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RESUMO: O presente artigo busca problematizar a segregação socioespacial 
na cidade de São Luís – MA, conduzindo um aprofundamento teórico nos 
próprios conceitos de segregação social e produção do espaço urbano, 
considerando uma abordagem sociológica das relações desenvolvidas na 
cidade. Assim, o estudo desses espaços urbanos excluídos socialmente pode 
contribuir no entendimento de que a segregação social na paisagem construída 
das cidades seja algo naturalizado em nossa sociedade contemporânea. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo, faz-se um breve panorama histórico da produção do 

espaço urbano nas cidades industriais, tendo início na Revolução Industrial, 

ocorrida no século XVIII, na Inglaterra. O modo de produção das cidades 

capitalistas se dispersou por toda a Europa, e chega no Brasil no início do 

século XX. 

O processo de urbanização no Brasil se desenvolveu com a 

industrialização ocorrida no século XX, incentivadas pelo Governo de Getúlio 

Vargas e Juscelino Kubitschek, quando foram implantadas grandes indústrias 

nacionais e multinacionais, o que propiciou o exercício dos capitais 

hegemônicos, resultando na fragmentação do território e numa nova 

distribuição de funções produtivas com consequências marcantes para a 

divisão social e territorial (SANTOS, 2008).   

A fragmentação das cidades associada ao crescimento urbano 

impede os cidadãos de vivenciar a cidade por inteiro, sendo assim as 

desigualdades sociais são materializadas no cenário urbano. Nesse contexto, a 

segregação social é um elemento que pode ser visualizado nas características 

socioespaciais de uma cidade, o que nos proporciona verificar intervenções 
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nas bases institucionais da manutenção dessa esfera de exclusão e integração 

(OBSERVATÓRIO, 2018). 

Pretende-se demonstrar que a diferenciação do espaço urbano é 

algo inerente das cidades capitalistas, que tiveram suas origens na Inglaterra 

do século XVIII. Apresentar uma visão teórica sociológica e urbana, pode 

contribuir para o entendimento das problemáticas sociais e urbanas das 

cidades brasileiras, que são caracterizadas pelas grandes desigualdades 

sociais e de estruturação urbana, pode fornecer instrumentos para a melhoria 

da qualidade de vida da população. 

 

1 A produção do espaço urbano e as cidades industriais 

 

As cidades industriais inglesas, oriundas da Revolução Industrial e 

da consolidação do modo de produção capitalista, já refletiam em seu espaço 

urbano características distintas de duas classes sociais: operários e burgueses. 

Friedrich Engels descreve o mundo urbano miserável e degradante, 

considerando aspectos da moradia, dos espaços públicos, da alimentação e do 

vestuário da classe operária nas cidades industriais inglesas, durante os anos 

de 1842 a 1844, no seu livro “A situação da classe trabalhadora na Inglaterra”, 

que foi publicado pela primeira vez no final do século XIX.  

As vilas operárias, situadas próximas as fábricas, contribuíam para a 

falta de salubridade das edificações, que eram altas, localizadas em ruas 

estreitas com presença de animais vivos e mortos. Nessas localidades não 

existiam condições básicas de saneamento e o acesso à moradia, por parte 

dos operários, era bem raro. Suas vidas dividiam-se em dois ambientes: de 

trabalho, no caso as indústrias e em residenciais, que eram caracterizados por 

cômodos mínimos, às vezes sem nenhum tipo de mobiliário, e que dormiam 

famílias inteiras. Além disso, as moradias eram alugadas e pertenciam a classe 

burguesa, que habitavam lugares com ruas amplas e arborizadas, casas 

grandes, bem iluminadas e ventiladas (ENGELS, 1985). 

O sistema de produção do espaço urbano desenvolvido pelas 

metrópoles europeias seguiu o modelo das cidades industriais inglesas, 

recriando cenários diferenciados que representavam a segregação urbana das 

classes sociais. Com o passar do tempo, o sistema econômico capitalista 



 

consolidou-se e provocou modificações na ocupação do território, surgindo, 

assim, um novo um modelo de desenvolvimento para as cidades. 

Para Simmel (1903), as cidades capitalistas têm como mediador 

social o dinheiro, sendo assim a posição e o valor, que determinada classe 

ocupa na sociedade, são definidos pelas características ligadas à vida 

monetária. Outros fatores que as compõem são: a aceleração do tempo, a 

própria capitalização das relações sociais, o stress, a grande carga de 

estímulos que um habitante desse tipo de cidade está exposto, que também 

podem interferir no comportamento humano. Sendo assim, o homem torna-se 

uma peça mecânica para o funcionamento de uma grande máquina, que é a 

cidade, conforme já demonstrado no clássico filme “Metropolis”, produzido em 

1927, realizado pelo cineasta austríaco Fritz Lang, que demonstra o complexo 

sistema da engrenagem urbana, em que cada classe social possui funções 

específicas, entre elas: dominantes e dominados.  

A vida contemporânea está ligada diretamente ao poder do capital, 

assim as relações estabelecidas entre os seres humanos no meio urbano são 

resultados de relações racionais, ao contrário do que ocorria no campo, ainda 

com características do tipo feudal, onde as relações eram baseadas pelo afeto. 

Dessa forma, percebe-se como o ambiente construído consegue provocar 

mudanças significativas no comportamento social dos seres humanos, 

refletindo no modo de vida considerando todos os aspectos políticos, 

econômicos, sociais e culturais. 

Para Lefebvre (1999), existe uma relação de dependência do 

capitalismo sobre o consumo e à produção do espaço urbano, tendo em vista 

que ele encontrou um novo alento na conquista do espaço em termos triviais 

na especulação imobiliária, nas grandes obras dentro e fora da cidade, na 

compra e venda do espaço. Considerando os postulados de Marx e Engels 

sobre a problemática urbana, que tem sua base composta pelas forças 

capitalistas, Henri Lefebvre apresenta instrumentos que subsidiam a análise 

dos mecanismos de democratização da cidade. Nesse contexto, as forças 

produtivas, apesar dos obstáculos oferecidos pelas relações de produção 

capitalista, contribuem a produção do espaço em escala mundial, propiciando 

um ambiente contraditório no espaço urbano produzido de forma global e suas 

segmentações. 



 

Manuel Castells, no seu livro “A questão urbana”, apresenta teorias 

que estão centradas na lógica da produção urbana em sociedades de 

desenvolvimento capitalista, e é considerado um marco no estudo da sociologia 

urbana. Dessa forma, o autor busca discutir as contradições urbanas inerentes 

ao crescimento das cidades e dos movimentos urbanos, incluindo a luta entre 

classes sociais, considerando que o termo urbano funciona como algo 

ideológico e não teórico o que deixa claro que o centro urbano precisa ser 

trabalhado como categoria social.  

Diante disso, uma minoria da população tende a apropriar-se da 

cultura e histórias urbanas da cidade, localizando-se em áreas centrais 

reabilitadas. A dominação está claramente estabelecida e aplicada à classe de 

poder aquisitivo mais alto, ou seja, não necessita procurar a periferia urbana 

para fixação de novos conjuntos residenciais, tendo em vista que o poder 

público recupera áreas degradadas no centro urbano de forma a mantê-la na 

região central (CASTELLS, 1983). 

Ao realizar uma profunda análise sobre os estudos urbanos 

desenvolvidos com base na ecologia, na geografia e na economia política 

marxista, Mark Gottdiener (2006) constrói modelos que se situam na 

perspectiva da produção social do espaço urbano, estabelecendo uma 

abordagem interdisciplinar da ciência urbanística. Sendo assim, a cidade é 

compreendida como um produto de transformações da organização social, e 

sua representação pode ser visualizada no desenvolvimento desigual e nas 

injustiças sociais, considerando a cidade como um aglomerado urbano que:  

 
(...) salienta de riqueza espacialmente, através da concentração de 
força de trabalho e de capital. As mudanças socioespaciais na cidade 
são reguladas pela lógica da acumulação de capital, e o resultado 
desses processos numa sociedade capitalista é o desenvolvimento 
desigual e injustiças sociais que são distribuídas tanto espacialmente 
quanto demograficamente. (GOTTDIENER, 2006, p. 29). 
 

Para Harvey (2005), analisar de forma específica a segregação 

urbana, é necessária uma investigação detalhada sobre o significado e o papel 

do espaço urbano, apresentando assim uma contribuição fundamental para a 

elaboração desse estudo, relacionando localizações intra-urbanas com os 

rendimentos das pessoas.  

Robert Parker foi um dos professores fundadores da Universidade 



 

de Chicago, organizando o curso de Ciências Sociais, e que mais tarde ficaria 

conhecida pela sua corrente de pensamento denominada Escola de Chicago. 

Robert Parker iniciou suas atividades escrevendo sobre a cidade e a via como: 

 
(...) um laboratório para a investigação da vida social. Ele tinha uma 
ideia central sobre a história do mundo naquela época, sobre o que 
estava ocorrendo, ideia que resumiu ao dizer: hoje, o mundo inteiro 
ou vive na cidade ou está a caminho da cidade; então, se estudarmos 
as cidades, poderemos compreender o que se passa no mundo. 
Assim, Park organizou seus alunos para esse empreendimento. O 
ensaio que resultou desse trabalho é muito interessante: consiste em 
uma série de tópicos, quase todos constituídos de perguntas cujas 
respostas se desejava conhecer e que só podiam ser encontradas por 
meio da pesquisa empírica. (BECKER, 1996, p. 180) 

 

Assim, é evidente que a Escola de Chicago nos apresenta diferentes 

métodos e materiais de pesquisas urbanas, com o intuito de compreender o 

indivíduo do meio urbano. Essas práticas e estudos urbanos contribuem para 

que as cidades contemporâneas, oriundas daquele modelo industrial do século 

XVIII, possam apresentar perspectivas resolutivas para os problemas urbanos 

atuais. 

 

2 A produção do espaço urbano e as cidades brasileiras 

 

No Brasil, a partir do século XX, temos sociólogos como Gilberto 

Freire (1933) e Sérgio Buarque de Holanda (1995), que realizaram pesquisas 

sobre aspectos sociais e culturais da sociedade, o que contribuiu para a 

compreensão dos elementos que configuravam a forma urbana no país. Os 

estudos realizados sobre a morfologia urbana estão relacionados com aspectos 

políticos, econômicos e sociais das formas urbanas brasileiras, que se 

mesclam com outras disciplinas como a sociologia e a economia. 

No decorrer da história da urbanização brasileira, a questão 

habitacional apresenta-se como um elemento de grande desafio para a política 

urbana municipal. A falta de políticas públicas voltadas para a habitação das 

classes mais desfavorecidas economicamente, propiciou o crescimento 

desordenado da cidade, levando a criação de ocupações espontâneas em 

áreas de risco (MARICATO, 1993). 

Em muito dos casos esses assentamentos irregulares e loteamentos 

clandestinos são implantados em áreas protegidas pela legislação ambiental 



 

brasileira, em que são consideradas áreas não-edificáveis. Muitas vezes, 

ocupam encostas de morros e várzeas de rios, que estão sujeitas a 

desmoronamentos e inundações, contribuindo para a degradação do meio 

ambiente, transgredindo as políticas de desenvolvimento sustentável, oriundas 

da década de 70. Conforme Tomerius, o conceito de sustentabilidade 

representa o: 

(...) princípio maior para os poderes públicos, o qual equilibraria 
interesses ecológicos, econômicos e sociais nas políticas públicas, 
considerando os efeitos dos seus programas e suas estratégias para 
as gerações futuras. Neste sentido, torna-se problemática a perda de 
precisão e orientação do conceito de sustentabilidade para a prática 
pública, para o nível em que a grande maioria das decisões públicas 
tem consequências práticas na qualidade da vida dos cidadãos, no 
presente e futuro (TOMERIUS, 2009, p. 12). 
 

Contudo, a dinâmica existente nas cidades brasileiras não produz 

um cenário propício para a construção de alternativas de desenvolvimento 

sustentável, o que nos condiciona a enfrentar sérios desafios. De acordo com 

Maricato (2001), a cidade torna-se um espaço de conflitos fundiários, de um 

lado aqueles que possuem uma propriedade privada e do outro, a grande 

maioria, que tenta encontrar na malha urbana um local para fixar uma moradia. 

Dessa forma, o espaço urbano produzido pelo homem não cria condições 

igualitárias para os habitantes de diferentes regiões de uma cidade, tendo que 

desobedecer a legislação vigente, e buscar soluções de moradias em áreas 

que não possuem valor para o mercado imobiliário. 

A partir da década de 70, os conjuntos habitacionais financiados pelo 

Banco Nacional de Habitação – BNH passaram a constituir um elemento 

integrante da expansão urbana das cidades brasileiras. Geralmente, esses 

conjuntos eram implantados em áreas distantes desprovidas de infraestrutura, 

equipamentos e serviços públicos, contribuindo para a urbanização de novos 

espaços com características excludentes do desenvolvimento urbano imposto 

pelo modo de produção capitalista. 

Esse processo desconsidera os preceitos de sustentabilidade 

urbana, que conforme Tomerius (2009, p.15), os projetos residenciais ou 

comerciais “(...) deveriam ser planejados ao lado das linhas de transporte 

público já existentes para reforçar o rendimento do transporte público e diminuir 

emissões e congestionamentos gerados pelo tráfego de automóveis”. 

Na cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, a 



 

implantação de conjuntos habitacionais em áreas distantes não foi diferente do 

restante do Brasil, o que resultou em inúmeros vazios urbanos na malha 

urbana, que se tornaram objetos de uso da especulação imobiliária (BURNETT, 

2008). Entretanto, a Política Habitacional desenvolvida no Brasil, não foi capaz 

de atender prontamente a população, e muitos não tiveram oportunidades de 

adquirir imóveis que foram oferecidos pelo Poder Público como solução para a 

falta de moradia na cidade, o que ocasionou a proliferação de ocupações 

espontâneas e assentamentos informais em alguns vazios urbanos existentes. 

Muitos desses assentamentos foram consolidados e sofreram o processo de 

“urbanização”, ou seja, tal “reconhecimento” pelo Poder Público tornou-se uma 

solução para o problema da moradia. (MARICATO, 2001)  

Essa dinâmica da produção do espaço urbano também contribuiu 

para a consolidação de ocupações espontâneas próximas ao centro urbano, 

fixando-se em áreas de preservação ambiental e de risco como encostas de 

morros e fundo de vales, pois são áreas que não interessavam ao mercado 

imobiliário local. Dessa forma, criou-se um mosaico de espaços urbanos 

diferenciados, criando um conflito social entre os bairros provenientes de 

loteamentos oficiais, onde são implantados condomínios residenciais de alto 

padrão de luxo e no seu entorno foi ocupado por uma população de baixa 

renda, fruto do descaso das políticas públicas.  

Kowarick (1981) discorre que a distribuição espacial da população 

no Brasil reflete a condição socioeconômica dos habitantes, de forma que as 

desigualdades se projetam na ocupação do espaço da cidade. De acordo com 

Villaça (2001), uma das características mais marcantes da metrópole brasileira 

é a segregação espacial dos bairros residenciais das distintas classes sociais, 

criando-se sítios muito particulares.  

A política urbana brasileira, com base nos arts. 182 e 183 da 

Constituição Federal, que foram regulamentados pelo Estatuto da Cidade, Lei 

Federal nº 10.257/2001, estabeleceu diretrizes gerais para o planejamento 

urbano municipal, tendo como elemento fundamental os planos diretores 

municipais participativos, tendo em vista garantir a função social da 

propriedade urbana (BRASIL, 2001). 

O plano diretor municipal da cidade de São Luís, Lei Municipal nº. 

4669/2006, no seu art. 3º tem como um dos objetivos gerais garantir o 



 

cumprimento de suas funções sociais da cidade e da propriedade urbana e 

rural, através do direito à moradia digna, ao saneamento ambiental, à 

infraestrutura urbana, ao transporte e serviços públicos de qualidade para 

todos os cidadãos, priorizando assim o bem estar coletivo sobre o individual. 

No art. 5º do Plano Diretor de São Luís, que trata da política de 

desenvolvimento urbano da Cidade de São Luís, demonstra-se o princípio de 

instituir o ordenamento do pleno desenvolvimento das funções sociais da 

propriedade e da cidade, a utilização equilibrada de seu território e dos 

recursos naturais. A função social da cidade é definida no art. 2º como: 

 
(...) a função que deve cumprir a cidade para assegurar a plena 
realização dos direitos de todos os cidadãos à moradia digna, aos 
serviços públicos de saneamento ambiental, infraestrutura, transporte, 
educação, saúde, cultura, esporte, lazer, trabalho, segurança, 
acessibilidade e mobilidade, informação, participação e decisão no 
processo de planejamento territorial municipal (SÃO LUÍS, 2006, 
p.10). 
 

Na cidade de São Luís, os espaços produzidos criaram “ilhas 

sociais” diferenciadas, ou seja, a proliferação dos condomínios fechados, 

destinados a classe de alto poder aquisitivo, são implantados em áreas 

próximas de outros bairros considerados deteriorados que se originaram de 

ocupações espontâneas, e hoje, já estão consolidadas. Essa diferenciação de 

regiões sociais produzem conflitos entre bairros que possuem interesses 

contrários, resultando em políticas públicas desiguais, ou seja, o planejamento 

municipal urbano será desigual e produzirá uma cidade desigual. (MARICATO, 

2001). 

Conforme dados do IBGE (2010), o Pólo do Coroadinho foi 

considerado o quarto maior aglomerado subnormal do Brasil e é considerada 

uma área com histórico de conflitos de terra até os dias de hoje, sendo 

caracterizado pela ocupação de áreas de preservação permanente e áreas de 

riscos, tais como: margens de rios e encostas de morros. De acordo com o 

IBGE (2010, p.15), o setor especial de aglomerado subnormal é: 

 
“um conjunto constituído de, no mínimo, 51 (cinquenta e uma) 
unidades habitacionais (barracos, casas...) carentes, em sua maioria 
de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até 
período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) 
e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa.” 
 

 A identificação dos Aglomerados Subnormais é feita considerando 



 

alguns critérios como a ocupação ilegal da terra, locais que tenham 

características de urbanização fora dos padrões vigentes, que podem ser 

percebidos por vias de circulação estreitas e de alinhamento irregular, lotes de 

tamanhos e formas desiguais, construções não regularizadas por órgãos 

públicos e precariedade de serviços públicos essenciais (IBGE, 2010). 

Atualmente, o polo do Coroadinho possui 21 localidades situadas às 

margens da Avenida dos Africanos, uma das principais vias que liga o 

aeroporto ao centro da cidade, e que geralmente é palco de manifestações da 

população para reivindicação de segurança, de transporte público de 

qualidade, saúde, educação e melhoria na infraestrutura dos bairros. Alguns 

líderes comunitários contam que a população decidiu ir às ruas protestar por 

estar cansada com o descaso público e que foram realizadas reuniões com 

representantes dos governos municipal e estadual, mas nenhuma providência 

para resolver os problemas. A região é carente de instituições de ensino e de 

saúde, o policiamento é deficiente, grande parte das casas está situada em 

áreas de risco já periciadas pela Defesa Civil, e que no período de chuvas, as 

famílias se sentem desamparadas sem ter local para serem remanejadas 

(JORNAL PEQUENO, 2013). 

Lynch (2008) considera que a percepção dos elementos 

morfológicos, a partir da imagem que a cidade produz e sua análise, são 

fundamentadas, a partir de três elementos: a identidade, estrutura e significado. 

O espaço de um modo significativo para essas ações e que a estrutura social e 

a estrutura espacial estão relacionadas parcialmente, na verdade estão mal 

interligadas, uma vez que ambas se afetam mutuamente através de uma 

variável interveniente – o ser humano (LYNCH, 1981). Sendo assim, é de 

extrema importância que as políticas públicas urbanas possam atender as 

peculiaridades de regiões periféricas, consideradas como a cidade informal, 

incluindo socialmente parte esquecida de nossa sociedade. 

 

CONCLUSÃO 

 

Analisar a relação entre a divisão social do espaço e as 

desigualdades quanto ao acesso aos serviços, às condições de moradia e à 

exposição a danos ou a riscos de natureza ambiental, é um grande desafio 



 

para os profissionais do urbanismo. Discutir os indicadores de acesso aos 

serviços urbanos e de condições de moradia, pode contribuir na construção e 

na consolidação de um planejamento urbano brasileiro mais inclusivo. 

O espaço urbano que segue a lógica de produção do sistema 

capitalista é propício para que a cidade se torne uma arena, em que diferentes 

classes sociais disputam porções do território. O Estado Moderno, responsável 

pelo planejamento urbano, atende apenas aos interesses de uma elite, 

resultando num espaço urbano diferenciado, que é característico das cidades 

brasileiras, em que a segregação socioespacial é cada vez mais presente no 

tecido urbano. 

Por fim, instituir princípios e estudos para a redução das 

desigualdades sociais, possibilitando o fornecimento de ferramentas e 

resultados aos formuladores das políticas públicas, poderá contribuir para 

melhorias do contexto socioeconômico de uma região excluída socialmente de 

uma cidade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 
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