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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta algumas considerações acerca da formação do espaço urbano de Vitória da 
Conquista e dos sujeitos envolvidos nesse processo. Tendo como foco da análise um recorte principal de 
duas áreas desta cidade, o loteamento Kadija e o Parque Candeias, que demonstram duas realidades 
diferentes desde o período em que foram criados, tomando como base as discrepâncias da formação 
urbana desses dois pontos na mesma cidade. Sendo elencados nesse contexto dois sujeitos 
intrinsecamente ligados à formação e expansão desses espaços, os agentes imobiliários e o Estado, neste 
caso representado pelo poder público municipal. Entre os procedimentos metodológicos destacam se 
pesquisa documental, levantamento de dados primários e secundários bem como estudos empíricos das 
áreas destacadas. Para realização das análises sobre formação do espaço urbano em destaque utilizou-se 
como referencial teórico norteador autores como Lefebvre (1991), Carlos (1997), Ferraz 2001. Busca-se 
realizar um breve levantamento da formação desses espaços, do envolvimento dos sujeitos elencados, 
bem como das diferenciações resultantes da ação desses sujeitos. 

 

Palavras - Chave: Espaço Urbano. Sujeitos. Expansão. Planejamento. Capital. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A construção do espaço urbano se faz mediante a participação dos sujeitos dialeticamente 

envolvidos nesse processo nas cidades historicamente construídas. As cidades são constantemente 

modificadas de acordo com as novas formas de relacionamento dos sujeitos uns com os outros e com o 

meio em que vivem, essas novas relações vão configurar as cidades e a construção do urbano. Atualmente 

as relações sociais são modeladas pelo modo de produção capitalista, nesse contexto, segundo Lefebvre 

(1991) “A cidade historicamente formada não vive mais, não é mais apreendida praticamente” (p.104). 
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 O sistema capitalista com sua capacidade homogeneizadora captura e  apropria-se  de novos 

lugares para sua própria reprodução, impulsionado pela evolução da técnica e das ciências, dispõe dos 

mais modernos recursos  tecnológicos para se reproduzir, em um período marcado pelo que Santos (1996) 

chama de meio técnico-cientifico-informacional, o qual através das redes, da velocidade das informações e 

inovações tecnológicas, configuram os territórios de maneira que os tornem fluidos como menciona Santos 

(1996, p.39) “O espaço torna-se fluido, permitindo que os fatores de produção, o trabalho, os produtos, as 

mercadorias, o capital, passem a ter uma grande mobilidade”. As cidades passam atualmente por esse 

processo de cooptação da sua obra pelo capital, através de uma urbanização proposta pelos setores 

imobiliários, industriais, comerciais e pelos grandes centros tecnológicos, permitindo toda essa mobilidade.  

Através do planejamento urbano proposto por sujeitos ligados à manutenção do sistema 

capitalista, as cidades são destruídas em sua essência e passam a existir em função da comodidade e 

mobilidade do capitalismo. A cidade voltada para o morador deixa de ser prioridade, esses deixam seu 

lugar de origem nas partes centrais das cidades e se deslocam para as periferias sem as mínimas 

condições de habitar. 

Esse trabalho propõe estudar a lógica do processo de expansão da cidade de Vitoria da Conquista 

tal como a sua construção segundo a autora Ferraz (2001, p, 24) em que o “espaço-temporal envolve 

sujeitos que possuem necessidades e interesses diferenciado”. Assim o setor imobiliário diante dessa 

lógica de crescimento contribuiu massivamente para a construção do espaço urbano da cidade em 

questão. Para desenvolver este estudo procurou-se ater a um recorte envolvendo dois espaços 

específicos, o Parque Candeias e o loteamento Khadija que evidenciam as contradições existentes na 

produção desses espaços.   

Balizaram a construção da análise proposta além dos autores já mencionados, o referencial teórico 

de Carlos (2004), com uma abordagem da cidade enquanto obra da civilização. Para abarcar 

complexidade da produção das cidades no mundo moderno a autora propõe para a análise a articulação 

de três planos indissociáveis: 

 
O econômico (a cidade produzida enquanto condição de realização do capital [...]; o 
político (a cidade produzida enquanto espaço de dominação do Estado na medida em 
que este domina a sociedade através de um espaço normatizado); o social (a cidade 
produzida enquanto prática sócio-espacial, como elemento central na pratica humana). 
(p.20) 

 



Associar esses planos a uma realidade local não é uma tarefa difícil, mediante estudo empírico, 

percebe-se nos espaços em questão a relação do econômico, do político e do social, através da atuação 

de sujeitos relacionados e integrados na sociedade urbana, desenhando os espaços urbanos. 

 

 

METODOLOGIA  

 

 Realizou-se análise um recorte principal de duas áreas desta cidade, o loteamento Kadija e o 

Parque Candeias, e que demonstram duas realidades diferentes desde o período em que foram criados, 

tomando como base as discrepâncias da formação urbana desses dois pontos na mesma cidade. Com 

uma abordagem baseada nos métodos comparativo e dialético que dão conta de explicar a realidade.  

Sendo elencados nesse contexto dois sujeitos intrinsecamente ligados à formação e expansão desses 

espaços, os agentes imobiliários e o Estado, neste caso representado pelo poder público municipal. 

Entre os procedimentos metodológicos utilizados destacam se pesquisa documental com o Plano 

Diretor Urbano da Cidade e outros documentos públicos que registram os serviços de infraestrura 

realizados pela administração pública nas áreas estudadas. Levantamento de dados primários  e 

secundários através de entrevistas semiestruturadas, conversas informais com os moradores; fotografia de 

pontos dos loteamentos  e estudos empíricos das áreas destacadas.  

 

A CIDADE COMO ESPAÇO DE GRANDES TRANSFORMAÇÕES 

 

É notório discutir o crescimento da cidade de forma desigual e combinada, onde os sujeitos 

envolvidos nesse processo de transformação visam interesses individuais ou que beneficiam um 

determinado grupo, que não sejam o bem coletivo da população e sim à reprodução e acumulação do 

capital. O capitalismo se apropria das cidades em uma perspectiva de homogeneização, que transforma o 

espaço em mercadoria, por sua vez está intrinsecamente ligada à privatização dos espaços ou o que 

Carlos coloca como processo de fragmentação: 

 
O processo de fragmentação da cidade caminha junto, ao processo de mundialização, 
de forma contraditória. Homogêneo e fragmentação da cidade também revela a 
hierarquização dos lugares e pessoas como a articulação entre morfologia espacial e 
social esta estratificação revela as formas da segregação urbana (2004, p.27). 

 



Destacam-se neste contexto os interesses de dois sujeitos importantes para a construção da 

malha urbana de Conquista, que são os agentes imobiliários e o poder público. Ambos com os seus 

interesses complementares, em que o setor público se coloca a serviço do setor privado, que valorizam 

apenas uma classe social do estudo em questão, o Bairro Candeias. Na sociedade urbana ocorre não 

apenas a divisão do trabalho como também a divisão em classes sociais, separando indivíduos, gerando 

conflitos e criando preconceitos. 

  Ao apontar esses dois sujeitos como principais responsáveis pelas transformações que ocorrem 

nos bairros em destaque se revelam a dialética de acordo com o modo que o capital se reproduz se 

tornando cada vez mais heterogêneos e chocando com os contrates cada vez mais visíveis, de um lado os 

apartamentos de classe média, construídos em grandes áreas, boa com infraestrutura, arborizado, com 

seguranças circulando pelas ruas e do outro lado, casas minúsculas construídas em bairros periféricos, de 

difícil acesso e pouco investimento dos órgãos públicos, promovendo a segregação de classes, em 

espaços planejados para esse tipo de reprodução social. Segundo Carlos (1997): 

  
O modo como à sociedade vive hoje é determinado pelo modo como o capital se 
reproduz, em seu estagio de desenvolvimento. Isso que dizer, também, que o 
trabalhador não foge ao “controle” do capital, bem quando está longe do local de 
trabalho, pois o espaço da moradia tende a submeter-se às necessidades e perspectivas 
da acumulação do capital. (p.77) 
 

 

A sociedade dividida em classes produz um espaço no qual as relações e as desigualdades sociais 

e se apresentam de forma intensa, uma vez que o mesmo é apropriado de forma desigual pelos cidadãos e 

sua configuração espacial acontece de forma rápida e diferenciada. Atrelando-se ao interesse da produção 

espacial, os agentes imobiliários, juntamente com o poder estatal, visam à acumulação do capital, 

enquanto uma grande parcela dos cidadãos luta pela segregação no espaço e pelo direito a cidade, que 

muitas vezes é vista como mercadoria e vendida pelos promotores imobiliários via propriedade privada, 

evidenciando a impossibilidade de o capitalismo atender as necessidades de toda a população, em que  

riqueza caminha lado a lado com a pobreza. 

Em Vitória da Conquista o planejamento dos espaços urbanos desenvolvido pelo poder estatal se 

dá de forma diferenciada. Nos espaços destinados à classe média ou rica, claramente os investimentos 

promovidos em função dos interesses privados capitalistas. Como por exemplo, a implantação de 

aparelhos públicos em áreas distantes do público alvo que seria uma população com menos recursos, para 



justificar a implantação de toda uma infraestrutura, que servirá aos propósitos dessa classe dominante. O 

descaso com as áreas destinadas a população pobre visualizado na figura 1.  

 

Fig. 1 - Falta de coleta de lixo na Rua Aurelino Leal no 

                                           Loteamento Kadija em Vitória da Conquista - Bahia. 

                                          Fonte: RIBEIRO, Janete Santos, 12/2011. 
 

É evidenciado no loteamento Kadija, desprovido do básico para reprodução humana. Mesmo 

esses espaços conhecidos como subúrbio (desurbanisados), de certa forma foram planejados. 

 
Os subúrbios sem duvida foram criados sob a pressão das circunstancias a fim de 
responder ao impulso cego (ainda que motivado e orientado) da industrialização, 
responder à chegada maciça dos camponeses levados para os centros urbanos pelo 
“êxodo rural”. Nem por isso o processo deixou de ser orientado por uma estratégia. 
(LEFBRVE,1991 p.17) 

 

Essa colocação evidencia mais uma vez o posicionamento do Estado em submissão ao 

capitalismo, destina aos trabalhadores, especialmente os oriundos da expropriação do trabalho agrícola, 

imposta pelo agronegócio, espaços localizados às margens do centro urbano, impondo uma segregação a 

essa classe. Mesmo na contemporaneidade em que muitos têm consciência dos direito a um habitat, essa 

conscientização esbarra nas limitações impostas pelo próprio Estado ou pela divisão do trabalho que 

impõe a esses cidadãos uma reprodução da pobreza, que impera a falta de opções de trabalho e moradia 

dignas, que ultrapassam a quatro paredes.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Mapa 1-Compilação da planta da área urbana de Vitória da Conquista 
               Fonte: FERRAZ, Ana Emilia. 2002 

 
ATUAÇAÕ DOS AGENTES IMOBILIÁRIOS E O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DA MALHA 

URBANA DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

  

O crescimento urbano de Vitória da Conquista está fortemente atrelado a atuação dos agentes 

imobiliários, sejam eles proprietários-loteadores, incorporadores particulares ou pelas empresas 

incorporadoras que foram responsáveis pela abertura dos loteamentos. Segundo Ferraz (2001) “Entre 

1977 e 1996, juntamente com as modificações econômicas, políticas e sociais, atuaram nas 

transformações do espaço da cidade de Vitoria da Conquista.” (p.97), ela se refere nesse capítulo aos 

agentes imobiliários que com uma nova visão de crescimento urbano da cidade deram sua contribuição 

massiva para a expansão deste espaço. 

Ao considerar a pesquisa realizada pela autora citada anteriormente foi possível constatar que a 

forma como esses sujeitos atuaram na cidade de Vitória da Conquista demonstra os interesses envolvidos 

e a clara separação entre as classes que compõem o espaço urbano dessa cidade. 

    Vitória da Conquista -  BA
    Localização dos Bairros 

Compilação da planta da área urbana de Vitória 
da Conquista.

ELABORAÇÃO: CHAVES, M.F.2011.Compilação da Planta de
 Vitória da Conquista,2009, CPD/PMVC .
Compilação,organização Ana Emília Ferraz

Imagem: Google Imagens.2011.

Bairro  Candeias

Imagem: Google Imagens.2011.

Assentamento Kadija - Bairro Patagônia



O parque Candeias e o loteamento Kadija são duas áreas que foram loteadas entre as décadas de 

1960 e 1970 por dois proprietários-loteadores, que dispunham de grandes extensões de terras, naquela 

época estes proprietários até então não tinham interesses em lotear suas terras, no entanto, quando 

perceberam o potencial de crescimento da cidade e possível valorização de seus patrimônios resolveram 

promover a abertura dos loteamentos. 

O parque Candeias era uma fazenda de propriedade de Jorge Teixeira que tinham seus limites 

próximos à escola normal local onde também se estendia os limites da malha urbana da cidade e no intuito 

de estender o crescimento da cidade para essa direção e consequentemente se beneficiar com a venda 

dos lotes, Jorge Teixeira decidiu lotear suas terras, no entanto eram estabelecidos critérios que 

demonstram os seus interesses conforme colocado por Ferraz (2001): 

 
São os propósitos dos loteadores que vão definindo a configuração territorial de Vitória 
da Conquista. As suas vontades vão definindo os “bairros ricos” e os “bairros pobres” da 
cidade, na medida em que determinam os valores e tamanho dos lotes, dependendo da 
sua localização, isto é, proximidade com loteamentos já estabelecidos. (p.99) 
 
 

Pode-se evidenciar a dialética desse processo desigual de transformação do espaço urbano de Vitória da 

Conquista através das figuras 2 e 3 apresentadas: 

               
Fig.2 - Verticalização dos terrenos da Avenida Luis                  Fig. 3 - Falta de pavimentação e rede de esgoto na Rua E,                                 
Eduardo Magalhães, Bairro Candeias em Vitória da           do Loteamento Kadija em Vitória da Conquista - Bahia.           
Conquista - Bahia. Fonte: RIBEIRO, Janete Santos                               Fonte: RIBEIRO, Janete Santos, 12/2011. 
12/2011.       
                                                                                            
 



          

 Pode-se constatar como se dá as diferenciações ocorridas na produção do espaço urbano e como 

os interesses dos sujeitos influenciam nessa configuração ao considerar a área destinada ao Parque 

Candeias é notável o planejamento para atender aos interesses de uma classe que dispõe de alto poder 

aquisitivo e isso foi definido desde o momento em que foi feita a abertura dos lotes conforme destaca 

Ferraz (2001). “Apesar da falta de infra-estrutura, o loteamento implantado por Jorge Teixeira era destinado 

a uma população de média e alta renda, tendo em vista as dimensões e preços definidos para os lotes”. 

(p.101) 

Em se tratando desta área em questão chama atenção à atuação do poder estatal representando 

mais um sujeito que demonstra interesse na expansão urbana, conforme colocado anteriormente, o 

loteamento não possuía nenhum tipo de infraestrutura, no entanto de acordo com um relato mencionado 

por um filho do proprietário cedido a autora citada que relata: “[...] pelo que me lembro, não precisou abrir 

nem rua. Traçou no mapa e foi aprovado o loteamento. A prefeitura tinha interesse que a cidade crescesse. 

A própria prefeitura abriu as ruas.” (entrevista com Jorge Teixeira Filho, 1999). Em relação aos loteamentos 

destinados às classes populares com baixo poder aquisitivo, demonstra outra realidade, conforme pode ser 

observado em várias áreas da cidade de Vitória da Conquista. Ao considerar o loteamento Kadija citado 

por Ferraz que segue essa lógica trata-se de uma área onde não havia nenhum interesse por parte do 

poder estatal em fornecer nenhum tipo de infraestrutura e  quando oferecido fica evidente a forma 

diferenciada  na qualidade dos serviços. Em depoimento cedido à autora o proprietário - loteador 

responsável por lotear essa área relata: 

 
É popular. Mal, mal, mal abertas as ruas, abertas as ruas por um momento, quase sem 
água, sem esgoto, sem luz, sem nada. [...] Por que se for fazer e esperar que só se faça 
o loteamento com infraestrutura, água, luz, pavimentação, esgoto, não se cria nada[...] ( 
Gildásio Cairo 1992). 
 

Nesse sentido, é possível perceber dentro da lógica de construção do espaço urbano as 

desigualdades expressas nesse espaço em função das ações e interesses dos sujeitos envolvidos na 

dinâmica da produção urbana. Dentre os sujeitos responsáveis por determinar essa construção desigual 

destacam-se o poder estatal e o setor imobiliário. Como foi destacada acima, a atuação do setor imobiliário 

em parceria com o poder estatal exercem grande influência nesse espaço. No entanto para que se torne 

possível à atuação desses sujeitos, a sociedade civil, que também se configura num sujeito componente e 

produtora desse espaço, é de fundamental importância, pois, é por meio desta que o espaço ganha vida e 

movimento.  



Atualmente o setor imobiliário tem atuado no parque Candeias, de forma a aumentar 

consideravelmente o valor dos imóveis, seja através das construções verticalizadas em que há um 

superfaturamento se utilizando de pequenos terrenos, e os custos da obra serão pagos pelos futuros 

proprietários que pagarão durante muitos anos os altos custos de se morar em uma área considerada 

“nobre”, ou através dos terrenos de “engordam”, que ficam durante muitos anos sem uso até que o lugar 

em que eles se encontram se tornem áreas “nobres”(mediante investimentos públicos)  e enfim os agentes 

imobiliários cobram por eles um valor super elevado, com estimativa de lucro bem maiores que 100% do 

valor gasto com a compra inicial, como exemplo a avenida Olivia Flores que possui áreas supervalorizadas 

e de acesso para poucos. 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Espaço urbano da cidade de Vitória da Conquista é resultante de uma combinação de fatores 

socioeconômicos e políticos, relacionados através de sujeitos concretos, com articulação direta ou indireta 

entre-se e com o sistema capitalista. Notoriamente essa produção vinculada aos agentes imobiliários e 

pelo poder estatal, transformam a cidade em mercadoria, via planejamento urbano e com o aparato da lei. 

A cidade obra, ou seja, aquela onde impera o uso dos cidadãos em sua plenitude, dá lugar a uma que é 

produto do capitalismo. 

Diante das transformações decorrentes da atuação dos sujeitos abordados nesse estudo, temos 

um terceiro sujeito que tanto sofre as conseqüências, como também é parte importante nessa construção, 

dentro do plano social a sociedade civil se reproduz nesse espaço urbano aqui evidenciado. A sociedade é 

um sujeito importante nessa nova configuração do espaço urbano, onde parte dessa sociedade 

oportunamente se favorece das transformações geradas por esse processo de urbanização em prol do 

capitalismo, e fazem uso dessa cidade produto. Enquanto outra parte, ou outra classe da sociedade é 

afetada de maneira negativa, no entanto também é parte desse processo, mesmo se omitindo contribuem 

para sua continuidade. 

Objetivando destacar a atuação desses sujeitos no processo de construção do espaço urbano de 

Vitória da Conquista, no plano econômico os agentes imobiliários e no plano político o poder publico, bem 

como os interesses defendidos por eles, utilizando como recorte principal duas áreas desta cidade, o 

loteamento Kadija e Parque Candeias, que demonstram duas realidades diferentes desde o período em 

que foram criados. Buscou-se ressaltar que as modificações ocorridas nesse espaço sofrem influências do 



modo de produção capitalista com as suas contradições, em que procura sempre privilegiar uma classe 

específica em detrimento da outra. Construindo dialeticamente os espaços urbanos na cidade. 

A relação do crescimento da malha urbana com o aumento populacional revela o crescimento da 

especulação imobiliária evidenciada na cidade. Os sujeitos promotores dos loteamentos, vinculados com o 

poder estatal acabam atuando de forma conivente à segregação espacial evidenciada nessas localidades. 

Vitória da Conquista, em contínuo desenvolvimento, apresenta dificuldades de uma cidade grande. 

O aumento de preços imobiliários e infra-estrutura nas áreas periféricas, como na area apresentada vem 

constatar que a continuidade do crescimento demanda ações públicas constantes e seriedade política. 
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