fornecerá os dados por
distrito para as regiões metropolitanas de cada cidade parceira do projeto. A partir
desses dados o Polis construirá mapas temáticos. Foi agendada reunião para a
semana de 21 a 25 de Julho para estabelecer os critérios e variáveis que deverão ser
abordados e analisados.
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