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Resumo 
 
Com o intuito de dinamizar as aulas da disciplina Teoria e Métodos em Geografia, ministrada 
no curso de Geografia e Análise Ambiental do Centro Universitário de Belo Horizonte – UNI-
BH foi elaborada uma proposta que permitisse aos alunos, a compreensão abrangente das 
perspectivas e metodologias de cada linha representada pelas Escolas do Pensamento 
Geográfico, através do uso de um livro como referencial teórico-epistemológico e da 
aplicação prática do mesmo em um estudo em bairros do entorno do Campus Estoril deste 
Centro Universitário. O trabalho que se segue foi elaborado a partir de uma destas propostas, 
tendo tido como obra norteadora da pesquisa “Justiça Social e a Cidade”, de David Harvey, 
um dos grandes clássicos do posicionamento crítico frente às questões urbanas. Sendo assim, 
a partir da discussão da obra, foi possível conhecer e analisar o espaço urbano dos bairros 
Havaí e Buritis - que se caracterizam pela grande desigualdade sócio-econômica e 
proximidade espacial (são bairros vizinhos). A desigualdade é nítida na observação da forma 
como ocorre o uso e a ocupação do solo deste espaço urbano.  Harvey (1980) inicia sua obra 
enfatizando a importância do espaço socialmente construído e da cidade como expressão 
máxima desta construção social. A cidade é algo complexo e qualquer tentativa de entender a 
cidade deve relacionar de algum modo os processos sociais e espaciais que a ela influenciam. 
Harvey (1980) aborda a importância da imaginação sociológica e da imaginação geográfica. 
A imaginação sociológica como objeto que dá habilidade ao homem de reconhecer a sua 
própria existência, as relações entre o indivíduo e a sociedade e o papel do indivíduo na 
história, o que diferencia da sociologia. Harvey (1980) salienta que para a imaginação 
sociológica faltam idéias bem articuladas a certos aspectos sociais. A imaginação geográfica 
ou consciência espacial habilita o indivíduo a reconhecer o papel do espaço e do lugar em sua 
própria biografia. Para Harvey (1980) o espaço só tem significado quando há uma forma das 
pessoas se definirem no mesmo, assim, o Homem reconheceria o relacionamento entre seus 
vizinhos, e o leva a julgar a importância dos acontecimentos de outros lugares. Neste sentido, 
a maneira como o espaço é encarado pode ter um efeito profundo sobre os processos sociais. 
Há, contudo, para Harvey (1980), sinais de alguma pressão no sentido de apresentar as 
imaginações sociológicas e geográficas juntas no contexto da cidade. Freqüentemente, as 
abordagens sociológicas e geográficas têm sido tratadas como díspares ou quando muito, 
como alternativas viáveis para análise dos problemas da cidade. Harvey (1980) afirma que a 
única estrutura conceitual adequada para entender a cidade é a que inclui e se edifica ao 
mesmo tempo sobre a imaginação sociológica e geográfica. Para ele, qualquer estratégia para 
lidar com as cidades deve conter políticas destinadas a mudar a forma espacial da cidade e os 
processos sociais da mesma. A maioria das políticas sociais são diretamente elaboradas como 
tentativas de manter uma dada distribuição entre os vários grupos sociais que constituem uma 
sociedade. A alocação de recursos se ajusta a essa nova distribuição de renda em um processo 
cumulativo de incremento de desigualdades nessa mesma distribuição. Qualquer sistema 
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urbano está em permanente estado de desigualdade. Quanto à distribuição de renda e o espaço 
urbano vê-se uma estreita relação entre a qualidade do espaço urbano e a renda das pessoas 
que ali vivem. No bairro Havaí, circundado pelo degradado córrego Cercadinho, a maior parte 
do uso do solo urbano é para as residências, e há uma grande disparidade entre a área 
conhecida como o bairro propriamente dito, e o espaço onde se instalou – antes mesmo do 
próprio bairro – uma vila, contrastando ainda com o bairro Buritis, bairro jovem de ocupação 
recente e vertical, com preços dos imóveis cada vez mais elevados e grande variedade de 
serviços. Harvey (1980) também, explica em sua obra o conceito de justiça social que se 
baseia em um conjunto de fatores que surgem da necessidade de cooperação social na busca 
do desenvolvimento de cada indivíduo. Sendo mais simplista, justiça social é a distribuição 
justa de benefícios que são obtidos através da cooperação social. Para Harvey (1980) o 
urbanismo pode ser entendido como uma diferente vertente do processo social criado e 
estruturado pelo homem, e que um modo de produção e organização eficientes podem gerar 
uma boa condição de sobrevivência para o mesmo. Algumas iniciativas de processos sociais 
têm ocorrido no bairro Havaí e confirmam uma melhoria na condição de sobrevivência da 
sociedade inserida neste espaço. Pretende-se analisar se tais iniciativas produziram os efeitos 
na conformação da justiça social. 
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Eixo Temático: 2. Respuestas Teórico Metodológicas de la Geografía ante las Recientes 
Espacialidades. 
 
Sub-Eixo: Espaço e movimentos sociais. Práticas e diálogos teóricos. 
 
 
Introdução 
 
Para a corrente de pensamento da Geografia aqui representada, o Espaço – categoria de 
análise por excelência desta ciência – deve ser tratado como um ente socialmente construído. 
A cidade é, portanto, o espaço síntese da análise geográfica, uma vez que, é o espaço onde 
toda a essência e dinâmica são obtidas através da construção social. Harvey (1980, p.4-13) 
inicia sua obra: “Justiça Social e a Cidade” enfatizando a importância do espaço socialmente 
construído e da cidade como expressão máxima da construção social. Para ele a cidade é algo 
complexo e qualquer tentativa de entender a cidade deve relacionar de algum modo os 
processos sociais e espaciais que a ela influenciam o que também traduz na correta 
conceituação do espaço que se dá através da prática humana em relação a ele. 
 
Sendo assim, existem duas dimensões que Harvey (1980) denomina de: imaginação 
sociológica e imaginação geográfica. Ambas são fundamentais para a construção espacial da 
cidade, além de estabelecerem os usos que se fazem dela. A imaginação sociológica é o objeto 
que dá habilidade ao homem de reconhecer a sua própria existência, as relações entre o 
indivíduo e a sociedade e o papel do indivíduo na história. A imaginação geográfica ou 
consciência espacial habilita o indivíduo a reconhecer o papel do espaço e do lugar em sua 
própria biografia. 
 
Para Harvey (1980) o espaço só tem significado quando há uma forma das pessoas se 
definirem no mesmo, assim, o Homem reconheceria o relacionamento entre seus vizinhos, e o 
leva a julgar a importância dos acontecimentos de outros lugares. Neste sentido, a maneira 
como o espaço é encarado pode ter um efeito profundo sobre os processos sociais.  
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Há, contudo, sinais de alguma pressão no sentido de apresentar as imaginações sociológicas e 
geográficas juntas no contexto da cidade. “Freqüentemente, as abordagens sociológicas e 
geográficas têm sido tratadas como díspares ou quando muito, como alternativas viáveis para 
análise dos problemas da cidade” (HARVEY, 1980, p. 17). E afirma que a única estrutura 
conceitual adequada para entender a cidade é a que inclui e se edifica ao mesmo tempo sobre 
a imaginação sociológica e geográfica. Para ele, qualquer estratégia para lidar com as cidades 
deve conter políticas destinadas a mudar a forma espacial da cidade e os processos sociais da 
mesma.  
 
Ora, visivelmente, nas cidades, as relações dependem de ambas as dimensões. Dificilmente, 
quando um indivíduo se apropria do espaço que ele vive e utiliza na cidade, reconhecendo, 
por exemplo, determinadas áreas como aquela onde se deu tal experiência, esta está descolada 
de um outro indivíduo. As experiências, frequentemente são coletivas, especialmente na 
cidade, onde se dá o apinhamento (TUAN, 1980). Sendo assim, o reconhecimento espacial 
anda junto com o relacionamento social, assim como o sentimento de pertencimento se dá 
através da soma de pertencer (e se apropriar) a um espaço e a um grupo social. 
 
Ainda nesta linha de pensamento, pode-se perceber que a maioria das políticas sociais é 
diretamente elaborada como tentativa de manter uma dada distribuição entre os vários grupos 
sociais que constituem uma sociedade (HARVEY, 1980, p.41). A alocação de recursos se 
ajusta a essa nova distribuição de renda, por exemplo, em um processo cumulativo de 
incremento de desigualdades nessa mesma distribuição. Qualquer sistema urbano está em 
permanente estado de desigualdade. 
 
No bairro Havaí, circundado pelo degradado córrego Cercadinho, a maior parte do uso do 
solo urbano é para as residências, e há uma grande disparidade entre a área conhecida como o 
bairro propriamente dito, e o espaço onde se instalou – antes mesmo do próprio bairro – uma 
vila (ou favela, dependendo da nomenclatura que se pretende utilizar) contrastando ainda com 
o bairro Buritis, vizinho a ele, bairro jovem de ocupação recente e vertical, com preços dos 
imóveis cada vez mais elevados e grande variedade de serviços.  
 
Harvey (1980) também, explica em sua obra o conceito de justiça social que se baseia em um 
conjunto de fatores que surgem da necessidade de cooperação social na busca do 
desenvolvimento de cada indivíduo. Sendo mais simplista, justiça social é a distribuição justa 
de benefícios que são obtidos através da cooperação social.  
 
O urbanismo pode ser entendido como uma diferente vertente do processo social criado e 
estruturado pelo homem, e que um modo de produção e organização eficientes podem gerar 
uma boa condição de sobrevivência para o mesmo. “O urbanismo e as transformações sociais 
e espaciais colocadas em sua evolução constituem o duro teste de realidade para a teoria 
sócio-geográfica” (HARVEY, 1980, p.8). Algumas iniciativas de processos sociais têm 
ocorrido no bairro Havaí e confirmam uma melhoria na condição de sobrevivência da 
sociedade inserida neste espaço. Pretende-se analisar se tais iniciativas produziram os efeitos 
na conformação da justiça social. 
 
A área de estudo 
 
Um breve histórico, a respeito da formação, fundação dos bairros Buritis e Havaí da região 
oeste da cidade de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, Brasil nos ajuda a 
entender este espaço urbano através de sua ocupação, ou seja, através da sua relação com a 
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prática humana que será descrita posteriormente. E tratando-se do pensamento geográfico 
crítico marxista, torna-se relevante recorrer ao passado para explicar o presente. 
 
A região onde se encontra o bairro Buritis (Figura 01) passou a ser ocupada e a ser 
considerada extensão da malha urbana do município de Belo Horizonte a partir da década de 
80, configurando-se, em poucos anos, uma área de intensa exploração construtiva do solo 
urbano. Inicialmente permitia-se apenas a construção de residenciais unifamiliares e 
horizontais. Somente em 1988 passou-se a permitir a construção de edifícios, pois a zona sul 
de Belo Horizonte se encontrava saturada, sendo esta área da zona oeste oportunista para 
agentes imobiliários e empresas da construção civil, pois atendia quem desejava morar nas 
imediações da zona sul da cidade com imóveis cujos valores puderam ser mais baixos 
(FERREIRA, 2004, p.7). Sendo, atualmente, o Buritis, um bairro verticalizado, com 
construção de prédios de alto e médio padrão urbanístico de uso residencial e também 
comercial, além de contar com ofertas variadas de serviços. 
 

 
FIGURA 01 – Foto da vista do bairro Buritis. 
Fonte: <http://www.bairroburitis.com> 

 
A ocupação do bairro Havaí (Figura 02), se deu de forma diferenciada do Buritis, com 
tendência de ocupação desencadeada no início do século XX, apresentando como 
característica atual uma ocupação, predominantemente, de residências unifamiliares e 
edifícios de pequeno porte (em maioria casas de até 2 pavimentos) com baixo padrão 
urbanístico e população de renda baixa (FERREIRA, 2004, p.3-6). Por sua vez, o bairro 
cresceu e se organizou de forma espontânea, tendo as ações de planejamento se inserido 
depois da ocupação, o que, enfim, torna limitada a efetividade e funcionalidade destas ações. 
 
O bairro Havaí é ocupado ainda, às margens do Córrego Cercadinho, por uma vila que sofre 
com enchentes permanentes e com problemas como: impossibilidade de coleta de lixo, 
animais e pestes que vêm com o rio, mau cheiro, doenças, entre outros. Isto porque este 
córrego recebe esgoto não tratado do bairro Buritis à montante. 
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      FIGURA 02 – Foto da Vila Havaí à esquerda, e da rua Barroso Neto do bairro Havaí à direita. 

             Fonte: Ramon Coelho da Cruz, 2007. 
 
Portanto, inicialmente, apenas com a descrição da ocupação da área de estudo que envolve os 
bairros vizinhos Buritis e Havaí, fica evidente uma diferenciação social a partir do padrão das 
construções, do uso do solo urbano da região e da forma que se deu sua ocupação. Vejamos 
como um bairro recente como o Buritis adquiriu tamanho prestígio social ao atender a 
população de renda média e alta, sendo que este bairro se insere em uma região inicialmente 
ocupada por população de renda baixa como se percebe no histórico do bairro Havaí. 
 
Justiça social? A cidade e a expressão de suas desigualdades 
 
Na tentativa de uma estratégia para obter uma estrutura analítica adequada para enfrentar os 
problemas complexos na intersecção entre a análise social e a espacial, Harvey (1980, p. 32) 
aborda a respeito do “determinismo ambiental espacial” no qual é possível olhar a forma 
espacial de uma cidade como determinante básica do comportamento humano. Tendo como 
referência os bairros aqui estudados, podemos até afirmar de imediato que o Buritis foi 
planejado espacialmente para obter um típico comportamento humano de classe social de 
renda média e alta, consumista das infra-estruturas, comércio e variados tipos de serviços que 
o bairro oferece; enquanto o bairro Havaí hipoteticamente através da relação social, de classe 
social menos favorecida economicamente, em seu espaço adquiriu a forma espacial 
condizente.  
 
Portanto, segundo Harvey (1980, p.35), o problema a respeito da transição forma espacial-
processo social é que não há regras bem estabelecidas para isso; sendo a estratégia interativa 
sugerida como apropriada para trabalhar na intersecção, “na qual nos movemos da 
manipulação da forma espacial (com o processo social permanecendo constante) para as 
implicações do processo social (com a nova forma espacial mantida constante)”. O que 
possibilita mover em qualquer direção, sem razão para que não devamos manipular os passos 
numa seqüência interativa, o que parecer ser o estilo que está desenvolvendo no modelo 
urbano (HARVEY, 1980, p. 35). 
 
Quanto à distribuição de renda e o espaço urbano vê-se uma estreita relação entre a qualidade 
do espaço urbano e a renda das pessoas que ali vivem. O problema nacional brasileiro 
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referente à má distribuição de renda é visualizado também ao analisar estes dois bairros 
estudados, e este problema tem sido corrente e freqüente em todo o sistema capitalista 
mundial, talvez, mais destacado nos sistemas urbanos, e um pouco mais amenizado nos países 
capitalistas ricos com políticas sociais bem elaboradas e eficientes que visem uma 
redistribuição de renda aos seus vários grupos sociais.  
 
O bairro Buritis ocupado por uma classe social com poder aquisitivo maior denota a renda de 
sua população em seus prédios com padrões urbanísticos mais elevados, ruas com trafego 
intenso pela quantidade de carros da população residente e grande oferta de comércio e 
serviços variados (como centros universitários particulares, não pertencentes ao governo, que 
cobram pelo ensino). O mesmo ocorre com o bairro Havaí, caracterizado por bairro 
residencial com pequeno comércio e pouca oferta de serviços, com uma infra-estrutura urbana 
que atende as necessidades básicas da população residente (como escolas de ensino 
fundamental e posto de saúde gratuitos cedidos pelo governo, por exemplo) que em sua 
maioria possui baixa renda. 
 
Diante da distribuição desigual das “vantagens marginais” que são geradas pelas trocas no 
sistema urbano, tendo a renda como troca, em valor, de direitos de propriedade, Harvey 
(1980, p.42-43) acredita que um dos paradoxos centrais da sociedade moderna pode 
parcialmente ser explicado – “o de que uma sociedade crescentemente afluente, com uma 
tecnologia mudando muito rápido, está gerando problemas estruturais absurdos e 
aprofundando tensões no processo de urbanização”.  
 
Para usufruir a infra-estrutura e os serviços ofertados no bairro Buritis se paga elevados 
preços pelo uso e ocupação do solo. E quem reside no Havaí se paga preços mais baixos pelo 
uso e ocupação do solo, mas necessita deslocar contando com o transporte público para 
usufruir serviços diferenciados, que não são primariamente de necessidade básica, em outro 
bairro ou no centro da cidade de Belo Horizonte, visto que o bairro está próximo a uma via 
arterial de acesso rápido.  
 
Ao concluir a respeito da redistribuição da renda real em um sistema urbano, Harvey (1980, 
p.78-79) afirma que tem concentrado sua atenção sobre os mecanismos que governam a 
redistribuição da renda, e sugere que eles parecem estar levando em direção a um estado de 
maior desigualdade e maior injustiça social.  
 
Harvey (1980) transcreve de forma bem interessante os princípios de justiça social aplicados a 
situações geográficas, sumarizados da seguinte forma: 
 

1. A organização espacial e o padrão de investimento regional deveriam ser tais que 
satisfizessem as necessidades da população. Isto requer que primeiro estabeleçamos 
métodos socialmente justos para determinar e medir necessidades. A diferença entre 
necessidades e alocações atuais provê-nos de uma avaliação inicial do grau de 
injustiça territorial num sistema existente. 
2. Uma organização espacial e um padrão de alocação de recurso territorial que 
provê benefícios extras na forma de satisfação de necessidades (primariamente) e 
resultado agregado (secundariamente) em outros territórios, através de efeitos de 
sobreoferta, efeitos multiplicadores e similares, é uma forma “melhor” de 
organização espacial e alocação. 
3. Desvios no padrão de investimento territorial podem ser tolerados se estão 
destinados a superar dificuldades específicas do meio, que poderiam de outro modo 
prejudicar a evolução de um sistema que encontraria necessidade de contribuir para 
o bem comum. (HARVEY, 1980, p.91) 
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Para Harvey (1980, p.91) estes princípios fornecem uma teoria normativa da organização 
espacial baseada na justiça distributiva territorial, e nos aconselha prosseguir em direção ao 
conhecimento das distribuições justas nos sistemas espaciais. Essa justiça distributiva 
territorial não é presenciada na região oeste de Belo Horizonte quando se avalia a organização 
social e o padrão de investimento regional tomando como referência os bairros Buritis e 
Havaí. Pois, os benefícios extras de alocação de recurso territorial no bairro Buritis não são 
extensíveis aos moradores do bairro Havaí, que não possuem renda o suficiente para usufruir 
destas sobreofertas da região (como são a dos serviços diferenciados do bairro Buritis para 
satisfação de necessidades secundárias). 
 
Apesar desta disparidade social entre os dois bairros, acredita-se na possibilidade do bairro 
Havaí passar ainda por grandes transformações, como melhoria social e de infra-estrutura, por 
exemplo. A relação social entre os moradores tem demonstrado o desejo de justiça social, 
como oportunidades de melhoria da condição sócio-econômica e, não da necessidade de 
migrar do local, desse espaço, através de encontros no Centro de Apoio Comunitário – CAC 
Havaí aonde são discutidos a preservação do meio ambiente, aplicação de recursos 
econômicos da prefeitura para instalação, manutenção e, reforma de praça, escola, posto de 
saúde e demais equipamentos urbanos. No CAC Havaí também são oferecidas atividades 
culturais, esportivas e de lazer à comunidade, além de ser um lugar de incentivo a iniciativas 
de transferência e geração de renda (PBH, 2008). O que significa, fazer política social 
objetivando a possibilidade de experimentar justiça social. 
 
Considerações Finais 
 
A Geografia, aqui considerada como uma ciência social tem, entre seus objetivos, a busca por 
uma justiça social. Nas nossas relações humanas é inerente uma profunda e arraigada 
desigualdade entre os grupos sociais, entre os povos, entre os países. Isto se dá, entre outros 
fatores, em função da disseminação do modelo capitalista global. Sabemos que este modelo 
depende da relação explorador-explorado. A igualdade, a distribuição justa de recursos seria o 
colapso do próprio sistema. 
 
Espaço absolutamente construído a partir da intervenção social, a cidade é a maior expressão, 
a maior representação desta relação, uma vez que temos todas as classes, muitas relações de 
exploração em um espaço restrito em termos de tamanho de sua área. Sendo assim, através da 
contribuição de Harvey, nos perguntamos, é possível obter justiça social na cidade? 
 
Claro, não pudemos aqui responder a esta questão! Mas, sim realizar uma reflexão de como as 
injustiças podem impactar áreas tão espacialmente próximas e socialmente distantes. Assim, 
pretendemos contribuir para reacender a discussão acerca de nosso valores, de nossos 
objetivos de vida em sociedade, de (re)pensar quais são os ganhos sociais e os ganhadores 
individuais neste cenário que ainda temos hoje e, quem sabe, procurarmos novos rumos. 
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