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RESUMO 

Os problemas relacionados às questões da moradia e potencializados no advento do capitalismo industrial 
revelaram  problemas  de  escassez/precariedade  da  moradia,  problemas  relacionados  à 
ausência/precariedade  de  infraestrutura  urbana  e  a  desorganização  espacial  da  cidade.  Esse  contexto 
oportunizou por a descoberto reflexões da obra clássica Sobre a Questão da Moradia de Friedrich Engels. 
A obra citada aborda uma  realidade europeia oitocentista, entretanto, essa  realidade ultrapassa  limites 
geográficos  e  apresenta‐se  de  forma  visível  no  espaço  urbano  brasileiro,  reforçado  por  processos 
especulativos que  se materializam na  cidade  e  refletem problemas  antigos,  como: déficit habitacional, 
domicílios precários, coabitação  familiar, ônus excessivo de aluguel, sem‐teto, ocupação urbana, dentre 
outras  tantas  especificações  que  particularizam  a  questão  da moradia  e,  acrescente‐se,  a  questão  do 
espaço urbano. O sistema capitalista passa a operar de outra forma, que não se sustenta nas indústrias, e 
a produção do espaço urbano é também modificada. A  lógica agora não é racional, dirigida e previsível, 
mas  irracional,  imprevisível  e  dotada  dos  mais  diversos  significados:  trata‐se  de  uma  sistemática 
financeira. As empresas não são mais de base nacional, mas multinacionais e transnacionais, aumenta‐se a 
especulação financeira nos mercados, os sistemas de financiamento e empréstimo são fortalecidos. Essa 
pesquisa  se dedica a dois momentos distintos.  Inicialmente, propomos uma  revisão e discussão  teórica 
sobre  as  temáticas, moradia  social,  espaço  urbano  e  processos  de  segregação  e  sequencialmente  nos 
dedicamos a analisar  formas socioespacias a partir da produção do espaço no Conjunto Habitacional de 
Interesse Social Jardins do Cerrado  I,  II,  III,  IV e VII, na cidade de Goiânia‐Go. A proximidade espacial da 
classe trabalhadora fragmentada por diferentes segmentos de renda revelam as desigualdades estruturais 
existentes no processo de produção das moradias de interesse social (Residenciais Jardins do Cerrado I, II, 
III e IV) em detrimento das moradias construídas para o segmento comercial, que neste caso ganha forma 
no  (Residencial  Jardins do Cerrado VII),  em que  foram  construídas  tanto moradias de  segmento  social 
como de segmento comercial.  
 
Palavras‐chave: Moradia; Cidade; Segregação socioespacial. 
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RESUMO 

Os problemas relacionados às questões da moradia e potencializados no advento do capitalismo industrial 
revelaram problemas de escassez/precariedade da moradia, problemas relacionados à ausência/precariedade de 
infraestrutura urbana e a desorganização espacial da cidade. Esse contexto oportunizou por a descoberto 
reflexões da obra clássica Sobre a Questão da Moradia de Friedrich Engels. A obra citada aborda uma realidade 
europeia oitocentista, entretanto, essa realidade ultrapassa limites geográficos e apresenta-se de forma visível no 
espaço urbano brasileiro, reforçado por processos especulativos que se materializam na cidade e refletem 
problemas antigos, como: déficit habitacional, domicílios precários, coabitação familiar, ônus excessivo de 
aluguel, sem-teto, ocupação urbana, dentre outras tantas especificações que particularizam a questão da moradia 
e, acrescente-se, a questão do espaço urbano. O sistema capitalista passa a operar de outra forma, que não se 
sustenta nas indústrias, e a produção do espaço urbano é também modificada. A lógica agora não é racional, 
dirigida e previsível, mas irracional, imprevisível e dotada dos mais diversos significados: trata-se de uma 
sistemática financeira. As empresas não são mais de base nacional, mas multinacionais e transnacionais, 
aumenta-se a especulação financeira nos mercados, os sistemas de financiamento e empréstimo são fortalecidos. 
Essa pesquisa se dedica a dois momentos distintos. Inicialmente, propomos uma revisão e discussão teórica 
sobre as temáticas, moradia social, espaço urbano e processos de segregação e sequencialmente nos dedicamos a 
analisar formas socioespacias a partir da produção do espaço no Conjunto Habitacional de Interesse Social 
Jardins do Cerrado I, II, III, IV e VII, na cidade de Goiânia-Go. A proximidade espacial da classe trabalhadora 
fragmentada por diferentes segmentos de renda revelam as desigualdades estruturais existentes no processo de 
produção das moradias de interesse social (Residenciais Jardins do Cerrado I, II, III e IV) em detrimento das 
moradias construídas para o segmento comercial, que neste caso ganha forma no (Residencial Jardins do Cerrado 
VII), em que foram construídas tanto moradias de segmento social como de segmento comercial.  
 
Palavras-chave: Moradia; Cidade; Segregação socioespacial. 
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INTRODUÇÃO  

 
 A cidade preexiste aos processos de industrialização e urbanização, porém, não se 

pode deixar de destacar como estes alteraram profundamente suas relações. Relações estas, 

que foram instituídas a partir do valor de uso, mas que passaram a ser organizadas a partir do 

valor de troca. Nesse contexto de transição de valor, Lefebvre (1968) destaca que: 

 
a própria cidade é uma obra, e esta característica contrasta com a orientação 
irreversível na direção do dinheiro, na direção do comércio, na direção das trocas, na 
direção dos produtos. Com efeito, a obra é valor de uso e o produto é valor de troca. 
O uso principal da cidade, isto é, das ruas e das praças, dos edifícios e dos 
monumentos, é a Festa (que consome improdutivamente, sem nenhuma outra 
vantagem além do prazer e do prestígio, enormes riquezas em objetos e em dinheiro) 
(LEFEBVRE, 1968, p. 10-11). 
 

A cidade passa a ser produzida a partir de conjunturas que transitam entre valor de uso 

e valor de troca, em tem sua (re)organização orientada a partir das premissas estabelecidas 

dentro do sistema capitalista, 

 
no sistema urbano que procuramos analisar se exerce a ação dêsses conflitos 
específicos: entre valor de uso e valor de troca, entre a mobilização e a riqueza (em 
dinheiro, em papel) e o investimento improdutivo da cidade, entre a acumulação do 
capital e sua dilapidação nas festas, entre a extensão do território dominado e as 
exigências de uma organização severa dêsse território em tôrno de uma cidade 
dominadora. Essa última se protege contra qualquer eventualidade através da 
organização corporativa que paralisa as iniciativas do capitalismo bancário e 
comercial. Cada organização corporativa entra num conjunto orgânico; o sistema 
corporativo regulamenta a divisão dos atos e das atividades no espaço urbano (ruas e 
bairros) e no tempo urbano (honorários e festas) (LEFEBVRE, 1968, p. 12). 
 

As ações que (re)produzem a cidade e o espaço urbano na era da industrialização não 

são necessariamente as mesmas que conduzem os processos atuais, contudo, a compreensão 

das conjecturas contemporâneas perpassam pela concepção histórica dos processos e formas 

que a constituíram.  

Rolnik (1994) traz a baila reflexões sobre a cidade, em que apresenta características 

variantes no tempo e no espaço, que perpassam pela cidade como ímã, em que “o templo era o 

ímã que reunia o grupo” (1994, p. 14). A cidade como escrita, “é esta dimensão que permite 

que o próprio espaço da cidade se encarrega de contar sua história” (1994, p. 18). A cidade 

política, em que “ser habitante da cidade significa participar de alguma forma da vida pública, 

mesmo que em muitos casos essa participação seja apenas a submissão a regras e 

regulamentos” (1994, p. 22). Como mercadoria “a expansão do caráter mercantil da cidade se 

dá quando se constitui uma divisão do trabalho entre cidades” (1994, p. 26-27). A cidade do 



capital, em que “a terra urbana, que era comunalmente ocupada, passa a ser uma mercadoria” 

e a “organização da cidade passa a ser marcada pela divisão da sociedade em classes” (1994, 

p. 39). 

O pulsar dos séculos e o passar dos anos revelaram episódios que evidenciaram o 

declínio do capitalismo industrial e a ascensão do capitalismo financeiro, global e 

especulativo, essa nova condição suscita reflexões complementares e condizentes com a 

contemporaneidade, compreendendo assim a necessidade de se pensar a produção da moradia 

de maneira intrínseca a produção espaço urbano e a partir de sua perspectiva dialética, como 

espaço “fragmentado e articulado, reflexo e condição social, um conjunto de símbolos e 

campo de lutas” (CORRÊA, 2005, p. 9). 

O sistema capitalista passa a operar de outra forma, que não se sustenta nas indústrias, 

e a produção do espaço urbano é também modificada. A lógica agora não é racional, dirigida 

e previsível, mas irracional, imprevisível e dotada dos mais diversos significados: trata-se de 

uma sistemática financeira. As empresas não são mais de base nacional, mas multinacionais e 

transnacionais, aumenta-se a especulação financeira nos mercados, os sistemas de 

financiamento e empréstimo são fortalecidos. Apesar de ter passado por duas grandes crises, 

uma em 1929 e a outra em 2008, esse subtipo do capitalismo está presente na economia 

mundial até os dias de hoje e interfere diretamente na produção do espaço urbano nacional e 

mundial. 

A cidade de nossa época tornou-se sujeito através dos planejamentos estratégicos em 

sua maioria concebidos no seio da sociedade espanhola, que objetivam requalificar espaços, 

ressignificar lógicas e atribuir valores específicos à urbe. Enquanto isso, pretos, pobres e 

indivíduos em situação de rua são coletados para se higienizar determinada rota: a regra é não 

contrariar o grande capital, aqueles que podem pagar pelos “valores” do lugar não querem ver 

o mau gosto, a miséria. Elevou-se a percepção sobre o sentido de pertencimento àquela cidade 

por seus habitantes, que agora a defendem com unhas e dentes, como se fosse ela a sua pátria. 

Aquele meio urbano é então colocado em um cenário de disputa e competitividade, da mesma 

forma que uma mercadoria criada por uma empresa, e que deve ser vendida em determinado 

tempo. Qual seria o papel do indivíduo interpelado pela estrutura agora irracional do 

capitalismo? Teria(m) a(s) cultura(s) papel central no reestabelecimento da esfera pública, 

indo na contramão do atual esvaziamento político da cidade? 

 

Do chão da fábrica... 

 



 Embora tenham se passado cerca de 150 anos após a escrita de Friedrich Engels, Sobre 

a questão da moradia traz uma discussão teórica entre as concepções do autor frente aos 

ideários pequeno-burguês e burguês. No que se refere a sua relevância, abarca discussões 

sobre problemas históricos relacionados à moradia, principalmente a moradia destinada a 

classe trabalhadora e pobre, que para o âmbito contemporâneo revela contribuições 

significativas.  

 Os enigmas relacionados à questão da moradia e potencializados no advento do 

capitalismo industrial, momento este, em que a população migra do meio rural para a cidade e 

se defronta com escassez/precariedade da moradia, problemas relacionados à 

ausência/precariedade de infraestrutura urbana e uma consequente desorganização espacial da 

cidade, tornam cabíveis na atualidade, por a descoberto algumas abordagens realizadas por 

Engels entre os anos de 1872-1873, sobre a questão da moradia. 

 Em tempos em que a moradia destinada a classe trabalhadora e pobre assume caráter 

de mercadoria, dentro do modo de produção capitalista, resgatar reminiscências propagadas 

por Engels enfatiza a tendência de que o sistema capitalista não teve a intenção de no século 

XIX, assim como não tem no século XXI, de resolver a escassez e más condições referente a 

moradia: 

 
A assim chamada escassez de moradia, que desempenha um papel tão importante na 
imprensa atual, não consiste em que a classe dos trabalhadores esteja vivendo, de 
modo geral, em moradias ruins, superlotadas e insalubres. Essa escassez de moradia 
não é peculiar da época atual; ela não é mesmo um dos sofrimentos peculiares do 
proletariado moderno em comparação com todas as classes oprimidas anteriores; 
pelo contrário, ela atingiu todas as classes oprimidas de todos os tempos de modo 
bastante homogêneo. (ENGELS, 2015, p. 38) 
 

A lógica de produção do espaço urbano a partir da moradia social, atinge de modo 

impudente àqueles que possuem diminuto ou nenhum acesso ao dinheiro ou ao crédito, 

deixando trabalhadoras e trabalhadores à mercê de especulações de agentes produtores do 

espaço que sustentam um padrão contínuo e histórico de descaso referente a produção de 

moradia destinada a classe trabalhadora e pobre.  

No que se refere a localização, a prática especulativa, ainda que não uma tendência de 

mercado na era da industrialização, já articulava a distribuição espacial das áreas residenciais 

e industriais, de forma a atender interesses privados e públicos, tendência essa, que se 

associava tanto no contexto da locação como da construção dessas moradias e fábricas, 

 

Isso acontece sobretudo com moradias localizadas no centro, cujo aluguel, por mais 
superlotadas que estejam as casas, jamais ou só muito lentamente teria como 
ultrapassar um certo valor máximo. Elas são demolidas e, em seu lugar constroem-se 



lojas, depósitos de mercadorias, prédios públicos. Em Paris, o bonapartismo por 
intermédio de Haussmann explorou colossalmente essa tendência na prática do 
enriquecimento privado; mas o espírito de Haussmann também se espalhou por 
Londres, Manchester, Liverpool, e parece sentir-se em casa igualmente em Berlim e 
Viena. O resultado é que os trabalhadores são empurrados do centro das cidades 
para a periferia, as moradias dos trabalhadores e, de modo geral, as moradias 
menores se tornam raras e caras e muitas vezes nem podem ser adquiridas, porque 
nessas condições a indústria da construção civil para qual as moradias mais caras 
representam um campo de especulação muito atrativo, apenas excepcionalmente se 
construirá moradias para trabalhadores  (ENGELS, 2015, p. 39-40). 
 

 A classe trabalhadora imersa na trama capitalista, que através de barganha, era 

condicionada ao aceite de pesadas imposições do chão da fábrica em troca do acesso a 

moradia. Coletivamente, essa prática não era suficiente para resolver as demandas 

relacionadas a escassez e precariedade da moradia, ao contrário, ações como essas 

direcionavam a tendência em manter a sociedade estagnada em uma miséria, miséria esta 

produzida e mantida pelo sistema capitalista tanto em seus primórdios como na 

contemporaneidade.  

 Como se resolve então a questão da moradia? A discussão realizada por Engels aborda 

uma realidade europeia oitocentista, industrial e de transição das relações campo-cidade, em 

que expõe problemas referentes ao aumento de aluguéis, concentração de famílias em uma 

única moradia e desabrigados, bem como questiona os ideários pequeno-burguês e burguês 

em relação as soluções referentes a moradia direcionada a classe trabalhadora.  

 Entretanto, essa é uma realidade que ultrapassa limites geográficos, reforçada por 

processos especulativos que se materializam nas cidades e refletem problemas antigos, como, 

déficit habitacional, domicílios precários, coabitação familiar, ônus excessivo de aluguel, 

sem-teto, ocupação urbana, dentre outras tantas especificações que particularizam a questão 

da moradia e acrescente-se, a questão do espaço urbano. 

Se encontramos no pensamento pequeno-burguês a tentativa resolver a questão da 

moradia a partir das argumentações jurídicas, nos deparamos ainda com posicionamentos de 

cunho burguês que deslegitimam a luta da classe trabalhadora em função de seu 

comportamento moral. A proposição pequeno-burguesa e burguesa dedica-se a manter a 

conveniência de oferta de moradia a partir das amarras que vinculam a classe trabalhadora ao 

chão da fábrica.  

Muito aquém das questões da escassez, faz-se necessário analisar as más condições 

das moradias, “é a ordem social capitalista que gera reiteradamente as más condições que 

pretende sanar” (ENGELS, 2015, p. 66), que refletem as enfermidades de todos os tipos para 

a classe trabalhadora, e que somente são reconhecidas pela burguesia quando as 

consequências dessas enfermidades são refletidas sobre os espaços elitistas, surgindo assim, 



toda sorte de proposições para saná-las, contudo, apenas confirmam que a forma propositiva 

de se resolver os problemas relacionados à questão da moradia atendem apenas a interesses 

privados e com finalidade de crescimento contínuo e acúmulo sem fim. 

 

... Ao chão do cerrado 

 
A partir de um banco de dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, baseado no Censo Demográfico de 2000 e em parceria com a Secretaria Nacional 

de Habitação do Ministério das Cidades e o Centro de Estatística e Informações da Fundação 

João Pinheiro foi possível produzir o relatório sobre o Déficit Habitacional Municipal no 

Brasil 2010, que permitiu conhecer em números, o déficit de moradias dos municípios 

brasileiros. Apresento os números referentes à cidade de Goiânia, recorte espacial deste 

trabalho:  

 
Tabela 1 - Déficit habitacional total e déficit habitacional relativo ao total de domicílios por situação de 
domicílio, segundo capitais - Brasil – 2010 

Município Absoluto Relativo

Goiânia Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

62.398 62.269 129 14,8 14,8 8,5 

Fonte: Fundação João Pinheiro 

  
Tabela 2 - Déficit habitacional por componente e percentual por componente em relação ao déficit habitacional 
total, segundo capitais - Brasil – 2010 
Município Déficit Habitacional por componente 

 Total Relação ao déficit habitacional total

Goiânia Precário Coabitação Ônus Adensamento Precário Coabitação Ônus Adensamento

1.049 30.696 27.194 3.458 1,7 49,2 43,6 5,5

Fonte: Fundação João Pinheiro 

 
Os dados apresentados são referentes ao Censo Demográfico de 2000, em que a cidade 

de Goiânia apresenta déficit absoluto urbano de 62.269 habitações, em seus diversos 

componentes, precário, coabitação, ônus e adensamento.  

A contra partida apresentada pelo poder público municipal até o ano de 2016 foi a 

produção de cerca de 6.761 Habitações de Interesse Social, divididas entre os Conjuntos 

Habitacionais4, Jardins do Cerrado, Bertim Belchior, Irisville, Buena Vista IV, Antonio 

Carlos Pires e Portal do Ipês. 

                                                            
4 Informações adquiridas através de conversas informais com técnicos da Secretaria Municipal de Habitação de 
Goiânia (GO). 



A ação de quantificar o déficit habitacional no Brasil é uma prática válida, que pode 

contribuir para a elaboração de políticas públicas voltadas para habitação e para a cidade, 

mas, que deve se atentar para a rigidez que os dados em si não são capazes de contemplar, 

como considerar a população que não possui registros identificadores para serem 

contabilizadas em cadastros de programas sociais ou a inserção a partir de segmento de renda, 

relegando a população que não tem acesso ao trabalho e consequentemente o acesso a renda.  

 
OBJETIVOS 

 
 Este trabalho se dedica a promover uma discussão teórica acerca de problemas 

históricos relacionados às questões da moradia destinada a classe trabalhadora e pobre, 

perpassando por abordagens que permeiam a era da industrialização a era contemporânea.  

Ainda busca desvelar formas socioespaciais originadas a partir da produção da 

moradia de segmento social na cidade de Goiânia.   

 

METODOLOGIAS 

 
O percurso metodológico desse trabalho se dedica inicialmente a uma discussão acerca 

das temáticas, moradia social, cidade, produção do espaço e segregação socioespacial. 

Sequencialmente abordagens teóricas sobre a questão da moradia na era da 

industrialização e na contemporaneidade permearão as discussões deste trabalho. 

Por fim, serão estabelecidas algumas relações entre produção da moradia social, da 

cidade e do espaço urbano, para análise de possíveis processos de segregação socioespacial no 

Programa de Habitação de Interesse Social na cidade de Goiânia, a partir do Conjunto 

Habitacional Jardins do Cerrado. 

 

DISCUSSÃO 
 

Segregação socioespacial no Programa Habitacional de Interesse Social em Goiânia 
 

Pensando em Goiânia, como uma cidade planejada, como um espaço reproduzido para 

capital e como uma cidade em que a moradia social é produzida a partir do flerte entre Estado 

e o capital, faz-se necessário compreender os instrumentos legais e as práticas especulativas 

que tem possibilitado a classe trabalhadora e pobre acessar a terra urbanizada e a habitação 

digna nesta cidade. 



 O intento de desvelar formas socioespaciais ocorridas a partir da (re) produção do 

espaço urbano requer o exercício de reflexão sobre os processos que contribuíram para sua 

formação. Dentre estes processos, abordamos este trabalho a partir da hipótese de ocorrência 

de segregação socioespacial na produção da habitação de interesse social na cidade de 

Goiânia. Sposito (2013, p. 64) apresenta “o conceito de segregação e sua 

multidimensionalidade” abordando “a segregação como um conceito polissêmico”, que requer 

um esforço de análise para compreender as formas socioespaciais, em função do fato deste 

processo ocorrer ora de forma evidente ora de forma latente na produção do espaço. 

Rolnik (1994) aborda algumas faces da vida cotidiana para aqueles que se encontram 

inseridos em condições de segregação,  

 
Além de um recorte de classe, raça ou faixa etária, a segregação também se expressa 
através da separação dos locais de trabalho em relação aos locais de moradia. A cena 
clássica cotidiana das grandes massas se deslocando nos transportes coletivos 
superlotados ou no trânsito engarrafado são a expressão mais acabada desta 
separação – diariamente temos que percorrer grandes distâncias par ir trabalhar ou 
estudar. Com isto, bairros inteiros das cidades ficam completamente desertos de dia, 
os bairros-dormitórios, assim como algumas regiões comerciais e bancárias parecem 
cenários ou cidades-fantasmas para quem as percorre à noite. Finalmente, além dos 
territórios específicos e separados para cada grupo social, além da separação das 
funções morar e trabalhar, a segregação é patente na visibilidade da desigualdade de 
tratamento por parte das administrações locais (ROLNIK, 1994. p. 42). 

 

Refletindo para além da segregação manifestada nos padrões de urbanização dual, 

centro-periferia, as mudanças ocorridas no espaço urbano suscitam novas formas de 

abordagens, em que se faz necessário a atualização de conceitos e categorias de análise que 

sejam capazes de explicar os novos fenômenos e formas socioespaciais.  

O Plano Diretor e o Planejamento Urbano do município de Goiânia dispõe em seu Art. 

50, parágrafo I sobre a promoção de uma política habitacional para populações de baixa e de 

nenhuma renda, com incentivos e estímulos à produção de habitação, com o objetivo de 

implementar ações, projetos e procedimentos que incidam na produção da Habitação de 

Interesse Social.  

Para corroborar a Política Habitacional é estabelecido o Sistema Municipal de 

Habitação de Interesse Social – SMHIS – de Goiânia, instituído a partir do Decreto Municipal 

nº 514/2007, com os seguintes objetivos: 

I – viabilizar para a população de menor renda o acesso a terra urbanizada e à 

habitação digna e sustentável; 

II – implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, promovendo e 

viabilizando o acesso à habitação voltada à população de menor renda; 



III – articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições e órgãos 

que desempenham funções no setor de habitação centralizando todos os programas e projetos 

destinados à Habitação de Interesse Social do Município, observada a legislação específica, 

dentre eles o Programa Minha Casa Minha Vida. 

O Conjunto Habitacional Jardins do Cerrado, localizado na cidade de Goiânia, possui 

em sua composição onze residenciais (Figura 1), sendo os residenciais I, II, III, IV e VII 

inseridos no segmento de Habitação de Interesse Social, diferencia-se o caso do residencial 

Jardim do Cerrado VII, que em sua composição possui a integração de habitações de 

segmento social e de segmento econômico.       

Para além da localização periférica em que se encontra inserido o Conjunto 

Habitacional Jardins do Cerrado, depara-se ainda com ruas que não possuem pavimentação 

asfáltica, carência de equipamentos públicos como escola, posto de saúde, quadras de esporte, 

espaços para cultura e lazer, precariedade de iluminação pública, ineficiência do transporte 

coletivo para acesso a cidade. A ausência e ineficiência de equipamentos e serviços cotidianos 

destituem os objetivos estabelecidos no instrumento legal que dispõe sobre a terra urbanizada 

e habitação digna, pois, quando o projeto da moradia ganha forma sem que as condições de 

habitação e de acesso à cidade sejam planejadas e implementadas legitima-se assim a 

perspectiva apresentada por Rolnik (2015), “a gente tinha os sem casa e agora nós estamos 

criando os ‘sem cidade’”. 

Pensar a questão da moradia para a classe trabalhadora e pobre, classe esta que 

ultrapassa os limites do chão da fábrica, como expõe Maricato (2015. p. 23) “classe 

trabalhadora – entendida aqui no sentido amplo, incluindo os informais e domésticos –”, 

demanda a compreensão das mudanças ocorridas nos processos de transição que perpassam 

entre o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro em que emergem novas lógicas 

relacionadas a esta classe trabalhadora, à moradia e produção da cidade. 

“Do ponto de vista político, a segregação é produto e produtora do conflito social. 

Separa-se porque a mistura é conflituosa e quanto mais separada é a cidade, mais visível é a 

diferença, mais acirrada poderá ser o confronto” (ROLNIK, 1994. p. 52). Do ponto de vista de 

um programa de governo, a produção de moradia social mostra sua face histórica, para além 

da dualidade centro-periferia, essas moradias continuam sendo produzidas em áreas 

periféricas, limítrofes e com infraestrutura de má qualidade. 

Villaça (2001), ciente das mais variadas naturezas de processos de segregação em 

metrópoles brasileira, prefere abordá-lo a partir da dimensão da segregação de classes sociais, 

em que a tendência é a concentração destas classes sociais em áreas diferentes da cidade. 



Mesmo não sendo esta a dimensão de segregação abordada neste trabalho, a forma 

socioespacial e a concentração da população inserida em diferentes segmentos de renda 

residentes no Conjunto Habitacional Jardins do Cerrado tornam a reflexão do autor pertinente, 

“referindo-se à concentração de uma classe no espaço urbano, a segregação não impede a 

presença nem o crescimento de outras classes no mesmo espaço” (p. 142).  

Haja vista a tendência contemporânea em que a classe trabalhadora inserida em 

diferentes segmentos de renda ocupam áreas muito próximas, a segregação socioespacial 

ganha outras formas de manifestação, como, cercas elétricas, câmeras de vigilância, 

concertinas, condomínios fechados ou como pronuncia Caldeira (2000), “enclaves 

fortificados”. 

Sposito (2013) apresenta uma questão central a respeito da aplicação do conceito de 

segregação para se compreender uma realidade, 

 
só cabe a aplicação do conceito de segregação quando as formas de 
diferenciação levam à separação radical e implicam rompimento, sempre 
relativo, entre a parte segregada e o conjunto do espaço urbano, dificultando 
as relações e articulações que movem a vida urbana (2013, p. 65).  

 
Compreender formas e multidimensionalidades de análise requer conhecimento no 

plano conceitual, contudo, as articulações que movem a vida e as experiências reais precisam 

ser percebidas para além dos muros acadêmicos, considerando os sujeitos inseridos no 

contexto, mesmo que estes não consigam definir conceitualmente ou tecnicamente estes 

processos e formas. Em cenários do cotidiano, as relações estabelecidas entre a população e a 

moradia e entre a população e a cidade apresentam indicativos que deslegitimam e conflitam 

com a proposição dos instrumentos legais.  

Considerando o estudo em questão, ainda não concluímos, mas compreendemos que 

em relação ao Conjunto Habitacional Jardins do Cerrado, residenciais I, II, III, IV e VII, 

objeto deste estudo, o acesso a terra urbanizada e a habitação digna e sustentável ainda não 

foram concretizados. Em relação a segregação socioespacial, o que apreendemos até o 

momento são as dificuldades encontradas pela população em articular as relações entre o 

lugar de moradia e o espaço da cidade. Cabendo assim análises mais aprofundadas que serão 

desenvolvidas no decorrer da pesquisa que se encontra em fase de desenvolvimento. 



Figura 1 - Localização do Conjunto Habitacional Jardins do Cerrado I ao XI, em Goiânia - GO 

 
Organização: SOUZA, J. D. A. (2016) 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Conjunto Habitacional Jardins do Cerrado, localizado próximo a GO-060, limite 

municipal entre Goiânia e Trindade, abona a tendência histórica de produção de moradia 

social em áreas periféricas e limítrofes. 

A proximidade espacial da classe trabalhadora fragmentada por diferentes segmentos 

de renda revelam as desigualdades estruturais existentes no processo de produção das 

moradias de interesse social (Residenciais Jardins do Cerrado I, II, III e IV) em detrimento 

das moradias construídas para o segmento comercial, que neste caso ganha forma no 

(Residencial Jardins do Cerrado VII), em que foram construídas tanto moradias de segmento 

social como de segmento comercial.  

Para os residenciais de interesse social o que se encontra é uma miscelânea de 

concreto, algumas vezes inacabada e pode-se dizer até mal-acabada, sobreposto por ruas sem 

asfalto, rotatórias demarcando fronteiras territoriais entre um residencial e outro, puxadinhos 

que as vezes inibem a percepção do limite existente entre uma moradia e outra. As telas de 

pseudoproteção e as rachaduras evidenciam precárias estruturas das moradias e longas esperas 

pelo transporte coletivo, para vivenciar assim a cidade, seja para o trabalho, estudo ou lazer. O 

lixo é uma realidade que transita em meio a passagem de todas as fronteiras.  

Contudo, logo ali, lado a lado nos residenciais de segmento comercial, outras 

realidades são materializadas, dando forma ao espaço, sob um arranjo de condomínios 

fechados, áreas de lazer particulares, veículos que possibilitam a mobilidade urbana, muros, 

cercas elétricas e concertinas que diferenciam, separam e segregam a classe trabalhadora 

fragmentada pelos diferentes segmentos de renda. 

 A classe trabalhadora e pobre se apropria da moradia e dos espaços da cidade de 

acordo com a articulação dos agentes, que historicamente (re) organizam o espaço urbano. A 

condição de morar não necessariamente contempla a condição de habitar e de vivenciar a 

cidade. As condições de mobilidade via transporte coletivo - que é o principal meio de 

condução da classe trabalhadora e pobre - atendem aos horários de demanda do capital, 

possibilitando (em más condições) que a mão de obra se desloque pela cidade, mesmo em 

condições de longas distâncias e longas horas de percurso, contudo, em horários de descanso 

ou de ócio dificulta ou inibe o viver a cidade. 

 

Agradecemos à FAPEMIG e à CAPES pelo financiamento da divulgação deste trabalho 

científico. 
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