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O objetivvo deste artigo é verificar a evolução dos processo de segregação 
urbana em cidades médias latinoamericanas a partir de estudos bibliográficos. 
Para estudar segregação residencial parte-se da visão de que assim como o 
status sócio-econômicoé fator determinanate de local de residência de um 
grupo social nema cidade, o seu local de residência, por sua vez, também é um 
fator determinante do status sócio-econômico que o referido grupo possui ou 
até mesmo poderá alcançar. Baseada em Harvey (1) as áleas residenciais 
fornecem suporie para a sensibilização dos seus residentes. Nelas os 
indivíduos desebvolvem valores, espectativas, hábitos de consumo e 
consciéncia  social. Existe, por exemplo, grande conexão entre a segregação 
residencial e a qualidade da educação. Mesmo em uma cidade média são  
encontrados deferentes grupos eu se instalam em diferentes partes do seu 
espaço. O local de residência  de cada grupo é determinado pelo poder da 
escolha de que de dispõe. Os grupos de mais alto status possuem total 
liberdade de escolha o seu local de residência  e por isso optam pelos locais 
mais desejados e valorizados da cidade. Os lugares restantes ficam 
disponíveis, primeiramente para os grupos de médio status  e, por último, para 
os grupos de mais baixo status que vão localizar-se nos lugares menos 
desejados e valorizados, procurando ajustar o mais fácil acceso ao trabalho as 
melhores condições de ocupação. Com isso observa-se que os deferentes 
bairros que se formam no espaço urbano possuem indivíduos com valores 
condizentes com o seu bairro. E esse equipamento conceitual que o individuo 
recebe é apenas o que ele dispõe para  lidar com o mundo. Quando maior e 
mais desenvolvida for uma sociedade, tanto maior será o númenor de grupos 
sociais no meio urbano, em todos os três verifica-se que é  o grupo de alto 
status o primeiro e se estabelecer, determinano com isso a localização dos 
demais grupos. No primeiro padrão encontrando o grupo de mais alto status 
localiza-se no centro da cidade, enquanto no segundo localiza-se em setores 
exclusivos, que constituem ixos a partir de centro da cidade. 
 


