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1. RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo discutir a aplicabilidade alguns 

conceitos da Geografia em uma determinada área da Região Metropolitana da 

Grande Vitória-ES. Para tanto, o mesmo se destaca como sendo um projeto 

apresentado e aprovado no processo seletivo do Programa de Pós Graduação 

em Geografia (PPGG) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 

Ao longo da construção dessa proposta, foi necessário elaborar um intenso 

levantamento bibliográfico para entender a temática da segregação. Além 

disso, necessitou-se de buscar outros trabalhos já elaborados e efetuar 

também, uma busca intensa de dados sobre o recorte espacial proposto. Com 

as propostas acima pretende-se apresentar e dialogar com outros trabalho 

contribuindo e enriquecendo a pesquisa Geográfica.  
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2. INTRODUÇÃO 

 

A “Lei Nº 4.707, de 10 de setembro de 2008, dispõe sobre a institucionalização 

dos bairros nas Regiões Administrativas, os limites e a denominação destes e 

os critérios para organização e criação de bairros, no perímetro urbano do 

Município”. 

Segundo a lei a separação do município em áreas administrativas seguiria as 

seguintes denominações: 

Art. 1º Ficam estabelecidas as denominações das 5 (cinco) Regiões 
Administrativas do Município de Vila Velha, conforme se segue: I - 
Região 01 – CENTRO; II - Região 02 – GRANDE IBES; III - Região 
03 – GRANDE ARIBIRI; IV - Região 04 – GRANDE COBILÂNDIA; V - 
Região 05 – GRANDE JUCU. 

 
Percebe-se que os critérios de análise não foram puramente administrativos 

não levando em consideração algumas características pré-existentes, como 

exemplo a aglomeração das áreas denominadas de alto padrão e com 

aglomeração de pessoas com alto poder aquisitivo no centro classificando-as 

como região 01. O mesmo é observado no extremo oposto quando a conhecida 

região da Grande Terra Vermelha ficou em último lugar na classificação e 

sendo denominada região cinco ou quinta região. 
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Mapa 01- Espírito Santo e o município de Vila Velha.  

 

                                                

Segundo o item V (cinco) da Lei Nº 4.707 de 10 de setembro de 2008, 

denominou-se os bairros que fariam parte de cada região acima descrita. Assim  

vão compor a região 05: 

 V - REGIÃO 05 - GRANDE JUCU: Barra do Jucu; Balneário Ponta da 
Fruta; Barramares; Cidade da Barra; Interlagos; Jabaeté; João 
Goulart; Morada da Barra; Morada do Sol; Morro da Lagoa; Normília 
da Cunha; Nova Ponta da Fruta; Ponta da Fruta; Praia dos Recifes; 
Riviera da Barra; Santa Paula I; Santa Paula II; São Conrado; Terra 
Vermelha; Ulisses Guimarães; Vinte e Três de Maio. 

 

Tendo como embasamento preliminar um estudo realizado pela Prefeitura 

Municipal de Vila Velha-ES pode-se perceber nos gráficos 01 e 02, que na 

última década o referido município teve um crescimento populacional superior 

comparado ao Estado e a própria região metropolitana. Esse elevado fluxo 

populacional e crescente movimento migratório pode ser um dos responsáveis 

pela segregação sócio-espacial na medida em que começam a parecer no 

meio urbano os padrões espaciais com maioria da população de baixo poder 

aquisitivo, o que SANTOS 2009 apresenta ser:  



6 

 

Há, na verdade, diferentes tipos de pobreza, tanto a nível internacional 
quanto dentro de cada país. Por isso, não tem sentido procurar uma 
definição matemática ou estatística. Conforme acentuou 
I.Buchanan(1972,p.225) o termo „pobreza‟ não só implica um estado de 
privação material como também um modo de vida - e um conjunto 
complexoe duradouro de relações e instituições sociais, econômicas, 
culturais e políticas criadas para encontrar segurança dentro de uma 
situação insegura.(SANTOS.2009.pg.19)  

 

 

Gráfico 01-Densidade demográfica no 

Estado do Espírito Santo, Grande Vitória e 

Municípios da RM-2007. 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vila Velha 

(2008) 

Gráfico 02-Taxas de crescimento da 

população no Estado do Espírito Santo, 

Grande Vitória e municípios da RM-2000 a 

2007 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vila Velha 

(2008) 

 

Distante aproximadamente 15 quilômetros do centro do município a Grande 

Terra Vermelha que faz parte da Região 05. A quinta região é composta por 21 

bairros. Durante as três últimas décadas pode-se perceber o município recebeu 

um elevado contingente populacional em que se verificava em 1970 3.375 

habitantes elevando-se para 30.970 em 1990. Essa dinâmica fornece alguns 

subsídios para a compreensão da segregação sócio-espacial.  
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Mapa 02- A Grande Terra Vermelha e bairros adjacentes.  

 

O que é segregação residencial? A questão aqui levantada procura uma 

resposta no plano, a princípio, estritamente teórico. A origem do conceito de 

segregação para os estudos urbanos remonta, segundo CORRÊA (1990) à 

Escola de Chicago através das contribuições pioneiras de Robert Park e 

Mckenzie, denotando uma concentração de classes de população dentro de 

um território.  

 

Contudo, a despeito desse gênese que tendia a uma perspectiva naturalista na 

interpretação do conceito de segregação, a reboque da década de 1970, com a 

eclosão e amadurecimento da perspectiva crítica nos estudos urbanos, sob 

forte influência do pensamento marxista, grandes obras de síntese que 

abordaram a questão urbana, redimensionaram o conceito de segregação e 

ofereceu uma perspectiva crítica. È nesse sentido que se estabelece uma 

concepção crítica sobre a segregação, que relaciona a origem histórica do 

processo à gênese das classes sociais e da cidade, no seguinte sentido: 
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A segregação residencial é uma expressão das classes sociais. Para se 
compreender isso melhor, é importante que se conheça como no 
capitalismo as classes sociais foram estruturadas. De acordo com Marx, 
Poulantzas e Giddens, Harvey¹². Argumenta que no capitalismo há três 
forças básicas que estruturam as classes sociais: (a) Uma força primária, 
básica, que vem das relações entre capital e trabalho, gerando uma 
estrutura dicotômica de classes: os detentores dos meios de produção e os 
que vendem sua força de trabalho. 
(b) Uma força residual, que é originada de formas pretéritas de organização 
social ou do contato entre um modo de produção dominante e um 
subordinado. Traduz-se, por exemplo, na existência de uma aristocracia 
rural e de camponeses mais ou menos incorporados ao capitalismo. 
(c) Forças derivativas, que emergem devido às necessidades de preservar 
os processos de acumulação do capital através de inovações tecnológicas e 
controlar as mudanças na organização social.  (CORRÊA. 1993 p.61) 

 

 A moderna sociedade capitalista redimensiona, contudo, o significado da 

segregação. Sabe-se que as classes sociais se expressam de varias formas 

uma delas, a segregação residencial. Foi com o atual sistema econômico que 

essas classes foram estruturadas tendo como princípio a divisão do capital, 

assim a sua atuação, gera fragmentações na estrutura social. Evidenciado na 

localização residencial e no valor pago pela moradia, segundo CORRÊA (1993) 

“as áreas sociais resultam das diversas soluções que as classes sociais e suas 

frações encontraram para resolver o problema de como e onde morar”. Pode-

se então relacionar os conceitos de auto-segregação e segregação imposta em 

que nos atentaremos para o segundo. Os agentes produtores da segregação, o 

Estado e a classe dominante, fornecem a base para a constituição dessas 

áreas. Assim podemos entender que a segregação residencial é um resultado 

da reprodução social sendo não só um espaço diferenciador, mas também uma 

forma de controle e de reprodução social.  

A segregação residencial ao longo de períodos analisados gerou três modelos: 

O de Kohl (1841), o de Burgess (1920) e por último o de Hoyt (1939). Esses 

modelos descrevem as características de acordo com suas épocas, o primeiro 

generalizava grupos na Europa com início do capitalismo, o segundo estuda as 

cidades norte-americanas, e o terceiro demonstrava um padrão espacial em 

forma de círculos a partir do centro apresentando então a possibilidade de 

auto-segregação da classe com auto poder aquisitivo. Nas cidades latino 

americanas há a possibilidade a coexistência desses três padrões por terem 

passados pelo período colonial, independências e a elevação da exportação, e 
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aparecimento de setores preferenciais das populações, da migração e da 

periferização.  

O processo segregatório envolve espaço e tempo, no entanto ele é próprio do 

capitalismo. Assim a elite escolhe onde morar que acordo com seus interesses. 

Ainda segundo Corrêa (1993) a segregação tem um dinamismo onde uma 

determinada área social é habitada durante um período de tempo por um grupo 

social e, a partir de um dado momento, por outro grupo de status inferior ou, 

em alguns casos, superior, através do processo de renovação urbana. A 

segregação gera então novos bairros habitados por grupos de alto poder 

aquisitivo, ela também é responsável pela proliferação próximo ao centro de 

habitações com populacionais de baixo poder aquisitivo e sendo área de 

atrativo de mão de obra vinda do campo e de outras pequenas cidades. Outros 

autores relacionam a diferenciação socio espacil á divisão social do trabalho: 

A diferenciação sócioespacial¹ é marca das cidades, desde os 
primórdios da urbanização. Não há cidades sem divisão social do 
trabalho, o que pressupõe sempre uma divisão territoial do trabalho. 
Essa divisão estabelece-se diferentemente, no decorrer do longo 
processo de urbanização.(…) (SPOSITO,2008.pg.124) 

Verificando os apontamentos de Sogame (2001 apud CASTELLS, 1983,) 
percebemos que é apresentada uma breve leitura quanto à temática abordada: 
 

Em seu mais importante livro sobre o estudo das cidades. “A questão 
Urbana”, Castells (1983) examina, a partir da distribuição das 
residências pelo espaço, a forma como as características das 
moradias e de suas populações estão diretamente relacionadas aos 
tipos e níveis das instalações e funções residenciais. ( SOGAME,M 
.2001. Pg. 96). 

 

Além disso, percebe-se que a relação entre a oferta de serviços coletivos e a 

apropriação desses também é um fator de separação social: 

Assim, quando os níveis da distribuição dos produtos, isto é, o 
distanciamento social entre aqueles que conseguem se apropriar dos 
meios de consumo coletivos e os que a esses meios não tem acesso, 
provocam uma forte expressão espacial, falamos não mais de uma 
estratificação urbana, mas de segregação urbana. ( 
SOGAME,M.2001. Pg. 96). 
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3. OBJETIVOS 

 

 3.1 Geral: 

 

Estudar o significado da segregação sócio espacial para Grande Terra 

Vermelha, Vila Velha-ES.  

 

3.2  Específicos: 

 

3.2.1 Estudar os padrões espaciais de segregação na referida área; 

3.2.2 Entender os diferentes fluxos migratórios para a região; 

3.2.3 Compreender os diversos fatores econômicos e sociais responsáveis 

pela atual organização espacial; 

3.2.4  Examinar como o recorte espacial tem sido divulgado nos diferentes 

meios de comunicação. 

 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

 Por ter uma perspectiva crítica, esse trabalho visa fornecer uma análise dos 

padrões e contextos sociais podendo ser utilizado como uma ferramenta de 

questionamentos da atual situação ao qual a área se encontra. E ser uma dos 

meios para compor uma mudança social, pois:  

O espaço assume hoje em dia uma importância fundamental, já que a 
Natureza se transforma, em seu todo, numa forma produtiva (G. 
Prestipino, 1973, 1977, p.81). Quando todos os lugares foram 
atingidos,  de maneira direta ou indireta, pelas necessidades do 
processo produtivo, criam-se,  paralelamente, seletividades e 
hierarquias de utilização com a concorrência ativa ou passiva entre as 
diversos agentes. Donde  uma reorganização das funções entre as 
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diferenças de território. Cada ponto do espaço  torna-se então  
importante, efetivamente ou potencialmente. Sua importância decorre 
de suas próprias virtualidades, naturais ou sociais, preexistentes ou 
adquiridas segundo intervenções seletivas. (SANTOS, 1988). 

 

Além disso, pretende-se defrontar a teoria geográfica com a realidade, ou seja, 

a prática. Com isso espera-se contribuir para a construção ativa da Geografia 

nos seus mais diversos enfoques. 

 

Levar ao entendimento do público diferenças sobre o conceito de cidadania e 

do direito à cidade cidadã confrontando com o recorte espacial como a ponta:  

Isso é possível, exatamente, porque a cidadania é constituída por 
uma série de elementos materiais e imateriais (educação, saúde, 
trabalho, qualidade de vida, acessibilidade, sociabilidade etc.), 
possuindo então uma dimensão libertadora e concientizadora. Fator 
que faz com que seja cidadão pleno não só aquele que usufrui de 
seus direitos e cumpre com seus deveres, mas também o que tem 
coragem para reivindicá-los para si e para outrem. (PAULA E 
CAVALCANTI. 2007.p 81)  

 
Por último, pretende-se que este seja também mais um material para 

pesquisas sobre a área de estudo. Como a região é pouco contemplada nos 

estudos da geografia urbana a execução desse trabalho será de suma 

importância por abordar visões criticas sobre a realidade social. 

. 
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5. METODOLOGIA 

 

Existe a necessidade de confrontar a temática com outras pesquisas com a 

algumas propostas, dentre elas: Destacar algumas contribuições para a atual 

pesquisa, perceber a aplicabilidade do tema em outros espaços e por fim, 

estabelecer metas que contribuam para a elaboração do trabalho. 

É necessário também que se faça uma análise documental em diferentes 

setores, sejam eles públicos ou privados, organizações sociais, prefeituras e 

possivelmente no governo do Estado. Também será necessário verificar nas 

Universidades e em outras instituições de ensino os dados disponíveis que 

possam ajudar no desenvolvimento da pesquisa.  E para que se possa atingir 

uma das propostas será necessária elaborar uma análise quantos as diferentes 

divulgações da referida área nos diferentes veículos midiáticos e no arquivo 

público. 

Por fim, mas ressaltando que novas metodologias poderão ser elaboradas ao 

longo do trabalho, é necessário o contato direto com a área de estudo. A 

proposta inicial é que de diferentes maneiras possam ser gerados dados que 

confirmem a referida área com o tema de estudo. Para isso é necessário fazer 

um questionamentos com os moradores e lideranças comunitárias, pesquisa de 

uso e ocupação do solo, caracterização dos diferentes aspectos como 

comercio, tipo de moradia e serviços púbicos. 
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