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RESUMO 

 
FERREIRA, Danilo Cardoso. DIFERENCIAÇÃO E SEGREGAÇÃO RACIAL EM 
GOIÂNIA: REPRESENTAÇÃO CARTOGRÁFICA DOS DADOS DE COR OU 
RAÇA E RENDA (IBGE, 2010). Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Geografia do Instituto de Estudos Socioambientais, Universidade Federal de Goiás, 
2014. 

 

O presente trabalho consiste em uma abordagem geográfica e uma representação 
cartográfica dos processos de segregação e a diferenciação socioespacial combinados com 
a dimensão racial em Goiânia, com base nos dados de cor/raça e renda do Censo 
Demográfico (IBGE, 2010). Em primeiro lugar, trazemos leituras do campo da Geografia 
das relações raciais na sociedade brasileira, voltadas para o espaço urbano, com foco nos 
referidos processos. Em seguida, tratamos da construção de uma cartografia racial e das 
questões metodológicas da pesquisa. Discutimos vários estudos realizados acerca da 
segregação social na capital goiana e elaboramos vários mapas de “espaços de maioria 
branca” e “espaços de maioria negra”, associados com a identificação de cor ou raça e os 
níveis de classe, distribuídos por bairros do município. Por fim concluímos que os 
processos em pauta têm uma estreita correlação com a diferença e a desigualdade racial na 
cidade, fenômeno que acontece em outras metrópoles. 

 

Palavras-chave: diferenciação socioespacial, segregação socioespacial, relações raciais, 
cartografia racial. 
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ABSTRACT 

 

FERREIRA, Danilo Cardoso. DIFFERENTIATION AND RACIAL SEGREGATION 
IN THE CITY OF GOIÂNIA-GO: CARTOGRAPHIC DATA REPRESENTATION 
OF COLOR OR RACE AND INCOME (IBGE, 2010). Dissertation submitted to the 
Pos-Graduate Program in Geography of the Institute of Social and Environmental Studies, 
in the Federal University of Goiás, in 2014. 

 
This paper consists of a geographical approach and a cartographic representation of the 
processes of socio-spatial segregation and differentiation combined with the racial 
dimension in the city of Goiânia, Goiás, Brazil, based on the data of color / race and 
income of the Census (IBGE, 2010). First, we bring readings of the field of geography of 
race relations in Brazilian society, aimed at urban space, focusing on those processes. Then 
we deal with the construction of a racial cartography and methodological research 
questions. We discuss several studies about social segregation in Goiânia and elaborate 
several maps of "mostly white spaces" and "spaces of black majority", associated with the 
identification of color or race and social class levels spread across neighborhoods in the 
city. Finally, we conclude that the processes in question have a close correlation with the 
difference and racial inequality in the city, a phenomenon that happens in other 
metropolises.  
 
Keywords: socio-spatial differentiation, spatial segregation, race relations, racial mapping. 
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Introdução 

 

Esta dissertação propõe estudar a diferenciação e a segregação social, espacial 

e racial em Goiânia com base em estudos bibliográficos e dados estatísticos com vistas a 

um resultado cartográfico. O estudo se faz no conjunto do projeto Trajetórias Intelectuais e 

Terriorialidades Negras, desenvolvidas no Laboratório de Estudos de Gênero, Étnico-

Raciais e Espacialidades do Instituto de Estudos Socio-Ambientais da Universidade 

Federal de Goiás (LaGENTE/IESA/UFG). 

Tratar de questões raciais e urbanas, que são de ordens distintas, é um dos 

principais desafios deste trabalho, ou seja, analisar as formas pelas quais a dimensão racial 

se espacializa nos processos urbanos como a segregação e a diferenciação socioespaciais. 

A proposta da pesquisa é compreender este processo em Goiânia, capital de Goiás. 

 

O percurso teórico e metodológico 

 

As relações raciais serão abordadas neste trabalho superando o prisma 

biológico em que a noção de raça foi colocada. A proposta é trazer a dimensão sociológica 

e política do fenômeno do racismo e das relações raciais na sociedade brasileira, pois 

envolve a nossa própria dimensão de como nos vemos diante das diferenças étnico-raciais 

e sociais na formação da nação.  

O desenvolvimento de pesquisas sobre estudos urbanos e sua relação com a 

população entendida em termos raciais, é cada vez maior, gerando diversos indicadores, 

como os de exclusão e inclusão social e outros dados de cor/raça interseccionados com 

renda. Estes permitem traçar diversas relações e trazem como resposta maior conhecimento 

sobre a realidade. Porém, somente os índices não dariam informações claras e diretas sobre 

a realidade. A disposição destes em forma espacial, por meio dos Sistemas de Informação 

Geográfica (SIGs), permite entender a sua relação e distribuição na área urbana.  

Os bancos de dados georreferenciados fornecem informações imprescindíveis 

sobre as diferenças internas do país, dos estados e das cidades. Os sistemas de informação 

geográfica apresentam, portanto, enorme potencial para definir estratégias políticas 

“globais” e “locais” para os estudos urbanos como apresenta o estudo de Martins (2014). 

Neste sentido, optamos por trabalhar com os dados georreferenciados de cor e raça, renda e 

outros disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) relativos 
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ao Censo Demográfico (2010), vistos em correlação com estudos anteriores de segregação 

social e racial.  

Vários estudos que partem da análise da distribuição de diversos dados 

espaciais (sociais e físicos) na cidade evidenciam a existência da segregação residencial 

urbana, processo que corresponde à separação espacial de diferentes grupos – 

principalmente raciais e sociais que habitam a cidade.  

O lugar social, no espaço urbano, que o negro ocupa não é o mesmo do branco. 

A separação nem sempre é evidente, embora haja um permanente controle, em discursos 

de igualdade para que possa parecer que todos têm o mesmo tipo de acesso à cidadania 

(GARCIA, 2006). Por isso, a importância de se pensar a segregação urbana analisando a 

sua dialética social e racial.  

A pergunta que se faz então é se existe uma relação da diferenciação e 

segregação urbana, residencial e econômica, como apresentada nos estudos de Corrêa 

(2002), Villaça (2001), com a variável raça. A partir dessa associação, chegaremos à 

compreensão contextualizada não somente da cidade pela espacialização dos níveis de 

renda, mas também pela dimensão racial.  

A segregação além de ser uma dinâmica de separação de alguns grupos 

subalternizados, se desdobra no processo de autossegregação correlacionado ao mercado 

imobiliário que separa uma parte das“classes médias e altas” do restante da sociedade, 

privando muitos(as) do “direito à cidade”, influenciando assim, os conflitos de classes e 

outras disputas econômicas e raciais, “mais ou menos” manifestas. 

Goiânia é considerada uma cidade nova que pode ser comparada a outras 

capitais brasileiras reproduz o processo de segregação (MOYSÉS & BERNARDES, 2005) 

e diferenciação a exemplo de capitais como Rio de Janeiro (GARCIA, 2006) e São Paulo 

(ROLNIK, 2009). O importante a se destacar é que este processo é produzido, pela própria 

reprodução do capital juntamente com intervenções e auxílio do Estado (CORRÊA, 2002). 

Nas capitais citadas essa realidade é bem pertinente como no Rio de Janeiro, com muitos 

aglomerados em comunidades, cortiços em péssimas condições de vida, exemplos de 

construções em áreas de risco, com baixa infraestrutura urbana. 

Ratts (2010, p. 129) identifica no trabalho de geógrafos dos anos 1980 alguns 

questionamentos acerca da situação social e espacial da população negra: “(...) havia sinais 

de que a questão étnico-racial merecia tratamento adequado, quer se tratasse da formação 

étnico-racial da sociedade brasileira, das áreas indígenas ou da presença negra urbana e 
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rural.” A publicação de uma obra como “Questões urbanas e racismo” (SANTOS, R. 2012) 

com trabalhos qualitativos de geógrafos e profissionais afins, indica uma ampliação desse 

campo de estudo. 

 Diante das leituras e da observação da cidade, algumas questões nos deixaram 

inquietos e pensativos em relação a essa linha de pesquisa. O conceito de segregação 

residencial, social e econômico é capaz de explicar a dinâmica socioespacial e racial da 

produção do espaço urbano? Há uma segregação econômica, residencial e racial em 

Goiânia? Como ela se espacializa? Por que os espaços residenciais com maiores 

aglomerações de ricos em Goiânia correspondem a uma maioria de “brancos”? Por que 

certos espaços sociais têm pouca presença negra?  

Nosso pressuposto é que, em face da formação étnico-racial e social do Brasil, 

a segregação além de ser um dos processos espaciais urbanos capitalistas, se correlaciona 

os espaços mais ou menos demarcados pelas relações raciais entre “brancos” e  “negros”, 

influenciando a vida na cidade, sobretudo o exercício do direito.  

A figura 1 abaixo representa os caminhos conceituais que utilizamos para 

pensar a pesquisa. 

Figura 1. Fluxograma  da pesquisa. 
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Pesquisas feitas por Telles (2003), França (2010), Paixão (2013), Garcia 

(2006), Campos (2006), Rios Neto (2009), apresentam evidências e reflexões acerca do 

processo de segregação residencial, associada à análise racial. Nestes casos, uma não 

exclui a outra, como se pode ver nos estudos destes(as) sociólogos(as), demógrafos(as), ou 

geógrafos(as) para algumas cidades brasileiras que são consideradas metrópoles.  

Como apontado por Santos, R. um dos objetivos do trabalho também tem como 

foco “utilizar o espaço urbano como chave de compreensão do racismo” e compreender a 

“luta contra o racismo através da discussão sobre as manifestações deste sistema de 

dominação no espaço urbano” (2012, p. 28). 

No início do mestrado em março de 2012 o foco para o tema e objeto era outro. 

Até setembro de 2012 não havia orientação. Após a definição da orientação decidimos por 

esse trabalho em uma área que era nova e ao mesmo tempo um desafio. Depois da 

delimitação temática e do problema tive várias dificuldades em construir os dados a partir 

do sítio do IBGE disponibilizados por setores censitários e não por bairros e para elaborar 

mapas e outros instrumentos.  Em julho de 2013 foi realizado o estágio no 

NEGRAM/UERJ na cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro, por conseguinte a qualificação 

do projeto em agosto do referido ano2. Depois disso é que a pesquisa efetivamente se 

desenvolveu. O trabalho que ora apresento está marcado por estes percursos e percalços. 

 

Organização da dissertação 

 

A partir desses problemas, esta dissertação se organiza da seguinte forma: 

O capítulo 1 – A geografia e a questão racial – é a síntese teórica onde 

buscamos autores(as) que fazem leituras geográficas com relação à questão urbana e racial. 

Trazemos também os conceitos geográficos de diferenciação e segregação socioespacial 

que constituem o embasamento teórico da pesquisa. 

O capítulo 2 – Cartografia racial – é o ponto da metodologia do trabalho, onde 

discutimos alguns estudos cartográficos realizados por outros(as) pesquisadores(as) quanto 

à discussão racial para o espaço urbano, e uma análise de suas metodologias, 

problematizando: que cartografia é essa que representa a questão racial? Evidenciamos 

ainda a metodologia dos Censos do IBGE, dos quais utilizamos os dados de cor/raça, renda 

e outros para a população residente em Goiânia no ano de 2010.  

                                                 
2 Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Relações Raciais e Movimentos Sociais 
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No capítulo 3 – Cartografia da diferenciação e segregação socioespacial e 

racial em Goiânia – apresentamos os estudos feitos acerca da segregação e autossegregação 

residencial em Goiânia, acrescentando nossos levantamentos com base nos dados do 

IBGE, resultando em “espaços de maioria branca” e “espaços de maioria negra” e alguns 

indicadores não espacializados. 
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CAPÍTULO I 

A GEOGRAFIA E A QUESTÃO RACIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Capitulo 1 

A Geografia e a questão racial 

 

O objetivo desse capítulo é compreender como a Geografia, em consonância 

com outras ciências humanas, aborda ou pode abordar os grupos e as relações raciais na 

sociedade brasileira. Além disso, procuramos apreender como sujeitos coletivos 

racializados estão produzindo e reproduzindo os seus espaços nas cidades e metrópoles 

brasileiras. A Geografia brasileira tem buscado esses olhares para grupos e estudos que até  

pouco tempo não eram vistos numa perspectiva crítica (RATTS, 2011).  

Abordamos inicialmente que Geografia seria essa que consegue perceber não 

somente os fixos e os fluxos nos espaços urbanos, mas também variáveis que não são tão 

discutidas e que quando citadas, sempre homogeneízam tudo, que acabam por não 

evidenciar realidades que fazem parte das desigualdades sociais produzidas e reproduzidas 

por atores e sujeitos. Indagamos como discutir diferenciação, segregação e 

autossegregação no tocante às relações raciais. Por fim, tentamos buscar uma abordagem 

geográfica que não estude somente a produção racional do capital no espaço urbano, as 

desigualdades sociais, mas que acima de tudo identifique quem são esses sujeitos social e 

racialmente diferenciados que se distribuem espacialmente nas cidades brasileiras 

apontando os espaços de predomínio ou coexistência entre pobres e ricos, mas também 

entre brancos e negros. 

 

1.1 - A Geografia e o estudo das relações raciais 

 

Os estudos feitos pela ciência moderna acerca das questões raciais têm buscado 

evidências quanto às desigualdades das relações entre os seres humanos, principalmente 

quanto à compreensão social e política da ideia de raça, do racismo e de suas implicações 

no modo de vida, na cultura, na economia e nos espaços de vivências nas trocas e contatos 

com as sociedades. 

A Geografia em busca de análises que ampliem o entendimento da sociedade 

está percebendo novos horizontes quanto à leitura da dimensão racial. No caso da 

diferenciação socioespacial podemos concordar com Silva, J. que: 

 
A Geografia, ancorada no estatuto da cientificidade, continua tão ou mais 
inquieta quanto nos seus primórdios. Preocupada em compreender a 
realização humana sobre a Terra, suas similitudes e, principalmente, suas 
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diferenças, esta ciência construiu vasto arsenal teórico e uma 
multiplicidade de propostas metodológicas. (2007, p. 94). 

 

Podemos identificar algumas categorias que são importantes e servem como 

instrumentos de análise para o desenvolvimento da ciência geográfica. São elas: lugar, 

paisagem, território, região, natureza, sociedade e espaço (MOREIRA, 2007). São essas 

categorias, dentre outras, que permeiam várias linhas de pesquisas na Geografia brasileira. 

Para Santos, M.; 

 
Não cremos, pois, que seja indispensável continuar buscando a definição 
de um objeto com existência separada, isto é, uma existência geográfica, 
um objeto geográfico em si. A partir do entendimento que tivermos do 
que deve ser o objeto da disciplina geográfica, ficamos em condições de 
tratar, geograficamente, os objetos encontrados. (2008, p. 77, grifo do 
autor). 

 

Tendo como referência este autor, a nossa leitura teórica e metodológica vai 

dizer se a análise na pesquisa corresponde a uma abordagem geográfica ou não. Os objetos 

de estudo então devem ser minuciosamente pesquisados, entendidos a partir do espaço, do 

território, do lugar, da paisagem e da região. Por sua vez, Santos, R. acrescenta que, 

 
A Geografia serve então para a construção de referenciais posicionais do 
indivíduo no mundo – e, aqui, falamos de “mundo” como uma noção que 
atenta para a complexidade espaço-temporal das relações sociais do/no 
espaço vivido, relações que o constroem, o influenciam, são influenciadas 
por ele, enfim, o constituem bem como são por ele e nele constituídas, 
numa relação de imanência que torna indivíduo e mundo algo tão 
indissociáveis quanto estrutura (social, econômica, espacial, etc.) é em 
relação à experiência (2010, p. 147).  

 

Portanto, a Geografia contribui para que o ser humano ou indivíduo possa 

construir noções posicionais de compreensão do “espaço vivido”, produzindo, nesse 

sentido, as possibilidades de entender as estruturas sociais, econômicas e espaciais. Essa é 

uma das contribuições palpáveis que a ciência geográfica pode dar à sociedade. Além da 

compreensão do espaço, a Geografia contribui para a humanização dos indivíduos acerca 

do entendimento de mundo em seus espaços de relações individuais, coletivas, logo, 

sociais.  

A Geografia é uma das ciências que têm se dedicado à análise da cidade e da 

vida urbana. Por isso, o nosso interesse em tratá-la como uma ciência humana que tem os 

objetivos e enfoques nas questões espaciais. Essa ciência tem analisado o espaço urbano 
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com vistas a identificar e estudar os objetos e sujeitos na sociedade, na cidade e, neste 

caso, na metrópole.  

Para Damiani, o trabalho fundamental do geógrafo é compreender a produção 

desse espaço urbano, com desigualdades produzidas, com as relações sociais que regem o 

modus operandi das cidades, e ainda complementa que: 

 
A concentração das populações nas cidades é tema crucial dentro da 
geografia da população. Hoje se compreende que o espaço ganha cada 
vez maior valor, é mercantilizado, comercializado, está sujeito à 
especulação imobiliária, enfim, não está à disposição de todos de forma 
indiscriminada. Massas crescentes de população estão, mesmo que 
instaladas na cidade, sem direito real a ela: vivem em áreas periféricas, 
desurbanizadas. É a ruralização da cidade. (2012, p. 74) 

 

A condição precária de vida de certas populações não acontece somente nas 

áreas periféricas das cidades, pois existe a presença de pessoas vivendo em terrenos 

baldios, áreas de riscos até mesmo nas áreas centrais. Mas a questão que está em pauta é o 

descaso do Estado com o tratamento dessas populações segregadas que vivem em 

condições vulneráveis. A desurbanização é a reafirmação da condição de vida dessas 

pessoas que talvez, não estejam em favelas como no caso específico de Goiânia, porém, 

não têm o mesmo direito à cidade que as populações de “classe média e alta” têm, com 

relação ao uso de espaços de lazer, cultura e saúde. 

Então, a cidade é consequentemente produzida por vários grupos sociais, sendo 

alguns dominantes tanto social ou culturalmente porque têm o poder econômico como 

segurança para apropriar-se dos espaços, da forma que os interessa. Villaça (2001), 

Maricato (2003) e Marcuse (2004) ressaltam que a segregação e a autossegregação é  são 

processos e resultados da produção do espaço urbano que se apresentam com a relativa e 

relacional separação das classes e condições sociais na cidade, o que, em nosso 

entendimento, se estende aos segmentos raciais que estão ligados à formação histórica e 

territorial do país. 

Segundo Damiani (2012) cabem dois sujeitos importantes para análise que são 

“os empobrecidos e os marginalizados”, os quais explicam em parte a segregação urbana, 

particularmente a residencial. Os empobrecidos e marginalizados fazem parte da cidade 

excluída, sem infraestrutura urbana adequada. Negri afirma que o próprio Estado conduz 

não somente à segregação das populações de baixa renda como também, dirige esses 

grupos para regiões periféricas das metrópoles brasileiras, o que “significa muito mais do 
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que apenas ser segregado, significa ter oportunidades desiguais em nível social, 

econômico, educacional, renda, cultural”(2008, p. 136). Isto ocorre junto com o mercado 

imobiliário que é um dos agentes produtores da diferenciação e segregação das cidades, 

como afirma Corrêa (2002). 

Uma observação interessante ao compreender o estudo sobre relações raciais e 

o espaço urbano é que não apenas o poder aquisitivo vai influenciar no uso dos lugares na 

cidade, pois a cor, mais precisamente a identificação racial, junto com outras variáveis, 

torna-se uma barreira social e espacial. Uma das questões importantes, que trataremos mais 

à frente neste trabalho, é que o espaço urbano não é ordenado somente por questões 

econômicas. Existem outros fatores, como no caso em pauta, o racial, que é preciso 

analisar para entender como se gera a hierarquização e ordenamento socioespacial. 

A diferença racial que marca a sociedade brasileira não se apresenta por 

completo na demografia, mas é possível abordá-la ao tratar do segmentos “brancos” e 

“negros” (estes últimos tomados sociologicamente como o somatório de “pretos” e 

“pardos”) quando registrados pelos Censos Nacionais. Santos, R. ao compreender a 

importância dos estudos geográficos voltados para a questão racial, afirma que, 

 

Existem, portanto, geo-grafias do racismo e das relações raciais: o 
racismo, ao definir clivagens sociais e hierarquizar indivíduos e grupos a 
partir de seus pertencimentos raciais, se expressará na constituição de 
“lugares” (nos sentidos espacial e social) onde a presença dos 
desfavorecidos será majoritária (lugares da pobreza, da despossessão, da 
subalternidade) e lugares onde a sua presença será minoritária (lugares da 
riqueza, do poder, do saber socialmente legitimado, etc.): lugares com as 
marcas desta distinção social. (2010, p. 144) 

 

As relações raciais que têm sido analisadas pelas ciências humanas, sobretudo 

a Antropologia, Sociologia e recentemente de forma bem tímida pela Geografia, por 

questões de militância e também pelas leituras e análises que começavam a ser feitas desse 

fenômeno socioespacial. 

 

Desde os anos 1960, e, sobretudo, a partir de 1970, estudiosos (as) das 
relações raciais passam a fazer análises mais sistemáticas das 
desigualdades entre negros e brancos. No entanto, a expressão espacial 
dessas diferenciações e assimetrias raramente era colocada em discussão. 
Mesmo após a retomada da variável cor/raça no censo de 1980 poucos 
estudiosos empreendiam levantamentos e análises da dimensão espacial 
dos segmentos étnico-raciais (RATTS, 2010, p. 130) 
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Nas cidades brasileiras, observamos uma assimetria na situação dos grupos 

raciais como realidade no espaço urbano. Certas diferenças aparecem na escala do corpo 

ou do cidadão (SOUZA, 2013a), como a identificação racial que é possível perceber como 

particularidade: 

 

[...] Isto torna a leitura espacial das relações raciais uma tarefa 
importante, pois a raça é um princípio social de classificação de 
indivíduos e grupos, construído artificialmente para o ordenamento de 
relações de hierarquias e poder. Enquanto tal, ela regula comportamentos 
e relações, interfere nas trajetórias de indivíduos e na inserção social de 
grupos, sendo então um fator crucial na constituição da nossa estrutura 
social e espacial. (SANTOS, R. 2010, p. 143) 
 

Para Santos, R. (2010) a raça é um princípio social de hierarquização dos 

indivíduos. Ao se analisar os trabalhos de geógrafos, sociólogos e demógrafos que 

procuram pesquisar a diferença racial e a classificação de coletividades sociais, um aspecto 

que é prioritário ou é resultado é a dimensão espacial, sobretudo a partir da localização 

residencial como forma de compreender os espaços de vivência dos grupos, segregados ou 

autossegregados, o que trataremos mais à frente. 

Ratts (2010) e Petruccelli (2013), com perspectivas distintas, concordam que o 

conceito de raça, como identificação dos indivíduos e grupos, ou representação da 

diferença, na contemporaneidade, faz parte da dimensão política, cultural e social, emerge 

a idéia de que o aspecto biológico não se aplica mais a essa discussão. 

As contribuições de Petruccelli (2013) são importantes para entendermos a 

questão racial, pois a cor da pele é um dos marcadores nas vivências da cidade: há locais 

em que não se vê pessoas negras ou que não as vemos em posições de destaque social, a 

exemplo das elites econômicas, políticas e acadêmicas. Santos, R. (2010, p.146) assume a 

leitura de raça uma construção social de hierarquias de poder com o/no espaço: 

 

A “raça” é então um constructo que, ancorado em leituras do espaço, 
estrutura também relações de poder com o espaço e no espaço. Leituras 
de espaço estão, portanto, na base de conformação do nosso padrão de 
“relações raciais”: primeiro, porque leituras de espaço orientam a própria 
constituição e naturalização da ideia de “raça” e as classificações em 
grupos raciais; segundo, porque são leituras de espaço que estruturam e 
autorizam as hierarquizações entre os grupos raciais... 
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A raça, socialmente compreendida, é consequentemente um divisor das 

relações sociais dentro de uma sociedade desigual, pois está, associada à variável renda, irá 

direcionar onde certos grupos raciais vão ocupar seus espaços também,  Santos, R. (2012): 

 
[...] “raça”, constructo social, principio de classificação que ordena e 
regula comportamentos e relações sociais, ela tem vinculação direta com 
a geografia, visto que esta busca compreender dimensões espaciais das 
relações sociais. [...] a raça continua ser um princípio regulador de 
comportamentos, tratamentos e relações: reconhecer a igualdade 
biológica não necessariamente impulsiona reconhecimento de igualdade 
social. (p. 38). 

 

A partir deste sentido social e político da raça podemos levantar alguns 

indicadores sociais e correlacioná-los com as classificações de cor para compreender o 

espaço, neste caso, urbano:  

 

[...] O ordenamento social racializado (que aparece nos indicadores 
sociais desiguais, na brancura dos espaços de riqueza e poder, entre 
outros) depende, portanto, da legitimidade das categorias intermediárias e 
da multiplicidade de sistemas classificatórios. Depende, na verdade, do 
ordenamento espaço-temporal do uso dessas categorias e desses sistemas 
nas relações sociais. (SANTOS, R. 2012, p. 52). 

 

Apesar de existirem desigualdades entre os espaços de riqueza e de poder, 

pode-se ter um indivíduo ou um grupo negro em uma área de classe “média alta” ou “alta”,  

mas ele terá dificuldades em determinados acessos, pois não é simplesmente a renda 

indivíduo que irá influenciar a apropriação de certos espaços demarcados também pela cor.  

 
A raça é um fator marcante para a exclusão social, criando uma estrutura 
de classes na qual os negros são mantidos nos níveis mais baixos. A 
classe e a raça se tornam, então, conscientemente, determinantes de status 
na sociedade. Hierarquias sociais ou de classe são codificadas em regras 
informais de interação social e são consideradas naturais. Nelas o status 
de uma pessoa ou sua posição na hierarquia garantem maiores direitos e 
privilégios (TELLES, 2003, p. 309). 

 

 A interpretação dos traços de uma pessoa ou grupo não é uma questão 

subjetivamente pessoal. É social, coletiva. Porém, os grupos raciais que sofrem 

preconceitos, têm conceitos um pouco diferente, pois na verdade, não é o que ele (o outro), 

representa, que informa a etnia, raça, mas sim as suas identidades. O ato de ver, que é 

social, pode levar a confusões, conflitos, e ficar numa análise superficial do perfil de 

descrição a qual um indivíduo representa. Uma pessoa cujo fenótipo seja considerado 
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indígena por alguém, pode-se afirmar preta, parda, amarela ou mesmo branca diante do(a) 

recenseador(a).   

Ao tratar da questão de identificação de como é ser negro na sociedade 

brasileira Santos, M. descreve que é o “resultado de uma ordem racial cuja definição é, 

desde a base, viciada. Ser negro no Brasil é frequentemente ser objeto de um olhar vesgo e 

ambíguo” (2000, p. 2).  O autor propõe uma reflexão acerca das questões raciais, e as 

relações de conflitos e olhares enviesados. Precisa-se partir de três dados basilares: “a 

corporeidade, a individualidade e a cidadania”. 

 
[...] A corporeidade implica dados objetivos, ainda que sua interpretação 
possa ser subjetiva; a individualidade inclui dados subjetivos, ainda que 
possa ser discutida objetivamente. Com a verdadeira cidadania, cada qual 
é o igual de todos os outros e a força do indivíduo, seja ele quem for, 
iguala-se à força do Estado ou de outra qualquer forma de poder: a 
cidadania define-se teoricamente por franquias políticas, de que se pode 
efetivamente dispor, acima e além da corporeidade e da individualidade, 
mas, na prática brasileira, ela se exerce em função da posição relativa de 
cada um na esfera social. (2000, p. 2). 

 

 
A compreensão para o observador é nítida quanto a isso; a cor/raça não é 

definida somente pela aparência física. Petruccelli (2013, p. 22) ainda ressalta que o 

“contexto ideológico é um fator importantíssimo, para pensarmos a raça como um 

marcador”. Santos, M. expondo um pouco de suas experiências e vivências de ser negro 

diz que, 

 
[...]no caso brasileiro, o corpo da pessoa também se impõe como uma 
marca visível e é frequente privilegiar a aparência como condição 
primeira de objetivação e de julgamento, criando uma linha demarcatória, 
que identifica e separa, a despeito das pretensões de individualidade e de 
cidadania do outro [...]. (SANTOS, M. 2000, p. 3). 
 

 Essa linha demarcatória é que produz as barreiras, os olhares enviesados e que 

identifica os sujeitos, as pessoas, os indivíduos e os grupos. O julgamento quanto a 

identificação étnico-racial então, não está relacionado somente ao padrão social ou 

econômico do sujeito e sim a sua corporeidade que identifica a sua cidadania. 

 

[...] No Brasil, onde a cidadania é, geralmente, mutilada, o caso dos 
negros é  emblemático. Os interesses cristalizados, que produziram 
convicções escravocratas arraigadas, mantêm os estereótipos, que não 
ficam no limite do simbólico, incidindo sobre os demais aspectos das 
relações sociais. Na esfera pública, o corpo acaba por ter um peso maior 
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do que o espírito na formação da socialidade e da sociabilidade. [...] 
(SANTOS, M. 2000, p. 3). 

 

O caso emblemático dos olhares, da discriminação além da escala da 

corporeidade citado pelo autor, se reproduz também nas espacialidades de localização 

desses grupos na cidade brasileira, porque a cidadania e o preconceito se reproduzem nos 

demais aspectos das relações sociais e da sociabilidade dos sujeitos no espaço. A questão 

de ser ou não cidadão. Diante disso Santos, M. afirma ainda que “há os que querem ser 

cidadãos, as classes médias, e há os que não podem ser cidadãos, que são todos os demais, 

a começar pelos negros que não são cidadãos” (1996/1997, p. 134).  

O Brasil é reconhecidamente um país de diversidade étnica, racial e cultural. 

No entanto, esta realidade nem sempre é estudada em uma abordagem geográfica 

contemporânea. Há alguns estudos que tratam desta temática, como: Santos, M. (2000), 

Santos, R. (2006; 2012), Campos (2006), Ratts (2004, 2003), Cirqueira (2010) e outros. 

Na Geografia contemporânea, núcleos na UFBA, UFPB, UNIR, UERJ/São 

Gonçalo e UFG3, dentre outros, trabalham com pesquisas que tratam de questões étnicas 

e/ou raciais, que ampliam as agendas de pesquisas e também são articuladores políticos 

junto a movimentos sociais. 

Campos (2006), ao compreender a relação do espaço urbano carioca, a partir da 

perspectiva racial, contribui para o desenvolvimento de como as abordagens  geográficas 

são importantes ao ler as dificuldades de mobilidade urbanas das populações pobres que 

moram em regiões periféricas como: deslocar, viver, e usufruir de direitos básicos a  

educação e a saúde. E o que está claro para o autor é que o Estado como mediador desse 

processo, tem um papel importante para conduzir essas situações. 

O autor ao tratar dos afrodescendentes, entendidos como “pretos e pardos”,  os 

correlaciona com a maioria pobre da população carioca: “Os pobres (parcela significativa 

de afrodescendente) estão mais expostos às carências urbanas, já que a cidade, em quase 

todos os tempos, não foi (e parece não continuar sendo) pensada para essas 

classes”(CAMPOS, 2006, p. 17). Continua o autor: “As carências estão em todos os 

setores – transporte, habitação, educação, lazer, entre tantas outras”. Um das questões que 

                                                 
3 UFBA – Geografra, UFPB – Gestar, UNIR – ver Lattes de Maria das Graças Nacimento e Silva,; 
NEGRAM – NEGRA/UERJ – ver Lattes de Renato Emersom Nascimento dos Santos e Denilson Araújo de 
Oliveira; LaGENTE – Laboratório de Estudos de Gênero Étnico-Raciais e Espacialidades/UFG. Ver Lattes 
de Alex Ratts. 
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Campos (2006) pontua com frequência é que o planejamento urbano contribui para o 

processo de segregação sócio-espacial. 

Garcia (2006), ao fazer uma análise comparativa sobre as cidades do Rio de 

Janeiro e Salvador, buscou compreender a estrutura de classes e a configuração da 

distribuição espacial dos grupos raciais no espaço urbano para problematizar a estrutura 

social e racial do território das duas metrópoles brasileiras. A análise da autora foi 

fundamentada no Censo de 2000, com um arsenal de indicadores sociais para embasar as 

suas indagações quanto à constituição dos territórios negros nas duas cidades. 

Os conceitos tratados por Garcia para entender a distribuição espacial foram 

“segmentação social e segregação espacial” (2006, p.6) que deram suporte teórico para a 

problematização do território ocupado por negros nas metrópoles, territórios esses 

segregados, com infraestrutura urbana fragilizada, precárias condições de vida, populações 

com rendimentos e escolaridade baixa. Na sua análise, as condicionantes dos territórios 

negros são em geral desfavoráveis, diferentemente dos territórios brancos e ricos. 

Podemos dizer que pertencer a um grupo racial é uma marca que identifica e 

hierarquiza as relações sociais na cidade, no espaço. Como dissemos, a inserção social não 

é explicada somente pelas questões de classe ou renda, mas também pelo pertencimento a 

um grupo étnico-racial de um indivíduo, o que irá influenciar sua trajetória sociespacial, 

seu ir e vir na cidade. Santos, R. (2012) ainda acrescenta que:  

 

Essa organização espaço-temporal das relações sociais delineia que, nos 
momentos e lugares em que se define o acesso às riquezas que a 
sociedade produz (acesso a educação emprego, saúde, conhecimento e 
seus instrumentos de produção, posições de poder, etc.), as diferenças 
raciais são mobilizadas na forma de verticalidades e hierarquias, assim 
produzindo e reproduzindo inequivocamente as desigualdades raciais. 
(p.44) 
 

Entende-se que as desigualdades acontecem nestes dois campos, nas relações 

sociais, e acesso aos bens e serviços no espaço urbano, produzindo menos acesso a certos 

grupos e indíviduos de pertencimentos étnico-raciais.  

 

1.2 – Diferenciação Socioespacial 

 

Para uma observação e análise do conceito de diferenciação socioespacial na 

Geografia temos que nos reportar a conceitos básicos da produção social do espaço, das 
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práticas espaciais. Estas que reproduzem a diferença a partir de seus atores e sujeitos 

(CORRÊA, 2002). Carlos também retoma esta questão:“Historicamente, a Geografia tem 

se colocado com objetivo de explicar o espaço (entendido, por muitos, como a superfície 

terrestre) a partir da prática dos homens e de sua repartição criando uma vasta gama de 

áreas diferenciadas” (CARLOS, 2007, p. 46).  

O espaço sendo um dos objetos de estudo importante das ciências modernas 

torna-se um relevante estudo para da vida social que é composta por diferenciações. Para 

entender conceitualmente a diferenciação socioespacial podemos nos perguntar como faz 

Carlos (2007): 

 
O tema, assim fundamentado, apontaria para duas questões: o que 
revelaria do mundo moderno a dimensão “socioespacial” tratada a partir 
da Geografia e o que produziria uma diferenciação no interior da prática 
social a partir da ideia da “indissociabilidade espaço-sociedade”? 
(CARLOS, 2007, p. 47). 

 

A diferença que se torna um retrato das metrópoles brasileiras (SOUZA, 2008). 

Porém, cabe indagar como compreender a existência de processos de diferenciação,  

segregação e autossegregação que são o retrato de nossas metrópoles?  Ao problematizar 

as dificuldades quanto a pesquisa que tratam desses temas mas de forma superficial, Souza 

(2007), afirma a importância de conhecer os significados políticos de palavras que para o 

autor são bastante estigmatizadas no senso comum. 

 
[...] Outra problema – largamente derivado, aliás, do histórico 
desinteresse para com os movimentos – é a dificuldade para o 
pesquisador desincumbir-se da tarefa de enxergar a complexidade de 
interesses envolvida na disputa simbólica em torno de determinadas 
palavras carregadas de forte significado político e ideológico (como 
“segregação”, “comunidade” e “favela”. Essa complexidade não pode ser 
adequadamente apreendida com base em uma “visão de sobrevôo”, que 
não interrogue os próprios agentes sobre as suas razões de fazerem tais ou 
quais usos de tais ou quais palavras. (SOUZA, 2007, p. 104).  
 
 

Para Souza (2013a) as análises socioespaciais precisam de um levantamento 

conceitual e teórico que dê o aporte metodológico para a pesquisa no sentido que a análise 

pode fazer abordagens que são incoerentes, de “sobrevôo”. É o caso da diferenciação 

socioespacial. O envolvimento da Geografia nessa temática, 

 
[...] se constitui em foco inicial pelo qual o homem procurou conhecer e 
avaliar a sua existência e a do outro, incluindo os territórios seus e de 
outros grupos sociais. Sem diferenciação sócio-espacial não haveria 
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Geografia nem as demais ciências sociais, tais como hoje nós as 
definimos. Em realidade, a diferenciação sócio-espacial é necessária e 
inevitável, parte integrante da ação humana. (CORRÊA, 2007, p. 62). 
 

Corrêa afirma que o conceito de diferenciação socioespacial é importante tanto 

para as ciências sociais, a compreensão da sociedade, do espaço, por meio da diferença nas 

ações humanas, o que, para a Geografia se torna um objeto de estudo bastante complexo, 

porém, de grande relevância. 

A partir deste autor compreendemos que a diferenciação precisa ser entendida 

a partir de várias escalas de análise tanto a de rede urbana, como a de diferenciação 

funcional ao entender as localidades centrais hierarquizadas efetivamente pelo poder de 

reprodução do capital imobiliário especificamente nas cidades.  Por sua vez, Silva, J. 

(2007), chama atenção para questões bastante pontuais para entendermos a sua proposta de 

apresentar a diferenciação socioespacial:  

 

O Brasil, caracterizado por seus contrastes sociais, apresenta um contexto 
onde pobrezas e riquezas coexistem com as contradições inerentes ao 
processo de produção e organização do espaço. As condições de moradia, 
a deficiência no atendimento de demandas sociais básicas, as dificuldades 
de acesso restringem, sobremaneira, a disponibilidade e possibilidade de 
uso de espaços públicos. Esse quadro expressa fortemente a diferenciação 
socioespacial entre nós. (p. 92). 

 

Uma das possíveis análises de acordo com o conceito de coexistência que 

apresenta-se as proximidades físicas e os distanciamentos sociais dentro da cidade 

reproduzindo as deficiências dos serviços oferecidos pelos poderes públicos as famílias de 

classes baixas que vivem em condições vulneráveis: Em contrapartida oferece privilégios 

para as populações que vivem em áreas com melhores condições econômicas e sociais. A 

diferenciação nesse caso desrespeita “o direito a cidade”, pois o acesso a alguns espaços  

deveriam ser públicos, porém não são.  

Para entender melhor como a diferenciação é percebida na cidade, temos que 

visualizar qual a melhor escala de análise para a compreensão desse fenômeno. Uma escala 

importante é a do espaço intra-urbano que possibilita entender um conjunto de temáticas: 

 

[...] i – A localização das atividades econômicas no espaço intra-urbano e 
a interpretação dos padrões resultantes. ii – O processo de constituição da 
divisão econômica do espaço, incluindo a ação de agentes sociais e suas 
lógicas. iii – A identificação das áreas sociais e sua variação no tempo. iv 
– O processo de constituição das áreas sociais, envolvendo os agentes 
sociais e os conflitos que emergiram. v – As interações espaciais 
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vinculadas à circulação do capital, à jornada para o trabalho, à visita a 
parentes e amigos, ao lazer, ao templo. vi – O processo de criação da 
instável franja rural-urbana e sua urbanização. vii – A criação de infra-
estrutura, geral ou específica, e os embates em torno de sua localização. 
viii – As representações sociais a respeito das diferenças socioespaciais e 
interpretação dessas representações. ix – Uma área da cidade, bairro ou 
rua, envolvendo o sentido para os seus moradores. (CORRÊA, 2007, p. 
67). 
 

O espaço intra-urbano ainda é entendido como “[...] um complexo e instável 

mosaico de áreas sociais, identificadas a partir da combinação de atributos indicadores de 

status sócio-econômico, infra-estrutura, características familiares, migrações e, onde for o 

caso, etnia, língua e religião”. (CORRÊA, 2007, p. 66). 

Esta escala nos possibilita entender os arranjos e as práticas espaciais a 

exemplo da segregação residencial imposta ou auto-definida, a separação de classes de 

renda que se correlaciona com a segregação étnico-racial. Corrêa discorre acerca destes 

processos e destaca o fator tempo: 

 
As diferenças sócio-espaciais, tanto na escala da rede urbana como na 
escala do espaço intra-urbano, resultam da acumulação de inúmeras 
formas e interações espaciais desenvolvidas em um período de tempo de 
certa duração. Esse acúmulo, por sua vez, é o resultado de processos e 
práticas espaciais. Os processos espaciais constituem um conjunto de 
forças atuando ao longo do tempo, viabilizando localizações, 
relocalizações e permanências de atividades e população sobre o espaço 
da cidade. Postos em ação pelos diversos agentes sociais da produção do 
espaço, os processos espaciais constituem um movimento de massa, 
envolvendo uma sequência sistemática e regular de ações em um período 
de tempo relativamente longo. Repetitividade e duração longa são traços 
definidores dos processos espaciais, distinguindo-os das práticas 
espaciais. Centralização, descentralização e segregação residencial são 
exemplos de processos espaciais. (CORRÊA, 2007, p. 68). 
 
 

Nesse sentido temos que entender um elemento importante ao pensarmos nas 

diferenças produzidas e reproduzidas pelas ações sociais, que é “o papel da divisão 

espacial do trabalho como elemento articulador/diferenciador dos lugares” (CARLOS, 

2007, p. 47). Na verdade esse elemento é fundante como gerenciador pelo acesso aos 

lugares, bairros, condomínios fechados entre outros. Alguns apontamentos ainda devem ser 

feitos para a compreensão conceitual: 

 
[...] [a] diferenciação espacial, apesar de apoiada num mesmo 
fundamento teórico, entendendo a desigualdade como centro explicativo 
da diferenciação e esta imanente à produção espacial, tanto em seu 
sentido real e concreto (vivido, percebido praticamente, gerando 
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segregações), quanto possível (a ideia de que a desigualdade vivida pode 
produzir a diferença como negatividade). (CARLOS, 2007, p. 48. Grifo 
da Autora). 

 

Assim, a desigualdade socioespacial, é o centro explicativo da diferenciação 

socioespacial. Um agente que precisa ser destacado é o Estado que: 

 

(...) desenvolve estratégias que orientam e asseguram a reprodução das 
relações no espaço inteiro (elemento que se encontra na base da 
construção de sua racionalidade), produzindo-o enquanto instrumento 
político intencionalmente organizado e manipulado. É, portanto, um meio 
e um poder nas mãos de uma classe dominante que diz representar a 
sociedade, sem abdicar de objetivos próprios de dominação, usando como 
meio as políticas públicas para direcionar e regularizar fluxos, 
centralizando, valorizando/desvalorizando os lugares através de 
intervenções como “ato de planejar”. Nessa condição, o espaço se 
pretende homogêneo (pela dominação) e hierarquizado (pela divisão 
espacial do trabalho). Como produto, deparamo-nos com o espaço da 
norma e da vigilância: um espaço estratégico. (CARLOS, 2007, p. 52; 
53). 
 

O Estado se torna um ator altamente relevante nesse processo de ordenamento 

espacial, sendo coagido tanto pelas classes dominantes que são financiadas pelo capital. A 

diferenciação socioespacial apoiada na desigualdade caracteriza-se pelos contrastes sociais, 

pelos contextos de interação a reprodução dos espaços de riqueza e de pobreza que podem 

ser associados aos grupos raciais. Este processo merece ser correlacionado à segregação 

socioespacial, à autossegregação. 

 

1.3 - Segregação socioespacial e a dimensão racial 

 

O conceito de segregação é trabalhado por muitos, como afirmam Sabatini e 

Cáceres (2001) e Vasconcellos (2004), de maneira imprecisa, até mesmo incoerente, as 

abordagens, as possíveis análises da temática, confundindo com pobreza urbana, 

desigualdade social e esta ocorrência se torna um perigo. A segregação pode sim ser 

influenciada pela desigualdade social porém, são processos e fenômenos que precisam ser 

tratados conforme as suas particularidades e não de “sobrevôo” (SOUZA, 2013b). 

A segregação socioespacial associada à dimensão racial tem sido pouco 

trabalhada nas pesquisas sobre estudos urbanos feitos no Brasil. Os estudos comumente 

apresentados abordam este processo na perspectiva socioeconômica como o fazem Villaça 
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(2001) e Corrêa (2002), dentre outros. Alguns autores e autoras apontam a dimensão étnica 

e/ou racial, mas não aprofundam. 

Damiani (2012, p. 101) ressalta a ideia de que as estratificações sociais se dão 

tanto por questões étnico-raciais quanto de classe: 

 
Por isso, as relações entre as classes sociais – dominantes e dominados, 
proletariado e burguesia, etc. – são permeadas por configurações de 
estratificações, por um processo de hierarquização, baseados ambos em 
diferenças raciais, étnicas, nacionais. (Grifo nosso). 

 

Damiani (2012) demonstra ainda  que existe um processo de discriminação 

espacial ao qual se pode agregar o racial: “Somam-se à discriminação espacial outras 

formas de discriminação menos visíveis, como as diferenças salariais, o direito 

diferenciado à educação – programas educacionais diferentes, segundo os grupos étnicos, 

etc.” (p.100). No trabalho da autora é mencionada a diferença étnica, racial, sexual, 

nacional, como particularidade: 

 

No seio do processo de homogeneização persistem particularidades 
raciais, étnicas, nacionais, sexuais, enfim, sociais. Particularidades que 
podem se afirmar no interior de lutas, de contestações, enquanto 
diferenças reais, na forma da restituição das identidades diferentes. Isso 
envolve o reconhecimento a esses grupos, de sua vontade coletiva 
específica, de seu modo de ser, de suas representações do mundo e de seu 
conteúdo histórico (2012, p. 98). 

 

Continua a autora, destacando que as diferenças étnicas e raciais constituem 

um fator político, no que concordamos com ela: 

 
[...] insiste no fato de as diferenças raciais e étnicas constituírem um fator 
político. O poder político utiliza-as e as manipula, seja afirmando a 
unidade, na tentativa de homogeneização, seja afirmando a pluralidade, 
quando convém. Nos termos do autor, a estratégia é isolar e explorar os 
grupos dominados, manifestando diferenças nas quais se encontra a 
legitimação do poder exercido (2012, p. 100) 

 

Para Villaça (2001, p. 142) a segregação “é um processo segundo o qual 

diferentes classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes 

regiões gerais ou conjuntos de bairros da metrópole”. Então a este processo concentra 

grupos diferentes em distintas áreas da cidade, mesmo que existam também áreas 

homogêneas.  
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As classes sociais são identificadas nos trabalhos de Villaça (2001) e Corrêa 

(2013b), que discutem a partir do viés em que a segregação residencial é ordenada pelo 

capital.  Porém Villaça (2001, p. 142) complementa que “há segregações das mais variadas 

naturezas na metrópole brasileira, principalmente de classes e de etnias ou nacionalidades”.  

Negri (2008) também menciona a segregação étnica e racial sem adentrar mais 

no tema: 

 

Nos dias atuais, muito tem sido publicado sobre o tema da segregação 
urbana. Alguns trabalhos enfatizam os aspectos metodológicos das 
pesquisas, outros somente têm se preocupado em medi-la em cidades de 
várias partes do mundo, bem como relacionar o tema às políticas 
públicas, verificar o grau de controle e produção do espaço urbano pelas 
classes superiores ou, então, as consequências da segregação para as 
classes de menor renda. Há também trabalhos que realizam comparação 
entre o mercado de trabalho e a atual fase da globalização, discutindo a 
segregação a partir de várias escalas de análise: bairro, censo distrital, 
zona urbana ou até metropolitana, através de reflexos de relações 
estabelecidas localmente ou mundialmente e, em menor número, 
trabalhos sobre questões raciais e étnicas. Alguns, ainda, preocupam-
se em estudar o mercado imobiliário e a atuação do Estado através do uso 
do solo urbano. (p. 138-139. Grifo-nosso). 
 

Como existe o processo de segregação também, a reprodução do espaço 

urbano, conduz para um processo inverso que é o de autossegregação que para  

Vasconcelos ( 2013) é 

 

[...] resultado de uma decisão voluntária de reunir grupos socialmente 
homogêneos, cujo melhor exemplo é o dos loteamentos e condomínios 
fechados, com suas entradas restritas, muros e sistemas de segurança. É 
uma forma radical de agrupamento residencial defensivo que procura 
juntar os semelhantes e excluir os diferentes e impedir o acesso dos 
indesejáveis. (p. 27).  

 

A autossegregação também é caracterizada por Souza (2008) que destaca a 

busca por segurança  e por distanciamentos da cidade: 

 
Diferentemente, no caso da auto-segregação são as pessoas que fazem a 
opção de se afastar ou apartar o mais possível da cidade. Esta é vista 
como barulhenta, congestionada e, por isso, desagradável. E, como 
também é sinônimo de pobreza pelas ruas, de assaltos etc., é vista como 
mais do que desagradável: é vista como ameaçadora. A auto-segregação, 
nas grandes cidades na atualidade, está fortemente vinculada à busca por 
segurança por parte das elites, embora não seja o único fator (p. 70). 
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 Spósito também se detém no duplo processo segregação/autossegregação: 

 

O par segregação–autossegregação implica pelo menos dois pontos de 
vista possíveis: os que segregam e os que são segregados, o que estão na 
área segregada e aqueles fora dela. Assim, considero a intensa articulação 
entre segregação e autossegregação, visto que, embora sejam movimentos 
que têm agentes e razões diversas, geram dinâmicas e representações 
sociais dos espaços, bem como práticas que se aproximam (2013, p. 70). 
 

Moyses et al. (2007, p. 44) contribui com um dos preceitos de formação dos 

espaços de grupos homogeneizadores de uma sociedade que busca residências e bairros 

elitizados e, principalmente isolados socialmente, contribuindo para aumentar as 

desigualdades.  

Cada vez mais se torna uma opção crescente dos segmentos mais 
abastados, ricos e classe média, que passam a buscar por residências e 
ambientes de negócios em bairros elitizados e socialmente isolados. Para 
os críticos destes empreendimentos, eles contribuem para o aumento das 
desigualdades sociais e a periferização das áreas centrais das metrópoles. 
Para os defensores da idéia é o contrário, pois este novo modo de vida 
permite reunir num mesmo espaço, pessoas iguais que buscam uma vida 
mais harmônica. 

 

A autossegregação também é pouco estudada em face das relações raciais, mas 

Negri (2008) acrescenta esta particularidade: 

 

[...]As maneiras como as classes se distribuem no espaço urbano 
dependem do acúmulo de capital individual que cada um consegue ter. 
Morar em um bairro popular não depende somente de suas características 
culturais, étnicas ou raciais, mas da reprodução da força de trabalho que o 
capital precisa para reproduzir-se. A segregação não é simplesmente e 
somente um fator de divisão de classes no espaço urbano, mas também 
um instrumento de controle desse espaço. (NEGRI, 2008, p. 135); 
 

O autor ainda ressalta que “é possível encontrar vários tipos de segregação 

como, por raça, religião, idade, sexo, etnia, situação civil, por classes, socioeconômico 

entre outros” (NEGRI, 2008, p. 150), com isso a leitura de segregação racial é pertinente à 

análises, da realidade das cidades brasileira. Porém, os principais estudos feitos por 

pesquisadores brasileiros não tratam tanto do aspecto racial, 

 
No caso do Brasil, a maioria das pesquisas demonstra que o principal tipo 
de segregação encontrada é socioeconômica, por meio da qual as classes 
sociais distribuem-se de forma desigual no espaço urbano das grandes e 
médias cidades. Desta forma, surge uma estrutura urbana dualizada entre 
ricos e pobres, uma organização espacial corporativa e fragmentada, onde 
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as elites podem controlar a produção e o consumo da cidade, através de 
instrumentos como o Estado e o mercado imobiliário, excluindo e 
abandonando a população de baixa renda à própria sorte. (NEGRI, 2008, 
p. 150); 
 

Além disso, alguns autores afirmam que o uso do conceito de segregação racial 

para a realidade brasileira é questionável por se tratar da importação de um conceito norte-

americano. As pesquisas sobre segregação foram originadas na Escola de Chicago com 

Robert Park, dentre outros pesquisadores, que perceberam a distribuição da população 

concentrada em guetos.  

Vasconcellos (2004; 2013) questiona a aplicação desse conceito aos estudos 

urbanos brasileiros, criticando principalmente as análises. Para que uma população seja 

segregada deveria haver muros de separação, entre grupos pobres e ricos. Então o autor 

afirma que no Brasil existem muitas proximidades que inviabilizam e colocam em cheque 

a aplicação do conceito de segregação residencial.  No entanto, a proximidade física é 

apenas uma das faces da realidade, como nos indica Souza (2013b): 

 
Para além disso, resta o fato – primário – de que negar a realidade da 
segregação residencial implica procurar suavizar ou escamotear os 
“afastamentos” e as “separações”. Em alguns casos, invocando-se as 
pequenas distâncias físicas (favelas encravadas em bairros residenciais 
“nobres”), como se necessariamente houvesse forte e positiva correlação 
entre distância física e distância social; em outros casos, apelando-se 
para construções altamente ideológicas, como o pretenso caráter 
“democrático” das praias com ricos e pobres compartilhando os mesmos 
espaços (no que se ignoram tanto o efeito de “filtragem” do custo de 
deslocamento quanto, também, o fato de que, em uma escala de 
observação adequada, percebe-se que, muitas vezes, não são exatamente 
as mesmas praias e os mesmos trechos de praia que são usados por 
todos); ou, ainda, inferindo-se, com base na falsa premissa de que uma 
maioria não pode se segregada por uma minoria (mas o que foi, então, a 
cidade do apartheid, na África do Sul?), que os pobres das cidades 
brasileiras exercem uma “ação”, “toma[m] a iniciativa e ocupa[m] 
terrenos nos mais diferentes pontos da cidade”, razão pela qual não 
poderiam ser segregados – como se eles efetivamente escolhessem onde 
morar. (p. 130 grifo do autor).  

 

A escolha efetiva de onde morar na cidade quase nunca é da população de 

baixa renda e, raras vezes, é dos grupos negros.  Diante do olhar de quem trabalha com a 

ideia de uma sociedade racialmente harmônica, parece que estamos evidenciando e  

defendendo algo que não existe na primeira leitura que se faz. No entanto, a nossa análise 

caminha em outra perspectiva, pois a questão é que a segregação é perceptível a todos os 

que querem observar e analisar como indica Souza:  
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É óbvio, portanto, para quem anda pelas ruas e mantém olhos e ouvidos 
abertos, que o termo “segregação” não está confinado a textos e debates 
acadêmicos. Caberia ao pesquisador, diante disso, “reprovar” ou 
“censurar” tal ou qual uso de tal ou qual palavra no âmbito do senso 
comum? Ou seria o caso, antes de mais nada e acima de tudo, de buscar 
entender as razões e motivações dos usos concretos que os sujeitos de 
carne e osso fazem de termos como “segregação”, seja em suas 
imprecações quotidianas, seja em suas letras de música, seja ainda em 
seus grafites e textos de protestos? Seria divertido tentar imaginar uma 
improvável cena em que alguém teria coragem suficiente para chegar 
para um favelado que grita contra a segregação que alega sofrer e sentir 
na própria pele, e dizer: “veja bem, meu caro, você está utilizando de 
maneira imprópria a palavra ‘segregação’, que tem sido indevidamente 
importada pelo discurso acadêmico brasileiro; a rigor, você não é 
segregado, isso é um mal entendido! (2013b, p. 129, grifo do autor). 

 

O questionamento do autor é relevante no sentido que a segregação faz parte 

do quotidiano das cidades brasileiras, onde a desigualdade social conduz à diferenciação 

no espaço e no direito à cidade. A nossa leitura construída ao longo do contato com este 

tema é que essa população sempre segregada e também a autossegregada tem cor quase na 

sua maioria relacionada às classes sociais ou de renda (SANT’ANA, 2006; SOUZA, 

2013b). 

Souza (2013b) contribui com uma perspectiva do conceito de segregação: 

 

[...]é um conceito denso de historicidade, como são de um jeito ou de 
outro, todos os conceitos das ciências da sociedade. É bem verdade que 
se pode seguramente dizer, sem medo de errar, que em toda a sociedade 
heterônoma haverá, em algum grau e de algum modo, segregação 
residencial, como uma expressão espacial da desigualdade e da 
assimetrias sociais (entre classes e, eventualmente, também fortemente 
entre “raças” ou etnias) (p. 130. Grifo nosso). 

 

A expressão espacial das desigualdades, também fortemente entre raças e 

etnias, é o que nos chama a atenção. Como dissemos,  existem trabalhos que abordam a 

segregação não somente de ordem social, econômica, mas também de ordem racial como 

os estudos de Garcia (2006), Campos (2006), Telles (2003) e Maricato (2003), dentre 

outros. 

As abordagens, normalmente são construídas pelas variáveis de renda das 

populações e pelos domicílios, regiões centrais e periféricas. Para Maricato (2003):  

 

A segregação urbana[...] é uma das faces mais importantes da 
desigualdade social e parte promotora da mesma. À dificuldade de acesso 
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aos serviços e infra-estrutura urbanos (transporte precário, saneamento 
deficiente, drenagem inexistente, dificuldade de abastecimento, difícil 
acesso aos serviços de saúde, educação e creches, maior exposição à 
ocorrência de enchentes e desmoronamentos etc.) somam-se menos 
oportunidades de emprego (particularmente do emprego formal), menos 
oportunidades de profissionalização, maior exposição a violência 
(marginal ou policial), discriminação racial, discriminação contra as 
mulheres e crianças, difícil acesso a justiça social, difícil acesso ao lazer 
(p. 152).  

 

Prosseguimos com as leituras e podemos dizer que existem  particularidades 

sim, principalmente raciais, a exemplo do que é  evidenciado nos estudos de Rolnik (2009) 

e França (2010) para a cidade de São Paulo, Campos (2006), Rios Neto e Riani (2009) para 

a cidade do Rio de Janeiro e Garcia (2006) para Salvador. Nestes trabalhos observamos 

que as populações de baixa renda que vivem nas cidades brasileiras segregadas, na maioria 

dos casos apontados são famílias negras, como veremos adiante ao relacioná-las com a 

cartografia racial de Goiânia. 
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Capítulo 2  

Cartografia dos Grupos Raciais 
 

 

A principal proposta dessa pesquisa é cartografar a localização espacial dos 

grupos raciais na cidade, a partir de dados censitários e metodologias anteriormente 

utilizadas por outros(as) autores(as), a exemplo de Henriques (2001), Telles (2003), e 

Garcia (2006). Apresentar a metodologia da cartografia racial é um dos objetivos deste 

capítulo, repassando os caminhos, as bases de dados censitários que utilizamos para a 

construção da cartografia da segregação e diferenciação racial em Goiânia. 

 

2.1 - Cartografia dos grupos raciais 

 

Neste trabalho a cartografia não se resume em construir/apresentar mapas de 

localização de segmentos raciais, mas também problematizar sua condição social e espacial 

destes. Um dos princípios básicos da cartografia é a comunicação e a orientação dos 

objetos e fenômenos (MATIAS, 1996). A cartografia serve como forma de saber espacial 

como afirma Harley. 

 
[...] ainda que os mapas estejam há muito tempo no centro dos discursos 
sobre a geografia, raramente eles são lidos como textos“ profundos “ou 
como formas de saber socialmente construídas. “ A interpretação dos 
mapas “implica habitualmente o estudo de suas “ características 
geográficas” sem indicar como, enquanto forma manipulada do saber, 
eles contribuíram para moldar estas características.(2009, p. 1). 

 

Porém, mais que isso, “pode ser também uma forma de conhecimento e uma 

forma de poder” (HARLEY, 2009, p. 3). É importante considerar como descreve Martinelli 

(2005), que antes do fim do Século XVIII, a cartografia ignorava totalmente as questões 

demográficas e econômicas, era um saber/fazer mais estratégico do ponto de vista dos 

grupos dominantes do Estado. O fazer cartográfico depende ainda de órgão públicos no 

caso do trabalho com questões demográficas, particularmente no caso dos microdados dos 

censos do IBGE aos quais foram acrescentados a variável cor ou raça. No entanto, há 

outras abordagens. 

Antes de apresentar os trabalhos de representação cartográfica com diferentes 

técnicas e metodologias, temos que conceituar o que é a cartografia para depois 
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avançarmos e dizer quais as possibilidades de se utilizar a mesma para pesquisas e 

levantamentos de fenômenos sociais, espaciais.  

A cartografia como técnica de produzir mapas tem sua função de transpor  as 

formas espaciais do plano real para um plano bidimensional, usando como procedimentos 

a análise, compreensão e a representação do espaço como concebido pelo mapeador, 

cartógrafo, geógrafo, etc, informando o que é de seu interesse.  

O mapa como produto da cartografia se torna uma linguagem visual textual 

capaz de representar ou até mesmo silenciar certos fenômenos. Acerca dos silêncios, 

Harley (2009) acrescenta que,  

 
Os “silêncios” dos mapas são um conceito central em toda argumentação 
concernente à influência de suas mensagens políticas ocultas. Afirma-se 
aqui que, assim como certos exemplos de escritas ou de falas, os mapas 
exercem uma influência social, tanto por suas omissões quanto pelos 
elementos que elas representam e valorizam. (HARLEY, 2009, p. 13) 
 

 

Os silenciamentos podem ocultar evidências, tanto como podem representar as 

escolhas políticas com relação ao objetivo do mapa. Um mapa pode exercer influências 

políticas e sociais, e são essas questões que o autor indica como o “poder” de representação 

de “um mundo socialmente construído” (HARLEY, 2009). 

A importância dos mapas se deve ao poder de suas representações acerca dos 

mundos sociais (HARLEY, 2009).  Não basta entender somente o passado mas o presente 

também. Martinelli (1999, p. 8) acrescenta as dimensões de saber, poder e cultura de um 

mapa;  

 
Os mapas, junto a qualquer cultura, sempre foram, são e serão formas de 
saber socialmente construídos; portanto, uma forma manipulada do saber. 
São imagens carregadas de julgamento de valor. Não há nada inerte e 
passivo em seus registros. Como linguagem, os mapas conjugam-se com 
a prática histórica, podendo revelar diferentes visões de mundo. 
Carregam, outrossim, um simbolismo que pode estar associado ao 
conteúdo neles representado. 

 

Os mapas são formas de saber socialmente construídas, apesar das dificuldades 

que as pessoas têm em tratar, e em analisar suas informações. Théry ( 2006, p. 74) 

complementa que o “mapa não é simplesmente um elemento, pois antes de tudo é um 

instrumento de pesquisa que pode revelar as estruturas profundas de um território”. Neste 

sentido, o mapa se torna um instrumento estratégico de poder para o saber e o 
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conhecimento, por revelar as informações presentes ou ausentes no território, espaço, 

lugar, região, paisagem, dos espaços urbanos. 

Santos. R (2010, p. 143) afirma ser, o mapa, um instrumento de análise 

fundamental não só do Geógrafo, mas também de todo profissional que se propõe entender 

o espaço: 

 

Além dos conceitos e categorias fundamentais de análise do espaço, 
temos que destacar que os mapas também são poderosos instrumentos de 
construção de visões de mundo e de posição no mundo. O que eles 
mostram e o que deixam de mostrar são critérios de verdade, de 
construção de existências e não-existências. Se reconhecer, e a forma 
como se é representado e se é reconhecido num mapa também é 
instrumento poderoso de construção de posturas e tomada de posições.  

 

O mapa pode ser uma ferramenta de ideologias, de resistências como processo 

formador de reconhecimento e de tomada de posições políticas. Existem diversas 

perspectivas sobre a cartografia. A saber: a aplicada aos conhecimentos do Sensoriamento 

Remoto (ROSA, 2008), a escolar (ALMEIDA, 2013),  a histórica (COSTA & SANTOS, 

M. 2010), a de dados de população (ZELINSKY,1969), a de mapas mentais (RICHTER, 

2010), a de uso da terra (RIBEIRO & WALTER, 2008), a turística (OLIVEIRA, 2008), a 

climatológica (OLIVEIRA & NASCIMENTO, 2011), a ambiental (ALONSO, 2002), as 

disputas cartográficas e territoriais (ACSELRAD, 2008), a racial (TELLES, 2003; 

GARCIA, 2006; CAMPOS, 2006; FRANÇA, 2010; PAIXÃO, 2013), e a étnica (ANJOS, 

2006). Dentre todas essas perspectivas cartográficas que buscam, a partir dos fenômenos 

espaciais poderem, representar os seus objetos e estudos, pretende-se evidenciar a 

cartografia racial.  

Os elementos que são mapeados podem também valorizar o mapa como fonte 

de informação, de realidades grafadas no espaço, nas cidades.  No caso da cidade de Goiás, 

antiga capital do estado, há uma pesquisa feito por Brandão (1977), que apresenta uma 

cartografia racial, que discute o lugar do negro, hostilizado na periferia, com baixa 

infraestrutura urbana, local de populações de classe pobre (figura 2).  
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Figura 2. O lugar do negro na cidade de Goiás em 1975. 
 

 

Fonte: BRANDÃO, 1977, p. 76. 
 

As informações pontuais da figura 2 são os domicílios de famílias negras na 

cidade de Goiás e a área pontilhada no mapa é a zona central. A problematização que  

Brandão (1977) traz é que além de “peão”, “o negro” na cidade de Goiás poderia ascender 

no máximo à condição de gari, mestre de obras, ou empregado nos comércios locais, como 

em olarias e outros. O ápice para o negro era a ascensão à condição de soldado da polícia 

militar.  

Os mapas trazem uma possibilidade de compreensão e ação para movimentos 

sociais, culturais, territoriais e religiosos. Isso é presente nos mapeamentos de trabalho 

escravo no Brasil contemporâneo feito por Théry (2006), de territórios de quilombos 

realizados por Anjos (2006) e de Garcia (2006) sobre a segregação em Salvador e Rio de 

Janeiro. 

Telles (2003) pondera que a cartografia contribui para a  atuação política do 

movimento negro no Brasil, ao representar como a produção capitalista em metrópoles 

brasileiras segregam os grupos sociais, em especial a população negra, com base nos dados 

em amostragem do IBGE do censo de 2000. Efeito semelhante resulta do trabalho de 



45 
 

Henriques (2001), com indicadores que discutem as desigualdades sociais, particularmente 

as educacionais no Brasil. 

Telles (2003), Garcia (2006) e França (2010) trabalham com cartografias 

digitais concebidas a partir de índices matemáticos e estatísticos, apontando que o Brasil é 

um país de diferenças e desigualdades econômicas, sociais e raciais, sobretudo nas áreas 

urbanas. 

França (2010) além de fazer uma releitura da segregação urbana no Brasil, faz 

um trabalho cartográfico com embasamento teórico na discussão racial para a capital 

paulista, utilizando a base de dados do IBGE (2000), por amostragem. França (2010) 

utiliza assim como Telles (2003) os indicadores sociais de renda, alfabetização, 

saneamento básico, incluindo o bem estar social e equipamentos públicos, que são 

elementos que se interseccionam com a problematização racial. Anjos (2006), ao 

cartografar os territórios quilombolas no Brasil, procura evidenciar a importância de 

entender a relação dos povos africanos para a construção do território brasileiro.  

Rios Neto & Riani (2009) constroem uma cartografia racial de regiões 

metropolitanas, ao apontar que a distribuição da população branca e negra está associada à 

variável renda, resulta-se na distribuição da população negra, comumente em áreas com 

maioria pobre. Enquanto a população com maior acesso a riqueza, em sua a maioria é 

caracterizada de brancos. A pesquisa mostra espaços que  a priori deveriam ser públicos 

não são identificados somente por classes econômicas, mas por hierarquias raciais em 

espaços que deveriam a priori serem abertos a todos os segmentos. Os autores utilizaram 

dados do censo do IBGE para o ano de 2000 e as capitais incluídas foram Belo Horizonte, 

Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.  

A cartografia racial busca produzir uma representação diferente daquelas que 

estão nos discursos homogêneos dos estados ou grupos dominantes de elites que insistem 

na ideia de democracia racial brasileira. A hegemonia aqui tratada demonstra que “o papel 

da cartografia no exercício das relações de poder favoreceu geralmente as elites sociais” 

(HARLEY, 2009, p. 5).   

Denomina-se de cartografia racial a representação e espacialização dos grupos 

brancos e negros em mapas temáticos, com o intuito de informar ao leitor a concentração 

ou os distanciamentos produzidos pela localização no espaço urbano.  

O mapeamento dos grupos raciais evidencia linguagens, realidades, carregadas 

de diferenciação das relações sociais. A cartografia é uma estratégia que se tem atualmente 
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para “revelar um país que nem todos conhecem porque rejeitamos a relação entre etnia, 

raça e diferenciação espacial” (RATTS, 2011, p. 27). 

 
2.2 - Considerações metodológicas: cartografia dos grupos raciais 

 

A motivação para desenvolver a temática da “cartografia racial” foi gerada 

pelo pressuposto da ocorrência de forte segregação e diferenciação espacial quanto à cor e 

raça na capital goiana. Neste sentido, buscamos leituras que nos permitisse pensar 

sistematicamente as relações raciais dentro de um quadro econômico e social nas cidades.  

A cartografia, como ciência e arte de comunicação, teve papel fundamental na 

politização dos nossos estudos, ressalta-se isso, devido ao seu grande poder de 

representação, o qual a torna uma representante linguagem espacial por excelência, 

portanto, adequada a desmascarar os fenômenos de segregação estudados nesta pesquisa. 

Por meio da coleta e tratamento de dados estatísticos, e sua integração em um banco de 

dados foi possível representar os dados de segregação e diferenciação para o município de 

Goiânia. 

A metodologia deste trabalho também contemplou uma revisão teórica em 

obras que compõem a discussão acerca do tema. Foram pesquisados, além dos trabalhos 

com grupos raciais no espaço urbano realizados no âmbito da Geografia, a exemplo de 

Garcia (2006)4, diversos autores das ciências sociais que construíram pesquisas 

relacionadas a essa temática. Podem-se citar trabalhos de sociólogos como o de França 

(2010) e obras de demógrafos como a de Rios Neto (2009) e Henriques (2001). É 

importante ressaltar que estas pesquisas apresentam certas limitações, principalmente no 

que tange à base de microdados do IBGE, que ainda não possuía a variável cor ou raça no 

questionário universal. 

É necessário refletir acerca de como o IBGE faz a sua autodeclaração nos 

levantamentos do censo, juntamente com os indicadores sociais para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa: 

 
A estrutura classificatória do IBGE para o quesito cor/raça utiliza cinco 
categorias: branco, preto, amarelo e indígena. Para o órgão, diante da 
semelhança de comportamentos das estatísticas sociais de pardos e 

                                                 
4Neste ponto é necessário dizer que são poucos os Geógrafos que fazem menção em suas pesquisas sobre 
essa temática (RATTS, 2011; SANTOS, R. 2010, 2011), mas existem outras áreas das ciências humanas que 
estudam estas questões com relação a diferenciação de cor, raça e etnia, dentro dos grupos sociais, como a 
Sociologia (TELLES, 2007; SILVA, 2006). 
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pretos, que permite considerar que sejam resultados da exposição a 
processos sociais semelhantes, estes podem ser agrupados numa categoria 
analítica, “negro”. “Negro”, para o IBGE, portanto, não é uma categoria 
de cor/raça nas pesquisas, mas sim, a partir da análise dos resultados 
delas. (SANTOS, R. 2012, p. 50). 

 

A construção da pesquisa partiu principalmente do mapeamento da distribuição 

populacional da metrópole goianiense, segundo cor ou raça, com os dados do Censo 

Demográfico (IBGE, 2010) por setor censitário5. No censo de 2000 os dados de cor ou raça 

ainda eram por amostragem. Nesse último (2010), apareceram no questionário geral, por 

isso, existe a disponibilidade e acesso para a espacialização  da informação, tornando os 

dados mais inteligíveis, permitindo a identificação e a representação da distribuição de 

grupos raciais no espaço.  

No Sistema de Informações Geográficas  (SIGs - ArcGIS 10.1) foram reunidos 

os indicadores sociais, ou seja as variáveis cor ou raça, renda, alfabetização e aglomerados 

subnormais, os quais foram associados ao distrito censitário. Estes dados serviram para 

construção de mapas temáticos.   

Para o tratamento dos dados de cor ou raça foi utilizado o mesmo critério de 

Telles (2003), Paixão (2013) e Garcia (2006) para a classificação. Isto significa dizer que 

tratamos as seguintes variáveis de cor ou raça; “branco”, “negro” (o somatório de “pretos” 

+ “pardos”), “indígenas” e “amarelos”. Portanto, não foi mantida a classificação do IBGE 

(2010) que identifica por cor ou raça os seguintes grupos:  “brancos”, “pretos”, “pardos”, 

“amarelos” e “indígenas”. 

As metodologias utilizadas pelos autores acima foram embasadas 

principalmente em Telles (2003), que usando os dados do Censo 2000 trabalhou com 

técnicas da sociologia norte-americana, comparando como acontece a distribuição de 

brancos e negros em capitais brasileiras. 

A unidade espacial utilizada foi a de setor censitário, para distribuir 

espacialmente cor e raça, renda, alfabetização e aglomerados subnormais. Porém pela 

dificuldade de se tratar os 1.637 setores censitários para a cidade nos produtos finais, 

utilizou-se a base do Mapa Urbano Básico Digital de Goiânia (MUBDG), o qual permitiu 

                                                 
5 “O setor censitário é a unidade territorial de controle cadastral da coleta, constituída por áreas contíguas, 
respeitando-se os limites da divisão político-administrativa,do quadro urbano e rural legal e de outras 
estruturas territoriais de interesse, além dos parâmetros de dimensão mais adequados à operação de coleta” 
(IBGE, 2010, p. 19).  
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compatibilizar os limites dos distritos censitários com os bairros nos quais estão 

localizados. 

Para a construção dos mapas de cor ou raça, optou-se por trabalhar com dados 

relativos, os quais permitem discernir quais distritos censitários possuem maior quantidade 

relativa (porcentagem) de brancos ou negros, por exemplo. Para o cálculo dos valores 

relativos, foi utilizado em ambiente SIG, a seguinte equação: 

 

% relativa de brancos do distrito = total de brancos do distrito x 100 /população total do distrito 
 

A aplicação desta equação permitiu encontrar os dados relativos que oferecem 

a possibilidade de encontrar quais os setores censitários com a maior porcentagem de 

brancos para Goiânia.  Aqueles distritos em que a população possui população branca igual 

ou superior a 75%.  

O mapa de cor ou raça negro foi construído utilizando a mesma lógica:  

 

% relativa de negros do distrito = total de negros do distrito x 100/população total do distrito 

 

Os distritos censitários que possuem percentagens de negros foram 

considerados Espaços de Maioria Negra. Na pesquisa de França (2010), os dados de 

indígenas e amarelos foram agrupados formando um grupo étnico chamado pelo autor de 

“outros” (por ser baixa a percentagem de índios e amarelos em São Paulo).  

No caso, para Goiânia, consideramos os espaços de maioria negra acima de 

75% da população residente. Ressaltamos que só foram mapeadas as áreas do distrito 

urbano do município de Goiânia, tanto para os mapas de cor ou raça quanto para os de  

renda. 

Os mapas de cor ou raça foi criado 4 faixas de intervalo, considerando as 

diferenças de 25% de cada. Já os mapas de renda, como são 5 classes, a descrição dos 

mapas são em porcentagens de acordo com as diferenças dos intervalos. 

Os dados estatísticos foram extraídos do banco de dados da SIDRA6, IBGE 

(2010), tabela (2093), para a variável cor ou raça de população residente de dados 

absolutos e relativos. 

O IBGE considera alfabetizado 

 

                                                 
6Disponível: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=t&c=2093 
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[...] a pessoa capaz de ler e escrever um bilhete simples no idioma que 
conhecesse. Foi considerada analfabeta a pessoa que aprendeu a ler e 
escrever, mas que esqueceu devido a ter passado por um processo de 
alfabetização que não se consolidou e a que apenas assinava o próprio 
nome. (2011, p.26) 

 

É importante dizer que os dados de alfabetização usados foram segundo a cor 

ou raça. Os dados sobre o nível de escolaridade (segundo a cor ou raça) foram priorizados 

para problematizarmos o acesso da população à educação formal.  

O IBGE (2010) assim define um aglomerado subnormal: 

 
É um conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais 
(barracos, casas etc.) carentes, em sua maioria de serviços públicos 
essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de 
propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, 
de forma desordenada e densa. A identificação dos aglomerados 
subnormais deve ser feita com base nos seguintes critérios: a) Ocupação 
ilegal da terra, ou seja, construção em terrenos de propriedade alheia 
(pública ou particular) no momento atual ou em período recente 
(obtenção do título de propriedade do terreno há 10 anos ou menos); e b) 
Possuírem pelo menos uma das seguintes características: urbanização 
fora dos padrões vigentes - refletido por vias de circulação estreitas e de 
alinhamento irregular, lotes de tamanhos e formas desiguais e 
construções não regularizadas por órgãos públicos; ou precariedade de 
serviços públicos essenciais. Os aglomerados subnormais podem se 
enquadrar, observados os critérios de padrões de urbanização e/ou de 
precariedade de serviços públicos essenciais, nas seguintes categorias: 
invasão, loteamento irregular ou clandestino, e áreas invadidas e 
loteamentos irregulares e clandestinos regularizados em período recente. 
(p.19) 
 
 

A população residente em aglomerados subnormais, por cor ou raça, em 

Goiânia 2010, não é tão presente em metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, mas   

observamos que é majoritariamente negra. É preciso ressaltar que não só os aglomerados 

subnormais que são exemplos de “separação” no espaço urbano, mas também se torna uma 

forma espacial para se discutir a segregação e diferenciação socioespacial. 

Para os dados de renda foram utilizados os de “domicílios particulares com 

rendimento mensal domiciliar per capita em salários mínimos” (IBGE, 2010), que equivale 

as somas dos rendimentos de todos os moradores de um domicílio. O salário em reais para 

o ano da pesquisa estava em R$ 510,00 (quinhentos e dez reais). A classificação 

econômica foi feita a partir da divisão por classes do IBGE. 
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O rendimento domiciliar mensal para a classificação das classes econômicas 

segundo IBGE (2010) é apresentado na tabela 1, conforme as classes “A”, “B”, “C”, “D”, 

e “E”.  

 

Tabela 1. Rendimento Mensal Domiciliar da População Brasileira – IBGE, 2010 

Classe Renda Média familiar mensal (em reais) 
A 14.285 
B 5329 
C 2344 
D 1002 
E 250 

Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010. 

 

Essa classificação gerou as seguintes classes definidas por faixas de 

rendimento em termos de salários mínimos: “Sem rendimento”7, a qual não 

espacializamos,  “Extremamente pobre”, “Classe baixa”, “Classe média baixa”, “Classe 

média alta” e “Classe alta”.  

 

Quadro 1. Associação das variáveis de renda por domicílios. 

CLASSE 
VARIÁVEL 

(IBGE) 
DESCRIÇÃO DA VARIÁVEL 

 
 
Extremamente 

pobre 

V005 Domicílios particulares com rendimento nominal mensal 
domiciliar per capita de até 1/8 salário mínimo 

V006 Domicílios particulares com rendimento nominal mensal 
domiciliar per capita de mais de 1/8 a 1/4 salário mínimo 

 
 
 
 
Classe Baixa 

V007 Domicílios particulares com rendimento nominal mensal 
domiciliar per capita de mais de 1/4 a 1/2 salário mínimo 

V008 Domicílios particulares com rendimento nominal mensal 
domiciliar per capita de mais de 1/2 a 1 salário mínimo 

V009 Domicílios particulares com rendimento nominal mensal 
domiciliar per capita de mais de 1 a 2 salários mínimos 

V010 Domicílios particulares com rendimento nominal mensal 
domiciliar per capita de mais de 2 a 3 salários mínimos 

Classe Média 
Baixa 

V011 Domicílios particulares com rendimento nominal mensal 
domiciliar per capita de mais de 3 a 5 salários mínimos 

Classe Média 
Alta 

V012 Domicílios particulares com rendimento nominal mensal 
domiciliar per capita de mais de 5 a 10 salários mínimos 

 
Classe Alta 

V013 Domicílios particulares com rendimento nominal mensal 
domiciliar per capita de mais de 10 salários mínimos 

Fonte: Censo Demográfico, IBGE, 2010.  Elaboração: FERREIRA, D.C, (2014). 

 

                                                 
7 “Sem rendimento: [...]  pessoas em famílias sem rendimentos, sem declaração de rendimentos, pensionistas, 
empregados domésticos e parentes do empregado doméstico”. (IBGE, 2012, p. 115). 
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Em alguns mapas o agrupamento de classes ocorre principalmente para 

evitarmos um número excessivo de mapas em todas as faixas e rendas salariais. O quadro 

acima apresenta as classes de renda e suas descrições. 

Alguns desafios foram enfrentados ao buscar certos dados, para isso entramos 

em contato com os técnicos do IBGE, que auxiliaram bastante e sanaram as dúvidas 

concernentes aos dados secundários utilizados.  

 

2.3 - Sistema de classificação do IBGE para cor ou raça  

 

O censo demográfico enquanto um processo de formação do conhecimento 

sobre as características da população brasileira por “níveis de grandes regiões, Unidades da 

Federação, Regiões Metropolitanas, Municípios, Subdistritos, Bairros e setores 

censitários”. Sabendo que é uma das mais “complexas bases estatísticas do território 

nacional” IBGE (2011, p. 13). 

O censo demográfico de 2010, por exemplo, refere-se a um dos censos mais 

complexos de todas as pesquisas que foram feitas, apontando aproximadamente 1000 

indicadores sociais. Indicadores que conduzem a pensarmos sobre a necessidade de 

problematizar o espaço urbano, a realidade socioespacial, os fluxos, a produção econômica 

que necessariamente não são divididas somente por questões econômicas ou espaciais.  

O IBGE começou a executar uma das suas primeiras estimativas sobre o 

conhecimento do território na década de 1930. Porém, os primeiros dados estatísticos sobre 

o Brasil são datados de 1889 (IBGE, 2000), especificando principalmente informações 

estruturais das fronteiras, Estados, Municípios e seus distritos. Este órgão tem uma 

contribuição primordial para a Geografia, com toda a sua base de dados e informações 

sobre o território brasileiro. Dados que contribuem para uma leitura do espaço e do 

território das regiões do passado e de hoje. Principalmente com uma base territorial8 para 

recenseamentos de indicadores sociais do Brasil.  

Quanto às características gerais da população, nos últimos censos foram 

levantadas informações sobre as diferenças étnico-raciais no território, e no caso do censo 

2010 não mais por amostra; esses dados hoje evidenciam o Brasil multiétnico. O gráfico 

                                                 
8“Base territorial é a denominação dada ao sistema integrado de mapas, cadastros e banco de dados, 
construído segundo a metodologia própria para dar organização e sustentação espacial às atividades de 
planejamento operacional, coleta e apuração de dados e divulgação de resultados do censo 
demográfico”(IBGE, 2010, p. 9). 
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abaixo informa, inclusive dados de cor/raça desde 1991/2000/2010. No caso para 

(1991/2000) no questionário de amostragem e (2010) no universal. 

 

Gráfico 1. Percentual da população residente, cor ou raça – Brasil – 1991/2010. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2010. 
 
 

No gráfico 1, existe uma grande predominância da população branca nesse 

recorte temporal de 30 anos, mas o crescimento de 51,6% de 1991 para 53,7% em 2000 da 

população branca, e em 2010 uma queda para 47,7% justifica-se que a população negra 

(preta + parda) cresceu ambas no último censo de 2010. Não quer dizer que discursos 

pejorativos, preconceituosos com relação à população negra não existam mais, porém, 

alguns paradigmas estão sendo superados, e um bom exemplo disso são os movimentos 

sociais. 

Quanto aos dados de cor/raça, esses são identificados a partir da década de 

1990, ainda como dados amostrais, não em sua totalidade. O relatório descreve como as 

bases dos questionários eram feitos: 

 
Para melhor entendimento do trabalho vale esclarecer as opções 
metodológicas adotadas para a produção das informações aqui 
apresentadas. Um esclarecimento fundamental diz respeito à 
classificação de cor ou raça utilizada nas pesquisas domiciliares 
conduzidas pelo IBGE e também no Censo Demográfico, e em várias 
bases de registros administrativos. Esta classificação divide as pessoas 
em cinco categorias: preto, pardo, branco, amarelo e indígena. Foi 
colocada à prova e se mostrou eficaz: em julho de 1998 o IBGE incluiu na 
Pesquisa Mensal de Emprego (PME) a pergunta de autodeclaração sobre 
cor ou raça, com liberdade total para a resposta. O resultado foi que não 
só a maior parte das pessoas se definiu utilizando as cinco categorias do 
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IBGE, como as que não o fizeram lançaram mão de designações que 
eram perfeitamente enquadradas, posteriormente, nestas categorias 
(Schwartzman, 1999). Na Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, de 
1996, havia, além da autodeclaração de cor ou raça, um registro para que 
os entrevistadores classificassem os entrevistados com relação a este 
aspecto. Nesta pesquisa, houve concordância entre entrevistador e 
entrevistado, em 89% dos casos. Nos casos em que não houve 
concordância, os entrevistadores tenderam expressivamente a 
embranquecer os entrevistados que se consideravam pretos ou pardos 
(tomando-se a resposta dos entrevistados como referência). (IBGE, 2000, 
p. 23, grifo do autor) 

 

O Censo de 2010, apresenta os dados cor/raça para todo o Brasil, não mais 

pôr amostras e sim pela totalidade, identificando as cinco categorias do IBGE: Preta, 

Branca, Pardo, Amarelo e Indígena, como demonstra o relatório, 

 

No sistema de classificação por cor ou raça da população utilizado 
atualmente pelo IBGE nas suas pesquisas domiciliares, constam cinco 
categorias: branca, preta, amarela, parda e indígena. Ainda que, por 
vezes, alvo de críticas, estas categorias também têm exercido um papel 
legitimador das representações sobre os diferentes grupos étnico-raciais 
que convivem no País. Neste sentido, diferentes levantamentos 
populacionais do Instituto, como a Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios - PNAD, a Pesquisa Mensal de Emprego – PME e os Censos 
Demográficos, vêm contribuindo significativamente para o 
dimensionamento da questão étnico-racial na população brasileira. 
(IBGE, 2011, p.12). 

 

Como afirma o relatório, o sistema de classificação do IBGE, é alvo de críticas 

por parte de sociólogos como Telles (2003), e economista Paixão (2013), que discordam da 

variável de pretos e pardos, pois a variável que é utilizada por outros órgãos, como IPEA, 

não possui esse sistema de classificação mas utiliza a variável negra, sendo a soma de pretos 

e pardos. Portanto, para sociólogos, economistas e geógrafos é questionável o sistema de 

classificação; Todos os questionamentos quanto a isso, não se referem a forma de utilizar 

esses dados, até mesmo porque a não utilização desses dados, mesmo sendo uma 

autodeclaração, é um meio de mascarar a realidade presente na ausência dos dados, ou como 

estratégia de silenciamentos. 

Os dados do IBGE, para os movimentos sociais se tornam uma força política e 

de busca da identidade racial brasileira que com os discursos de “democracia racial” se 

perderam com tantos discursos de homogeneização racial. 

Com a identificação dos indicadores se torna prático a análise e a 

problematização da localização dos grupos raciais, a partir dos critérios propostos pelo 



54 
 

IBGE, como sendo os indicadores sociais, que nos possibilitam traçar o perfil de qualidade 

de vida da população brasileira. Quanto à construção e a identificação de cor e raça o IBGE 

descreve a sua metodologia de pesquisa: 

 

De forma autodeclaratória. O método da autodeclaração é consagrado 
internacionalmente e foi ratificado na Declaração de Durban (Relatório 
da Conferência Mundial Contra Racismo, Discriminação Racial, 
Xenofobia e Intolerância Correlata). O recenseador pergunta ao 
entrevistado qual a cor ou raça deste, e ele pode optar entre as opções: 
“Branco”, “Preto”, “Amarelo”, “Pardo” ou “Indígena”. (IBGE, 2011, 
p.12). [...] Investigou-se a cor ou raça declarada pela pessoa, com as 
seguintes opções de resposta: Branca - para a pessoa que se declarou 
branca; Preta - para a pessoa que se declarou preta; Amarela - para a 
pessoa que se declarou de cor amarela (de origem oriental: japonesa, 
chinesa, coreana etc.); Parda - para a pessoa que se declarou parda; · 
Indígena - para a pessoa que se declarou indígena ou índia. (IBGE, 2011, 
p.26). 
 

Então, para o IBGE o sistema de classificação se resume em entrevista no 

questionário básico, sendo a metodologia a auto-declaração a partir dos critérios 

definidos acima.  O que vai diferir no sistema de análise da pesquisa é que estamos 

investigando as duas variáveis (preto e pardo) que equivalem a categoria analítica negro. 

As pesquisas relacionadas a questões raciais e aos indicadores sociais são feitas não 

somente para o desenvolvimento de estatísticas sobre a população brasileira, mas no sentido 

de entender as desigualdades e os problemas enfrentados pelas populações principalmente de 

classe baixa (negros), e apresentar em que regiões vivem e de que forma. 

 

[...] tratar de temas sociais no Brasil significa observar sempre a questão 
das desigualdades espaciais, de renda e de oportunidades, características 
da sociedade brasileira. Esta tem sido, portanto, a tônica da análise de 
todos os capítulos, por meio de tabulações que refletem as diferentes 
condições de vida em função do nível de renda, sexo, idade e cor ou raça 
dos indivíduos. (IBGE, 2011, p. 26) 

 

Nossa inquietação sustenta-se no campo das desigualdades raciais, a partir das 

condições sociais dos indivíduos. Por fim saber enfrentar as desigualdades sociais 

relacionadas ao uso dos espaços, avaliar questões econômicas, educacionais,  também as 

diferenças que são marcadas pelos conflitos e olhares enviesados nas relações sociais da 

metrópole. É certo que, existem várias abordagens que criticam o uso dos dados estatísticos 

e demográficos feitos pelos órgãos brasileiros. É lógico que existem complexidades e estas 

são inclusive pontuadas por Paixão (2013), 
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A complexidade da variável étnica e/ou racial no interior dos sistemas 
estatísticos reside nos seguintes vetores: i) forma como cada indivíduo 
identifica a si mesmo, aos seus familiares e a todos que lhe são próximos 
em termos de critérios étnicos, nacionais, raciais ou aparência física etc.; ii) 
tipo de ideologia dominante no seio de uma determinada sociedade em 
termos daquelas variáveis (étnicas, nacionais, raciais ou aparência física), e 
o modo pelas quais as mesmas são correspondentemente valoradas ou 
estigmatizadas (chegando no limite de serem absolutamente discriminadas 
inclusive no campo legal) no interior de cada uma delas; iii) as lutas sociais 
existentes no seio do contingente discriminado em busca do 
reconhecimento de seus valores culturais, estéticos, simbólicos, e ancestrais 
e a sua respectiva capacidade de mobilização tanto de seus possíveis 
representados, como da sociedade no seu conjunto, a seu favor, nos planos 
moral, jurídico e político; iv) comportamento específico dos contingentes 
étnicos, nacionais ou raciais dominantes em uma dada sociedade e suas 
correspondentes estratégias de dominação e interação para com os demais 
grupos, que, talvez, possam ser resumidas dentro das chaves 
multiculturalista (tais como seriam os exemplos da Grã-Bretanha, 
Alemanha, Holanda, e das nações colonizadas por estes respectivos países) 
e assimila  (tais como seriam os exemplos dos países Ibéricos, da França e 
das nações colonizadas por esses países correspondentes). (p. 29) 
 

Sendo assim, o censo do IBGE, acaba apresentando déficit até mesmo pelo seu 

padrão de levantamentos de informações discutido por Paixão (2013). Pontos que, por 

exemplo, são problemáticos, “tipo de ideologia dominante no seio de uma determinada 

sociedade”. No Brasil, as pessoas que se auto-declararam nos últimos censos quando a 

pergunta fazia parte do questionário de amostra para o censo de 2010, aumentou a 

percentagem daqueles que se auto-declaram como pretos e pardos pela desconstrução das 

desigualdades raciais e marginalizadas que esses grupos sofreram no Brasil. 

Os desafios e problemas dos dados do IBGE existem.  Porém, é o que se tem 

para as discussões pertinentes sobre as desigualdades sociais e étnico-raciais que estas 

perduram hà muito tempo no Brasil. Na verdade esses dados, representam os grupos como 

por exemplo: Movimento Negro, este que reinvindica e tem conquistado direitos iguais, o 

caso das cotas e ações afirmativas demonstram isto. 

Recentemente o IPEA (2014) lançou dados das diferenças salariais entre 

brancos e negros, evidenciando mas as diferenças que são impostas no Brasil, desde 

período da colonização. Há uma hierarquia racial, onde o branco é superior 

economicamente ao negro. Para os grupos que questionam essas questões, compreende-se 

que esses dados devem ser entendidos,  e que existe uma desigualdade racial construída, 

como um processo cultural no Brasil que não é enfrentada adequadamente. Com isso 

demonstra-se mais ainda a importância dos dados do IBGE: 
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A questão da identificação das características étnico-raciais apresenta 
desafios conceituais e metodológicos. Essa questão se torna evidente em 
países com populações crescentemente diversificadas na sua composição, 
fruto de processos variados não só de imigração como de interrelações 
étnico-raciais. Nesse sentido, as categorias de classificação da cor ou raça 
da população tornam-se elementos cruciais para a codificação dos 
diferentes grupos étnicos. A quantificação e a caracterização nos Censos 
Demográficos da população do Brasil, segundo a sua cor ou raça, é 
fundamental para o conhecimento da sua diversidade e para o estudo das 
relações inter-raciais. No Censo Demográfico 2010, a investigação da cor 
ou raça foi realizada para a totalidade da população brasileira, em 
contraste com o que ocorreu nos três últimos levantamentos (1980, 1991 
e 2000), onde tal investigação constava somente do Questionário da 
Amostra. Tal decisão se baseou na importância de uma caracterização 
completa da população brasileira em suas principais componentes (sexo, 
idade, cor), cujas informações básicas constantes do conjunto universo do 
Censo Demográfico configuram-se como importantes instrumentos de 
análise da dinâmica demográfica e da situação socioeconômica da 
população. (IBGE, 2011, p. 75). 

 

Mesmo com as dificuldades de levantamento com relação a esses temas, os 

dados são relevantes e essenciais como apresenta Paixão (2013): 

 

[...] Supor que o mero abandono do termo raça por parte dos que sofrem o 
drama do racismo poderá ser uma causa eficiente para superação do 
problema padece de uma lacuna fundamental: esquecer que a persistência 
do termo é fruto, primeiro, das estratégias de contingentes beneficiados 
com o atual quadro de assimetrias (ainda que seja notório que nem todos 
os indivíduos que possuem aquelas formas físicas concordem ou adotem 
semelhante postura) sendo de seu interesse que esse quadro perdure 
indefinidamente [...]. Por esse exato motivo decorre a importância da 
presença o do quesito raça no interior dos sistemas de levantamento de 
informações demográficas: seja de modo exclusivo; seja mesclado com a 
variável étnica; seja associado com aparência racial no caso operando 
pelo índice cor da pele ou demais aparências físicas distintivas. (p. 35). 

 

As dificuldades com relação ao sistemas de classificação feito pelo IBGE, são 

observadas por outros órgãos inclusive pelo IPEA (2011) que, em muitos estudos, trabalha 

a variável negro e não pardo e preto. É notória esta afirmativa e clara a apresentação do 

balanço do total da população branca e negra do Brasil pelo resultado do censo de 2010. 

 

Os brancos sempre foram majoritários no total da população brasileira. O 
Censo Demográfico de 2010 mostrou, porém, que, naquele ano, a 
população negra superou a branca. Foram encontradas 97 milhões de 
pessoas que se declararam negras, ou seja, pretas ou pardas, e 91 milhões 
de pessoas brancas. (IBGE, 2011, p. 17) 
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Com isso, o que deve ser ressaltado é que o IBGE, tem sua importância como 

uma base estatística para os dados censitários da população brasileira, principalmente os 

grupos minoritários como os amarelos e indígenas, também os que sofrem preconceitos, 

estigmas. Os estudos sobre desigualdades sociais e raciais se fundamentam nos dados 

secundários coletados, para  que a partir destes se faça tomadas de decisões e discussões 

acerca de fenômenos, realidades e sujeitos, a margem e marginalizados. 
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CAPÍTULO III  

CARTOGRAFIA DA DIFERENCIAÇÃO  

E SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL E RACIAL 

EM GOIÂNIA 
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Capítulo 3  

Cartografia da diferenciação e segregação socioespacial e racial em Goiânia 

 

O espaço urbano das grandes cidades brasileiras é composto por processos de 

diferenciações e segregações socioespaciais. As diferenciações se expressam no contraste 

das diferenças sociais que se evidenciam em espaços de riqueza e pobreza bastante 

próximos fisicamente, em distâncias sociais que se correlacionam com outras barreiras e 

entraves, como os de ordem racial. As segregações se constituem como separações mais 

diretas e impactantes. Estudos feitos sobre segregação em Goiânia tratam este processo 

como sendo resultado da produção do crescimento urbano, regulada pelo capital, sem 

associar a variável racial9. 

Na escala do corpo, do indivíduo, pode-se observar o pertencimento racial e a 

maior ou menor presença  dos grupos raciais no espaço urbano. É o indivíduo, em sua 

residência, que responde ao questionário do IBGE e que pode ser considerado sujeito dos 

processos espaciais, ainda que, visto sob o plano das estatísticas. De um lado, é ele(a) que 

se expressa e auto identifica como segmento étnico-racial, informando escolaridade, renda 

e domicílio. De outro, tendo em mente os dados do censo, podemos inferir os processos de 

diferenciação e segregação socioespacial em Goiânia a partir do local, do bairro de 

residência e da condição social.  

 

3.1 - Diferenciação e Segregação Socioespacial em Goiânia 
 

A exemplo de outras grandes cidades, Goiânia apresenta distintos “padrões de 

ocupação e intensidade urbana” (SOUZA, 2013) que produzem a diferenciação no espaço 

urbano, visíveis na paisagem da capital, como espaços de centralidades10 financiados pelo 

capital imobiliário e empresas privadas e outros espaços segregados – Vila Lobó, Vietnã, 

Jardim Curitiba, Madre Germana I, Tremendão, Finsocial, Vale dos Sonhos I e II – com 

condições de vida precárias, com limitações no direito à cidade e à vida na metrópole. 

                                                 
9 Conferir, dentre outros: MOYSÉS & BERNARDES, 2003; MOYSÉS, 2005.  
10 [...] Eles são produzidos para atender certos estratos sociais, conforme determinado padrão de consumo, e 
geram práticas espaciais novas. Por isso, como resultado não controlado (mais impossível de ser evitado), 
tanto quanto como condição, alteram o conteúdo social, econômico, político e cultural do centro tradicional. 
Geram o deslocamento de consumidores que, antes, frequentavam esse setor da cidade, para novos espaços 
mais modernos, mais bem equipados, com áreas de estacionamento, com prestígio e distinção social, 
garantindo-lhes centro grau de homogeneidade nos espaços de consumo, que é de matriz, sobretudo, 
socioeconômica, no caso brasileiro. (SPÓSITO, 2013, p. 76). 
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A diferenciação socioespacial passa pela paisagem urbana, pelos distintos 

padrões de formação da cidade, pelo uso do espaço urbano, condicionado pelo próprio 

Estado, associado com as atividades do capital. A segregação passa pela separação dos 

indivíduos e segmentos populacionais com base na condição social (classe ou renda), o que 

limita o direito à cidade e passa também pelas diferenças raciais. Ambas se combinam. 

Os dois conceitos – diferenciação socioespacial e segregação socioespacial – 

podem ser aplicados à realidade de Goiânia. A diferenciação se apresenta por seus 

contrastes sociais em espaços de riqueza e pobreza e das diferenças étnico-raciais que se 

reproduzem e coexistem na organização e produção do espaço urbano. A segregação 

urbana está associada à diferenciação, mas se reelabora em separações que, na sociedade 

brasileira, multiétnica e plurirracial, passam também pela identificação ou pertencimento a 

estes segmentos. Percebe-se que existe uma combinação da condição social e de cor/raça 

para entender estas dinâmicas, o que se evidencia, como veremos pela concentração de 

grupos brancos, vivendo em bairros (Setor Oeste, Setor Bueno, Jardim Goiás, Setor Sul) 

centrais e pela concentração de grupos negros em bairros periféricos de Goiânia 

Para adentrar mais nesta discussão, necessitamos apresentar a divisão 

administrativa do município de Goiânia pela SEPLAM (2012) em sete regiões (figura 3), 

com 1085 bairros (MUBDGV23) e 1630 setores censitários (IBGE, 2010). Situaremos os 

estudos de segregação, sem a variável racial, em relação a esta geografização. 
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Figura 3. Regiões Administrativas da área urbana do município de Goiânia. 

 
 
 

Moyses et al (2007) discutem o processo de formação e ocupação de Goiânia a 

partir da organização e produção da lógica capitalista do espaço urbano. Relacionando 

consequentemente, a segregação a um retrato e reflexo dessa produção. Os autores também 

evidenciam que a capital goiana é uma cidade desigual, principalmente no que se refere à 

concentração de renda e este processo conduz a diversos conflitos em áreas que são 

almejadas pelo mercado imobiliário, como afirma os autores:  

 
A história urbana de Goiânia está marcada por conflitos de interesses e as 
alianças estabelecidas entre eles nem sempre consideram a ideia histórica 
de que a cidade é conhecida e reconhecida como uma cidade planejada. O 
fato é que o desenho urbano da cidade conforma e expressa os interesses 
em conflitos. De um lado o capital imobiliário impõe seus projetos, 
desenha e redesenha espaços que até então pareciam consolidados, cria e 
recria novas centralidades; de outro, os movimentos de luta pela casa 
própria também se projetam sobre a cidade, e deixam uma aparência de 
que também são atores que reordenam o espaço urbano. Na verdade, na 
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correlação de forças, estes perdem mais do que ganham, não conseguem 
ter direito à cidade e acabam se localizando nas áreas menos urbanizadas 
que o capital, temporariamente, permite. (2007, p. 37). 
 

Goiânia, a capital de estado com maior influência na região Centro-Oeste do 

país, em face de seu crescimento e metropolização, se coloca entre outras cidades 

brasileiras que se transformam constantemente com o processo de urbanização das últimas 

décadas do século XX e as primeiras do século atual (ARRAIS, 2013). Apesar de ser 

inicialmente uma capital planejada na década de 1930, a cidade apresenta diversos 

problemas com relação às distinções espaciais, tornando-se um desafio que nos impulsiona  

pensar no processo de desigualdade social:  

 
A exemplo de outras metrópoles latino-americanas, Goiânia apresenta-se 
como uma cidade marcada pela segmentação territorial, pela 
desigualdade social, pela expansão desordenada e pela ampla periferia 
que molduram o desenho, a partir do qual linhas visíveis ou invisíveis 
registram o quadro da desigualdade social e da segregação. (MOYSÉS, 
BERNARDES, 2003, p. 7) 

 

Como apontam os estudos sobre urbanização no Brasil no inicio da década de 

60 até o fim dos anos 90 do século XX, as grandes cidades brasileiras triplicaram o número 

de habitantes, o que mudou toda a sua dinâmica (SANTOS, M. 2006), reproduzindo 

espacialmente a segregação e as desigualdades sociais.  A distribuição desigual da 

infraestrutura urbana pelo estado, somada à ação do mercado imobiliário, proporcionam e 

influenciam diversos conflitos urbanos, principalmente entre segmentos de classe, por 

vezes em posições extremas. 

Podemos dizer, com base em estudos anteriores, que segregação econômica e 

social é intensa na capital Goiana, desde sua formação inicial: 

 
[...] Goiânia, desde a sua concepção, resulta de um projeto político 
marcado pela intervenção do Estado e representa hoje a efetiva 
modernização do Centro Oeste. Com 1.093.007 habitantes (Censo/IBGE, 
2000), Goiânia, apesar de jovem (70 anos em outubro de 2003), a 
exemplo das metrópoles brasileiras apresenta uma expansão urbana 
marcada por processos de Autossegregação urbana (condomínios 
fechados horizontais) e crescentes bolsões de miséria que se localizam 
em seus bairros periféricos. Ambas as formas de ocupação são típicas de 
processos segregatórios no contexto da cidade, sobretudo a partir dos 
anos 90. A polarização social e a busca de segurança instauram nas 
médias e grandes cidades, em particular em Goiânia e sua Região 
Metropolitana, os chamados “condomínios fechados”, assim como é 
crescente a tendência da auto-segregação nos bairros residenciais das 
classes médias e altas. (MOYSÉS, BERNARDES, 2003, p. 2). 
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A tabela 2 evidencia esse crescimento nas últimas três décadas de Goiânia. 

Nota-se um aumento da população do município de mais de 200 mil habitantes, onde uma 

parte significativa é migrante.  

 

Tabela 2.  Evolução da população de Goiânia no período entre 1991 e 2010. 

Evolução Populacional 

Ano Goiânia Goiás Brasil 

1991 922.222 4.018.903 146.825.475 

2000 1.093.007 5.003.228 169.799.170 

2010 1.302.001 6.003.788 190.755.799 

 
Fonte: Censos Demográficos 1991 – 2010 (IBGE, 2010) 

 

Cabe ressaltar que há um crescente processo de conurbação entre os 

municípios vizinhos, sobretudo com Aparecida de Goiânia, o que contribui para 

intensificar problemas sociais assim como apresenta Arrais (2013). É importante destacar 

que 2.173.141 da população  (37%) do Estado de Goiás segundo o IBGE (2010), vivem na 

região metropolitana de Goiânia.  

Voltando a Moysés e Bernardes (2003), destacamos que houve muitas 

ocupações em áreas públicas que estudiosos e a mídia denominam de “invasões”: 

 
A invasão de áreas públicas na capital não é um fenômeno recente. Esse 
fenômeno remonta a criação de Goiânia. Os que foram chegando aos 
poucos, dispersamente, sozinhos ou com suas famílias, sem prévio 
contrato de trabalho, agrupavam-se a população, já residente às margens 
direita do Córrego Botafogo. Essa região composta pela margem direita 
do córrego Botafogo ia se adensando a medida que novas moradias iam 
sendo construídas, formando os bairros operários periféricos ao “Plano 
Urbanístico de Goiânia”. Somaram se outras regiões posteriormente: 
Areião, Vila Nova, invasões milionárias, a exemplo da rua 115, no Setor 
sul (área, que era um parque linear, foi doada à legião do Bem-Estar 
Social, entidade beneficente, já extinta, que acabou negociando os 
terrenos). Jardim Nova Esperança; Vila Curitiba, Finsocial; Bairro da 
Vitória e suas sete etapas, o Bairro São Carlos e o loteamento da Fazenda 
São Domingos; Dom Fernando 1 e 2 e o Jardim Conquista. (MOYSÉS, 
BERNARDES, 2003, p. 16) 
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Dos bairros destacados pelos autores, Areião e Vila Nova eram espaços de 

grupos de “classe média baixa” que se transformaram com o desenvolvimento do mercado 

imobiliário, de onde decorreu sua valorização econômica (MOYSÉS, BERNARDES, 

2003).  Os bairros da região noroeste Jardim Nova Esperança, Vila Curitiba, Finsocial, 

Jardim da Vitória são espaços segregados de “operários” como destacam Moysés e 

Bernardes (2003). Estas áreas sofrem com os deslocamentos do transporte público, com 

ruas que ainda não possuem massa asfáltica e saneamento básico. Para os autores são 

espaços “excluídos” de Goiânia. 

Outra autora ressalta o crescimento da região noroeste: 

 

A segunda região goianiense que mais cresceu, no período [entre 1991 e 
2000], foi a noroeste 9,02%. Esta considerada a região mais pobre da 
capital, que fica a uma distância relativamente grande as áreas centrais e 
não conta com boa infraestrutura. Pode-se inferir que o crescimento 
ocorreu graças aos altos preços do solo urbano em outros lugares de 
Goiânia, o que obrigou a classe de menor poder aquisitivo a procurar tais 
lugares para se fixar. (CORREA, 2009, p. 56).  
 

A autora utiliza dados do Censo Demográfico para comparar o crescimento da 

região noroeste, considerada a região que representa a segregação socioespacial, em face 

de regiões e bairros de centralidades como a região sudoeste da capital, alvo de seu estudo, 

área bastante valorizada e com desenvolvimento de residenciais e condomínios que o 

valoriza. 

A figura 4 apresenta como a cidade de Goiânia cresceu nas três últimas 

décadas se periferizando com áreas pobres e condomínios fechados, assim como outras 

metrópoles brasileiras. 
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Figura 4. Crescimento urbano de Goiânia de 1984 a 2011. 

 

Fonte: (SOUSA, 2013). 

 

A figura 4 apresenta certo crescimento nas regiões Norte, Leste e Oeste e 

Sudoeste, principalmente para a região norte por migrantes que chegaram a Goiânia nas 

últimas décadas, populações de “classe baixa” como apresentam Martins (2014) e Moysés 

(2009). Hoje, a região Oeste é local de implantação de projetos habitacionais do Governo, 

o Programa Minha Casa Minha Vida. Exemplo: Bairros os Jardim do Cerrados I ao XII, 

para a “classe extremamente pobre e classe baixa”, influenciando ainda mais os padrões de 

segregação dos sujeitos na cidade. As regiões Leste, e Sudoeste também estão marcadas 

pelo crescimento dos condomínios fechados como apresentam os estudos de Moysés et al,. 

(2007) e Martins (2014). 

Uma das principais questões, que advém das leituras, é que a segregação 

residencial, no caso de Goiânia, se dá pela separação, por vezes conflituosa, de segmentos 
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residentes em bairros e ou condomínios de “classe média alta” em relação a populações 

que não possuem condição econômica e social para ter “direito à cidade”: 

 

A convivência entre esses espaços segregados e os outros espaços sociais 
da cidade de Goiânia nem sempre é pacífica, configurando uma relação 
demarcada pelo estranhamento, pela rejeição. A violência delimita as 
novas fronteiras das cidades através de manifestações explícitas de 
tensões urbanas, resultantes dos embates dramáticos entre cidadania, 
exclusão social e segregação urbana. Espaços segregados por condições 
de ocupação, renda, escolaridade, e outros indicadores sociais. Espaços 
que carregam signos demarcadores de confinamento doméstico: 
muralhas, arames farpados, cercas elétricas, sistemas sofisticados de 
alarmes, sensores e câmeras de vídeo. Essas marcas não se restringem aos 
“condomínios horizontais fechados”, pois se difundem pelas cidades nas 
habitações isoladas e em edifícios de apartamentos de bairros de classe 
médias e altas de Goiânia. (MOYSÉS e BERNARDES, 2003, p. 18) 

 

O estudo de Moysés e Bernardes para a região noroeste de Goiânia mostra que 

esta parte da cidade “está formada por um conjunto de loteamentos clandestinos, não 

legalizados” (2005, p.15) que contribuem para pensar no processo de segregação na capital 

goiana, pois são populações que estão em áreas impróprias que inviabilizam parte do 

processo de urbanização, e alguns casos na região central. 

Ainda, acerca do processo de organização socioespacial em Goiânia, os 

mesmos autores fazem uma análise sobre uma das áreas que passou por vários projetos de 

intervenções municipais, com remoções e diversos conflitos envolvendo populações de 

“classe baixa” a exemplo da Vila Roriz na área central: 

 
A ocupação inicial do bairro ocorreu com o remanejamento dos 
moradores que habitavam as imediações da rede ferroviária há 30 anos, e 
que foram submetidas a um processo violento de desocupação por parte 
do poder público. Nesta área, hoje, localizam-se a Avenida Goiás Norte e 
o Terminal Rodoviário de Goiânia. (MOYSÉS e BERNARDES, 2003, p. 
17) 

 

A realidade da cidade é a seleção privilegiada de espaços, onde o mercado 

imobiliário investe em novas centralidades, a exemplo do processo de verticalização na 

região sul de Goiânia, uma das áreas de maior densidade demográfica, com população 

concentrada de “classe média alta” e “classe alta” (MARTINS, 2014).  

É importante, também, ressaltar o papel do governo municipal para o 

planejamento dos espaços e suas responsabilidades sociais conforme indica a Lei do Plano 

Diretor municipal em vigência: 
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Art. 2º A Política Urbana do Município de Goiânia sustentar-se-á nos 
princípios da igualdade, oportunidade, transformação e qualidade, tendo 
por objetivo o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana, garantindo à população a requalificação do território 
do Município e uma cidade mais justa e sustentável. Parágrafo único. 
Para efeito dos princípios estabelecidos no caput são adotadas as 
seguintes definições: I – igualdade – o direito de atendimento às 
necessidades básicas como o acesso a terra, à moradia, ao saneamento 
ambiental, à infraestrutura, ao transporte, aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer; II – oportunidade - como a garantia da oferta, pelo 
poder público, dos serviços, equipamentos urbanos, comunitários, 
transporte e direitos sociais; Art. 3º A política urbana será implementada 
observadas as disposições previstas na Lei Federal nº 10.257, de 10 de 
junho de 2001 – Estatuto da Cidade e § 1º do art. 157- Lei Orgânica do 
Município de Goiânia, de forma a atender as garantias fundamentais 
aprovadas no 1º Congresso da Cidade de Goiânia e na 2ª Conferência da 
Cidade de Goiânia, assegurando: I – o direito à cidade sustentável, 
compatibilizando o crescimento econômico com a proteção ambiental, o 
respeito à biodiversidade e a sociodiversidade; II – o direito à moradia 
digna; III – a função social da cidade e da propriedade urbana; IV – a 
gestão democrática e controle social; V – a inclusão social e étnica, 
promovendo-se a eliminação das desigualdades e o combate à 

discriminação; VI – a sustentabilidade financeira; VII – a parceria entre 
o Poder Público e a iniciativa privada. (GOIÂNIA, 2007, p. 1, grifo 
nosso). 
 

Ao ler os artigos do plano diretor ficam alguns questionamentos com relação 

aos deveres do poder público com relação ao acesso a infraestrutura, saúde, educação e 

outros aparatos urbanos que autores como Garcia (2006), Campos (2012), Martins (2014), 

questionam com relação ao papel dessas instituições para amparar politicamente as 

populações das classes populares e dos segmentos étnico-raciais mais desfavorecidos. Os 

estudos e pesquisas acerca da metrópole goianiense ampliou-se no que diz respeito ao 

processo de segregação social. Como dissemos antes, o que não temos são levantamentos e 

análises da dimensão racial desse processo.  

Passamos a tratar da configuração espacial de “espaços de maioria branca” 

com percentuais acima de 75% de população residente deste segmento e “espaços de 

maioria negra” também com a mesma marca percentual deste conjunto racial. 
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3.2 – Espaços de maioria branca em Goiânia 

 
 

Gonzalez apontava nos anos 1980 a segregação racial e espacial nas cidades 

brasileiras, quando o IBGE voltava a incluir no Censo o dado cor/raça.  

 
Os lugares naturais do grupo branco dominante são moradias amplas, 
espaçosas, situadas nos mais belos recantos da cidade [...] e devidamente 
protegidas por diferentes tipos de policiamento [...] até a polícia 
formalmente constituída. Desde a casa grande e do sobrado, aos edifícios 
e residências atuais, o critério tem sido o mesmo. (GONZALEZ, 1982, p. 
15). 

 

Não vamos nos ater aos  processos históricos. No entanto, consideramos que a 

variável racial pode e deve ser acrescentada para se pensar a segregação em Goiânia, como 

um princípio estruturante do espaço urbano, o que possibilita discutir o “racismo urbano”, 

as barreiras e os limites de acesso desses espaços racial e socialmente hegemônicos. 

A procura por locais vistos como seguros e de qualidade levou o mercado 

imobiliário a valorizar as novas centralidades na cidade. Grupos e indivíduos com poder 

econômico (“classe média alta” e “classe alta”) escolhem os locais para viver, e também 

perto de quem morar, implicando em separações das classes e grupos sociais. 

A forma de morar em condomínios fechados, horizontais ou verticais, 

intensifica ainda mais as diferenciações no espaço urbano e estabelece fronteiras sociais 

visíveis nas cidades brasileiras. Em Goiânia há uma demanda crescente de condomínios 

financiados pelo capital imobiliário nas regiões Leste e Norte da capital, produzindo 

espaços segregados de “classe média alta” e “classe alta”: 

 

Esses complexos residenciais urbanos proliferam na cidade de Goiânia. 
Aumentou sensivelmente o número de processos solicitando a aprovação 
de novos loteamentos de condomínios horizontais fechados, 
caracterizando um estilo novo no processo de desconcentração urbana da 
cidade. Essa nova forma de morar na cidade interfere na representação 
que seus habitantes têm dela. Os condomínios horizontais fechados 
passam a constituir “objeto de desejo” para um número considerável da 
população, apontando para um novo tipo de segregação espacial da 
cidade. (MOYSÉS e BERNARDES, 2003, p. 20) 

 

Na procura por estas áreas, muito provavelmente a diferenciação racial não é 

evidenciada. No entanto, observamos a configuração de espaços de maioria branca, ou 
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seja, bairros com porcentagem deste segmento acima de 75% para correlacionar a 

segregação urbana, residencial e econômica juntamente com a variável racial. 

Na figura 5 existe certa homogeneidade de ocupação nas áreas centrais e 

também nas regiões sul, sudeste e leste da capital em bairros identificados com 

porcentagens elevadas de brancos em relação a negros.  

Os bairros que estão na região sul da cidade considerados como centralidades 

são: Setor Oeste, Setor Marista, Setor Sul e Jardim Goiás. Marinho (2006) trata esses 

bairros da região Sul de Goiânia como áreas de maior valor em metros quadrados na 

capital e que “comporta a concentração dos investimentos públicos, de serviços e de 

camadas de elevado poder aquisitivo” (p. 113). Continua a autora: 

 
[..] concentraram-se na Região Sul, como: a instalação da TELEGOIÁS 
(1962) e a construção do Shopping Center Flamboyant (1981), no Jardim 
Goiás, nas margens da BR-153; a construção do Shopping Bougainville 
(1990) no Setor Marista; do Goiânia Shopping (1991), no Setor Bueno; 
do Shopping Buena Vista (2003); a transferência da rede de comunicação 
Jaime Câmara do núcleo central para o Bairro da Serrinha (1980); a 
implantação dos parques de lazer Vaca Brava (Setor Bueno) e Areião (na 
divisa entre o Setor Marista e Pedro Ludovico) na década de 1990; e, para 
completar, a inauguração recente do Paço Municipal (2000) no Jardim 
Goiás, nas proximidades da BR-153. A Região Sul foi privilegiada em 
relação à implantação de infraestrutura na cidade. (p.125). 
 

Marinho conclui então que: 
  
Dessa forma, a Região Sul, ao longo da produção do espaço urbano da 
capital, sofreu intensa ocupação populacional e atraiu a  instalação de 
atividades econômicas.[...] A estruturação e a verticalização da Região 
acabaram por promover a valorização dos terrenos aí localizados e, 
consequentemente, reforçaram sua posição de lugar “nobre” no 
imaginário do goianiense.(p. 128). 
 

Ainda na região Sul, podemos destacar a especificidade do Jardim Goiás: 

 
Hoje, o Jardim Goiás abriga grandes empreendimentos imobiliários, tais 
como: escolas, Universidades, flats, hotéis, edifícios inteligentes para 
escritórios, torres de apartamentos para possuidores de renda média e 
alta, hipermercados (Carrefour Sul e Wal Mart), grande loja de 
bricolagem e plantas comerciais para acomodar um comércio 
diversificado voltado para a população de renda mais elevada... (Moysés 
et al, 2007, p. 47) 

 

Mais à frente, correlacionaremos renda e identificação racial para discorrer 

melhor acerca destas regiões e bairros.  



70 
 

Figura 5. Concentração de pessoas residentes de cor branca em Goiânia – 2010. 
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O quadro abaixo lista os bairros por região que concentram mais de 75% de brancos 

no município de Goiânia. 

Quadro 2.  Concentrações acima de 75% de pessoas residentes de cor ou raça 
Brancas por Bairros em Goiânia – 2010 

Região Bairros 
Região Noroeste Bairro dos Bandeirantes, São Domingos. 
 
 
Região Norte 

Samambaia, Califórnia, Bom Jesus, 
Itatiaia, Jaó, Santa Genoveva, Balneário 
Meio Ponte, Residencial Portal da Mata, 
Residencial Flores do Parque, Residencial 
Gramado, Gentil Meireles, Goiânia 2, 
Parque dos Cisnes, São Domingos. 

 
 
 
Região Oeste 

Santos Dumont, Residencial Junqueira, 
Petrópolis, Cidade Verde, Ipiranga, 
Capuava Residencial Privê, Araguaia 
Park, Jardim das Rosas, Jardim Mirabel, 
Jardim das Oliveiras II, Buena Vista III, 
Buena Vista I, Buena Vista II, Residencial 
Carla Cristina, São Francisco. 

 
 
 
 
Região Leste 

Mansões Bernardo Sayão, Residencial 
Aldeia do Vale, Residencial Lageado, 
Portal Petrópolis, Ipê, Sonho Verde 
Complemento, Park Lozandes, Alphaville 
Flamboyant/Residência Araguaia, 
Alphaville Flamboyant, Jardins Milão, 
Paris, Jardins Verona, Laranjeiras, 
Acalanto, Atenas, Portal do Sol I, Portal 
do Sol II, Vale das Brisas, Goiânia Golfe 
Clube. 

 
Região Sul 

Setor Oeste, Setor Marista, Setor Sul, 
Jardim Goiás, Bairro Serrinha, Jardim 
Botânico Chico Mendes. 

 
 
Região Sudoeste 

Jardim Atlântico, Resende, Anhanguera, 
Faiçalville, Anhanguera II, Granville, 
Cachoeira Dourada, Moinho dos Ventos, 
Madri, Canadá, Luciana, Adélia, Celina 
Park, Sudoeste, Planalto, Bela, Três 
Marias. 

 
 
Centro 

Central, Bairro Feliz, Osvaldo Rosa, 
Morais, Elísio Campos, Froes, Setor 
Aeroporto, Setor Coimbra, Bairro dos 
Funcionários, Campinas, Nova Canaã, 
Guadalajara, São José, Centro Oeste, 
Padre Pelágio, São Luiz, Jaraguá. 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2010.  

Elaboração: FERREIRA, Danilo Cardoso, 2014. 
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Cabe destacar como a faixa de concentração na parte sudoeste, sul, centro e 

leste da cidade é uma área significativa que poderíamos considerar “espaço branco”, 

onde se localizam os bairros (setores) Oeste, Marista, Bueno, Jardim Goiás, Setor 

Central em que o quantitativo populacional deste segmento representa mais de 92% do 

total que ali reside.  

A região com menos bairros de maioria branca em Goiânia é a Noroeste 

com apenas dois - Bandeirantes e São Domingos - o que, por outro lado, como se 

poderá perceber, indica uma região com bairros de concentração negra da cidade. 

Com este perfil, a região Sudoeste de Goiânia apresenta os bairros 

Granville, Celina Park e Eldorado que tem condomínios fechados: 

 

[...] Em um processo mais recente, valorizou-se a região sudoeste – 
especificamente a área formada pelo Bairro Celina Park, pelo 
Residencial Eldorado  (condomínio vertical) e pelo Residencial 
Granville (condomínio horizontal fechado) - , local que nos últimos 
anos vem sofrendo uma intensa transformação socioespacial. 
(CORREA, 2009, p. 12). 

 

De acordo com a autora, a região Sudoeste é alvo da expansão imobiliária 

que produz novas centralidades e nova dinâmica nas regiões circunvizinhas. 

A região central de Goiânia também apresenta diversos bairros com 

concentrações de brancos acima de 75%, sendo também áreas valorizadas. Campinas, 

Setor Coimbra e Setor Central são bairros que têm investimentos públicos e serviços 

que atendem à população que ali vive. Destaca-se que as pessoas residentes nesses 

bairros são de “classe média alta”, ou seja, têm renda de 5 a 10 salários mínimos. 

Gomes reelabora este quadro: 

 
Em Goiânia, [...] as camadas de baixo poder aquisitivo são impedidas 
de apropriarem a Área Central da cidade. Então, a alternativa é ocupar 
áreas relegadas e afastadas do Plano Original. Com o auspício do 
poder público, implantou-se na capital o modelo de crescimento 
periférico, em que os pobres permaneceriam às margens dos locais 
mais desenvolvidos. (GOMES, 2007, p. 49). 
 

Estas áreas apresentam uma porcentagem baixa de população negra, exceto 

nos chamados “aglomerados subnormais” Quebra Caixote e Emílio Póvoa, com 

porcentagens acima de 75% de populações de cor/raça negros situados respectivamente 

nos setores Leste Universitário e Criméia Leste, como nos bairros Central, Setor 

Coimbra, Campinas, Setor Aeroporto e outros (Quadro 3). 
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Nas figuras 6 e 7 fizemos uma justaposição dos mapas de cor/raça e de renda 

por bairros em Goiânia, com as classes econômicas definidas pelo IBGE (2010): “classe 

média alta” e “classe alta”. 
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 Figura 6. Justaposição das concentrações de brancos e da classe média alta por bairros. 
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Figura 7. Justaposição das concentrações de brancos e da classe alta por bairros. 
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Estes bairros, a priori, são “espaços abertos” e podem abrigar grupos negros 

das classes médias neles, ao contrário dos espaços de maioria negra que são de alta 

concentração de pobres, como veremos adiante. 

A figura 8 apresenta a correlação entre os condomínios fechados e as altas 

concentrações de brancos (75%). Estudos no campo da geografia urbana problematizam 

estas áreas como autossegregadas em termos de renda: 

 

Os condomínios fechados comprovam que o crescimento das áreas 
residenciais de alta renda não ocorre nos locais aleatoriamente. Mesmo 
que seja na periferia de Goiânia, existe um planejamento, um arcabouço 
para sua implantação e permanência. O processo de segregação está 
presente nas formas e funções espaciais, na sua materialização e na 
própria distribuição socioespacial, pois o próprio tempo não é 
armazenável, assim a localização não é um critério econômico. (GOMES, 
2007, p. 118). 

 

Reiteramos que porcentagem de 75% é generalizada por questões 

metodológicas da pesquisa mas, pontualmente, existem condomínios como Alphaville e 

Aldeia do Vale que têm acima de 92% de populações residentes cor ou raça branca11. Estes 

locais  também foram estudados por outros(as) autores(as) na perspectiva da segregação 

social:  

 

A metrópole goianiense apresenta um número cada vez maior de espaços 
exclusivos e “elitizados” para se tornarem mais “seguros” para se viver. 
Essa expansão horizontal com as grandes glebas dos condomínios 
fechados amplia a expansão dos investimentos e lucros do mercado 
imobiliário ou até dos limites urbanos, que vai sendo regulada com o 
beneplácito do Poder Público, pelas legislações sobre o uso e ocupação 
do solo. A classe média-alta acompanha esse processo de especulação 
imobiliária, implicando em uma demanda habitacional e em uma 
distinção socioespacial. (ALMEIDA, 2007, p. 117). 

 

Martins ao tratar o processo de autossegregação em Goiânia deixa explícito 

que morar em condomínios fechados e em regiões periféricas da cidade é uma opção para a 

população de “classe alta” ou “classe média alta”: “Diferentemente do que acontece com 

as classes mais baixas, que se restringem às áreas mais distantes da cidade por um 

                                                 
11 É necessário dizer que estes dois condomínios não estão situados em áreas comerciais como as citadas para 
a região sul.  
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impedimento econômico claro, o valor da terra, que é mais baixo em relação a outros 

espaços da cidade” (2014, p. 107). 
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Figura 8. População Residente de Cor branca/E espacialização dos condomínios horizontais em Goiânia – 2010/2013. 
 

 
 
 
 
 
 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010; Divisão de Cadastro / DVCAD da SEMDUS, setembro de 2013. 
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3.3 – Espaços de maioria negra em Goiânia 

 
González (1982), com a qual abrimos a seção anterior, indica os lugares “de 

negros” nas cidades brasileiras: 

 
Já o lugar natural do negro é o oposto, evidentemente: da senzala, às 
favelas, cortiços, porões, invasões, alagados e conjuntos 
“habitacionais” (cujos modelos são guetos dos países desenvolvidos) 
dos dias de hoje, o critério tem sido simetricamente o mesmo: a 
divisão racial do espaço. (p. 15) 

 

Os espaços negros cartografados para Goiânia são aqueles com 

porcentagens acima de 75% de população negra, não foge dos padrões apontados por 

autores como Campos (2006) para Rio de Janeiro, Garcia (2006) para  as cidades  de 

Salvador e Rio de Janeiro e França (2010) para São Paulo. Estes estudos indicam que os 

espaços, territórios e lugares urbanos do segmento negro estão nas regiões periféricas, 

com baixa infraestrutura urbana e com problemas em relação aos seus domicílios 

vivendo em áreas de risco e/ou em aglomerados subnormais. 

Os territórios segregados socialmente estudados por Moysés e Bernardes 

(2003) para Goiânia correspondem em geral aos espaços de maioria negra. A região 

Noroeste é uma das principais, descrita como uma área de contrastes por Marinho 

(2006): 

 
[...] A Região Noroeste tem sido apontada como subequipada e 
habitada pela população mais pobre dessa cidade, enquanto a Região 
Sul tem sido alvo da expansão das camadas de média e alta renda. Em 
síntese, em toda a cidade pode ser notada a presença de bairros 
habitados por camadas de baixa, média alta e alta renda, mas é, sem 
dúvida, entre as Regiões Noroeste, Central e Sul que existem os 
maiores contrastes... (p. 120). 

 

Nesta região se situam os bairros contíguos de Vila Mutirão I e II e Jardim 

Curitiba onde outros(as) pesquisadores(as) localizaram expressões culturais e religiosas 

negras a exemplo das religiões de matriz africana (TEIXEIRA, 2008) – umbanda e 

candomblé – e das Festas de N. S. do Rosário e congada (DAMASCENA, 2012). Estas 

observações indicam que a área pode ser considerada um território negro não pela 

relação demográfica, mas pelas identidades culturais como o fez Rolnik (2009)  para 

Rio de Janeiro e São Paulo.  
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Figura 9. Concentração de pessoas residentes de cor Negra em Goiânia – 2010. 
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O quadro abaixo lista os bairros por região que concentram mais de 75% de 

negros no município de Goiânia. 

Quadro 3.  Concentrações acima de 75% de pessoas residentes de cor ou raça 
Negras por Bairros em Goiânia – 2010 

Região Bairros 
Região Noroeste Recanto do Bosque, Brisas da Mata, 

Estrela Dalva, Jardim Curitiba, Parque 
Tremendão, Morada do Sol, Alto do Vale, 
Fonte Nova, Fonte Nova I, Jardim 
Belvedere Expansão, Finsocial, Senador 
Albino Boaventura, Jardim Camargo, 
Colorado I, Anglo, Jardim das Hortências, 
Vila Mutirão I, Vila Mutirão II, Jardim 
Liberdade, Green Park, São Domingos, 
Maracanã, Primavera, Boa Vista, 
Fortaleza, São Carlos. 

Região Norte Antônio Carlos Pires, Residencial Orlando 
de Morais, Bom Retiro, Cidade 
Universitária, São Geraldo, Frei Galvão, 
Flores do Parque, Bela Goiânia, Portal da 
Mata, Vale dos Sonhos, Vale dos Sonhos 
II, João Paulo II,  Nossa Senhora da 
Piedade, São Judas Tadeu,  Progresso, 
Maria Lourença, Atalaia. 

Região Oeste João Vaz, Nova Aurora, Park Solar, 
London Park, Real Extensão, Barra da 
Tijuca, Recanto das Garças, Tropical 
Ville, Chacara Coimbra, Mundo Novo II, 
Jardins do Cerrado 1, Mundo Novo I, 
Jardins do Cerrado 5, Jardins do Cerrado 
8, Jardins do Cerrado 6, Jardins do 
Cerrado 7, Jardins do Cerrado 11, Jardins 
do Cerrado 2, Jardins do Cerrado 3, 
Jardins do Cerrado 4, Eldorado Oeste, 
Eldorado Oeste Extensão, Bom Jesus, 
Anicuns, Santa Rita, Mirabel, Jardim 
Botânico, Jardim das Rosas, São Marcos, 
Carolina Parque, San Marino, Portinari, 
Nações Extensão, Monte Pascoal, 
Tuzimoto, Serra Azul I, Mendanha, 
Imperial, Nações, Ana Moraes, Primavera, 
Remanescente da Chácara Salinas, Buena 
Vista IV, Cidade Pompeu, Beatriz 
Nascimento, Monte Pascoal I, Goyaz 
Park. 

Região Leste Lageado, Ipê, Recanto das Minas Gerais, 
Rio Jordão, Santo Hilário – 
Complemento, Costa Paranhos, São 
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Leopoldo, Concórdia, Pedroso, Lucy 
Pinheiro, Mar Del Plata, Abaporu, Dom 
Fernando I, Campos Verdes quinhão III, 
Parque das Amendoeiras, Novo Mundo, 
Bandeirantes, Maria Luiza, Santa Marta, 
Dom Fernando II, Maria Helena, Grande 
Retiro, São Silvestre, Jardim Vitória, Ville 
de France. 

Região Sul Pedro Ludovico, Areião I, Parque 
Amazônia. 

Região Sudoeste Rosa, Santa Rita, Santa Rita 5ª Etapa, 
Vereda dos Buritis, Santa Rita – 7ª etapa, 
Eli Forte, Solar Bougainville, Kátia, 
Odécio Zago, Fidélis, Forte Ville – 
Extensão, Santa Fé, OrientVille, Village 
Santa Rita III, Gardênia, Grajaú, Itaipu, 
Residencial Ana Clara, Residencial  Real 
Conquista, Itaipu I, Residencial  das 
Esmeraldas, Conjunto Habitacional Madre 
Germana 1, Conjunto Habitacional Madre 
Germana 2, Privê das Oliveiras, 
Residencial Linda Vista. 

Centro Loteamento Rasmussem, Industrial de 
Goiânia, Nova Vila, Monticelli,  Criméia 
Leste, Norte Ferroviário, Santa Helena, 
São Paulo, Irany, Industrial Mooca, Santa 
Rita. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2010. 
 
 

As figuras 10, 11 e 12 justapõem os mapas de concentrações negras com as 

classes de renda “extremamente pobre”, e “baixa” e “média baixa”. As localizações 

desses bairros se verificam comumente nas margens da metrópole, em residenciais ou 

conjuntos habitacionais como na região Oeste, Noroeste e alguns casos no centro de 

Goiânia.  

Cabe destacar que os padrões de urbanização nos bairros de maioria negra 

estão diretamente associados a lugares com classe de baixa renda e com precárias 

condições de vida. Associado a essas questões pode-se indicar as dificuldades de 

acessos dos moradores desses bairros ao deslocarem para o trabalho e outras atividades, 

de cultura ou lazer, perdendo horas em terminais urbanos. 
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Figura 10. Justaposição dos Bairros Negros com os bairros de “Classe Extremamente Pobre”. 
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Figura 11. Justaposição dos bairros negros com os bairros de “classe baixa”. 
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Figura 12. Justaposição entre dos bairros negros com os bairros de “classe média baixa” 
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Nos estudos feitos por Gomes (2005), o Assentamento Madre Germana II 

na região sudoeste de Goiânia é considerado um bairro segregado. Demonstra que o 

bairro tem dificuldades de acesso à educação, saúde,  infraestrutura urbana e 

saneamento básico. O autor, ainda, afirma: 

 

Em Goiânia, como vimos, as camadas de baixo poder aquisitivo são 
impedidas de apropriarem a Área Central da cidade. Então, a 
alternativa foi ocupar áreas relegadas e afastadas do Plano Original. 
Com auspício do poder público, implantou-se na capital o modelo de 
crescimento periférico, em que os pobres permaneceriam às margens 
dos locais mais desenvolvidos. (GOMES, 2005, p. 119). 

 

Os pobres, identificados pelo autor, da região sudoeste de Goiânia mais 

especificamente os do bairro Madre Germana é um espaço ainda estigmatizado, 

periférico da capital, as margens da cidade. Espaço esse identificado ainda como espaço 

de populações de “classe extremamente pobre”, “classe baixa” e também com as 

porcentagens acima de 75% de populações residentes negras. 

Finsocial é dos espaços negros com 17.183 habitantes, de classe 

extremamente pobre figura 10, e classe baixa, com domicílios que caracterizam as 

casas como autoconstruídas. Com mais de 75% de populações negras esses bairros são 

estigmatizados pelos discursos da própria população e/ou da mídia goianiense como 

espaços violentos, perigosos para o convívio. 

Diante dos problemas urbanos principalmente em áreas de risco, 

loteamentos irregulares, denominados pelo IBGE de “domicílios improvisados”, 

apresentam uma correlação com os espaços negros (figura 13).  
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Figura 13. Loteamentos irregulares/concentrações de negros em Goiânia – 2010. 
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Na região norte o setor Vale dos Sonhos, um dos espaços negros, fundado 

na década de 1990 (GOIÂNIA, 2012), é um bairro que abriga as classes “sem 

rendimento”,  “extremamente pobre” e “baixa”, e apresenta uma área de irregularidades 

de ocupação por questões ambientais conforme a Secretaria do Meio Ambiente de 

Goiânia (MOYSÉS, 2005). Este setor se situa muito próximo ao condomínio fechado 

horizontal Aldeia do Vale que está entre as áreas acima de 75% de população branca. 

Este quadro indica tanto a proximidade espacial dos grupos, mas ao mesmo tempo, os 

distanciamentos sociais entre um espaço de “classe alta” e “branco” e um de “classe 

baixa” e “negro” (SILVA, A. 2008). 

 

Figura 14. Imagem destacando Residencial Aldeia do Vale e o Residencial Vale dos 

Sonhos I. 

 
 

As áreas que foram identificadas por Moysés (2004), como segregadas 

foram loteamentos clandestinos, irregulares, invasões e áreas de risco na qual encontrou 

o número de aproximadamente 16,4% da população que viviam nesses territórios 

segregados. O autor ainda afirma que “A cidade é dividida em pedaços diferentes, 

multifacetada, torna-se mais visível quando se comparam as suas partes”[...] (p. 200). 
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Os estudos feitos por Moysés colaboram para pensar e associar essa 

segregação em Goiânia com a variável racial ao analisar que esses territórios 

cartografados pelo autor têm porcentagens maiores de populações negras (figura 12). 

Ao destacar os bairros segregados, tratados por outros(as) pesquisadores(as) como 

espaço de exclusão, também identificou-se os aglomerados subnormais em Goiânia 

como resultado da desigualdade social, econômica e com populações de maioria negra. 

Os aglomerados subnormais, como apresentado pelo IBGE (2010), 

evidencia a cidade de Goiânia vivendo uma realidade diferente de estados como Rio de 

Janeiro e São Paulo, que possuem altos números de comunidades ou favelas12.  No 

Estado de Goiás o número é relativamente baixo: 12 aglomerados subnormais (Gráfico 

2), nas seguintes cidades Anápolis, Goiânia, Novo Gama e Valparaíso, cidades que 

estão no Eixo das capitais Brasília-Goiânia com uma cidade média Anápolis.  

 

Gráfico 2.  Aglomerados Subnormais em Goiás - 2010. 

. 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. Elaboração: FERREIRA, D. C, 2014 

 

                                                 
12 Os aglomerados subnormais nas capitais paulista e carioca são os indicadores para a discussão de 
segregação e diferenciação social, econômica e residencial para autores como Campos (2006; 2012), 
França (2010). 

2

7

2

1

Anápolis Goiânia Novo Gama Valparaíso de Goiás

Número de Aglomerados Subnormais em Goiás 
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Figura 15 – Justaposição dos Aglomerados Subnormais  e concentração de Negros por Bairros em Goiânia – 2010.
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A capital goiana apresenta um dos maiores índices de desigualdades econômicas, 

que são também sociais, e residenciais como apontados pelos nossos estudos. Fato que 

realidade nos permite mais uma vez dizer que o processo de segregação socioespacial  

(MOYSÉS, 2009; MARTINS, 2014), também é de cunho racial. Não somente nos 7 (sete) 

pontos de aglomerados subnormais, mas em bairros negros com baixa infraestrutura urbana. 

 

Tabela 3. Aglomerados subnormais em Goiânia segundo cor ou raça 2010. 
 

População residente em aglomerados subnormais , por 
cor ou raça, em Goiânia 2010. 

Total 3495 0,27% 
Branca 1276 0,9% 
Negro 2177 0,17% 
Outros 42 0,1% 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 
 

Os aglomeradas subnormais são considerados como invasão e também favelas, no 

caso o IBGE conceitual como aglomerados subnormais, e a análise que se faz é que até nesses 

espaços pobres, em áreas de risco e irregulares, possui uma porcentagem de negros maior do 

que à de brancos em Goiânia (tabela 3).  

Esses espaços segregados, com populações de um grupo social e racial que se 

parecem, proporcionam a releitura da Geografia do corpo, dos indivíduos, da população, 

desses espaços que sofrem discriminação e também, a falta de auxílio por parte dos poderes 

públicos. 

A região com maior número de aglomerados subnormais (Região Sul), é também 

a com maior porcentagem de população branca e de população de classe “média alta” e “alta” 

(figura 14). A região que possui o menor número de bairros com populações negras, possui o 

maior número de aglomerados subnormais, que reproduz a segregação residencial e racial. 

  

3.4 – Diferenças e desigualdades sociais e raciais em Goiânia: algumas inferências 

 

No que diz respeito à relação entre as desigualdades econômicas e as raciais, 

precisamos destacar que, tanto em dados do IBGE (2010), quanto da ONU (2012), podemos 

observar discrepâncias sociais que podem ser inferidas como assimetrias entre brancos e 

negros em Goiânia. Essa diferença correlacionada com desigualdade precisa ser entendida não 
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somente pela lógica socioeconômica, que em nosso entendimento, apresenta limites, mas 

também pela perspectiva racial. 

Em 2012, a ONU apontou que Goiânia é a cidade com maior índice de 

desigualdade econômica da América Latina, de acordo com o índice Gini1 que mede a 

desigualdade de renda, como indica o relatório do “Estado das cidades da América Latina e 

do Caribe 2012”.  

 

Figura 16. Ranking das cidades com alto índice de desigualdade social na América Latina e Caribe - 

2012. 

 

 
                                                 
1 O Coeficiente de Gini é uma medida comumente utilizada para calcular a desigualdade de distribuição da 
renda; A mensuração de desigualdade de pobreza e riqueza. 
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No que diz respeito à média mensal salarial em Goiânia (gráfico 3) é 31% maior que a 

renda mensal média do Brasil, 21% maior que o índice para a região Centro-Oeste e 35% 

maior do que a renda média do Estado de Goiás. Isto indica que a capital goiana está entre as 

cidades de maiores rendas médias mensais do país a exemplo de Brasília e São Paulo. 

 

Gráfico 3. Rendimento mensal mediano dos domicílios particulares permanentes – Goiânia, 

2010. 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

Elaboração: FERREIRA, D. C, 2014. 

 

O gráfico 4 traz os percentuais de classes de rendimento mensal por cor/raça para a 

Goiânia em 6 (seis) segmentos: “sem rendimento”, “extremamente pobre”, “classe baixa”, 

“classe média baixa”, “classe média alta” e “classe alta”, com foco em brancos e negros 

(“pretos” e “pardos”), ou seja, suprimindo as outras categorias. 
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Gráfico 4. Percentual de classes de rendimento mensal por cor/raça em Goiânia 2010. 

 

 
 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. Os dados está em anexo. 

Elaboração: FERREIRA, D. C, 2014. 

 
 

Em Goiânia, as classes “média alta” e “classe alta” representam somente 11% do 

total das pessoas residentes (somatório dos dois grupos raciais). Quanto à análise da renda 

segundo cor e raça destes dois segmentos de maior renda em Goiânia 7,59% é de brancos e 

3,41 de negros.  

As classes populares - “extremamente pobre”, “baixa” e “média baixa” somam 

58% do total da população (do somatório dos dois grupos raciais). Quanto à renda, segundo 

cor ou raça, 17% desse grupo é de pessoas de cor ou raça branca e 71% é de pessoas negras. 

Esta assimetria é perceptivel em grande parte da sociedade brasileira.   

Merece destaque o fato de que 31% total da população de brancos e negros em 

Goiânia vivem na faixa “sem rendimento” mensal. No tocante à identificação de cor ou raça 

nesta faixa é o único caso que em que visualizamos certa homogeneidade, dos 31% total de 

domicílios sem rendimento mensal, 16% de grupos brancos identificados e 15% de negros.  
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No que diz respeito à escolaridade superior, há também um quadro de 

desigualdade entre negros, brancos e outros grupos (“indígenas”, “amarelos” e “sem 

declaração”). O Gráfico 5 traz o percentual de pessoas com graduação completa segundo 

cor/raça, onde vemos 57% de brancos, 41 % de negros e 2% de outros grupos. 

 

Gráfico 5. Escolaridade por cor ou raça em Goiânia – 2010. 

 
 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 

O Gráfico 6 traz o percentual de pessoas com pós-graduação lato sensu completo 

segundo cor/raça, onde vemos 64% de brancos, 33 % de negros e 3% de outros grupos. 

 

Gráfico 6. Percentual de pessoas com nível superior segundo cor/raça – Goiânia (2010) 
 

 
 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 
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O Gráfico 7 traz o percentual de pessoas com mestrado, segundo cor/raça onde 

vemos 63% de branco 36 % de negros e 3% de outros grupos. 

 

Gráfico 7.  Percentual de pessoas com mestrado segundo cor/raça – Goiânia (2010) 
 

 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 

 
 

O Gráfico 8 traz o percentual de pessoas com doutorado segundo cor/raça onde 

vemos: 69% de brancos, 30 % de negros e 1% de outros grupos.  

 
Gráfico 8. Percentual de pessoas com doutorado segundo cor/raça – Goiânia (2010) 

 

 
 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. 
 
 

Notamos a recorrente repetição do percentual de brancos com ensino superior e 

mestrado e um aumento de negros nesta segunda condição. No entanto, em nível de 

doutorado, volta a aumentar a discrepância racial. Cabe mencionar que não encontramos a 

base de informação para espacializar estes dados para o município de Goiânia. 
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Considerações Finais  

 

 

A Geografia que trata das questões raciais e está em movimento político e 

dialético nas ciências humanas, pensando os sujeitos e suas espacialidades, nas relações 

sociais, nas diferenças e desigualdades no espaço, sobretudo urbano. Esta é uma abordagem 

que procura compreender a reprodução do espaço urbano a partir das contradições e dos 

conflitos sociais e espaciais agregando dimensões culturais e de identidade racial. 

Sabemos que a segregação no Brasil, segundo Negri (2008), é mais abordada pelo 

viés econômico e menos em termos étnico-raciais. O mesmo acontece com o processo de 

autossegregação das classes “média alta” e “alta”.  

Os dados da identificação de cor ou raça e de renda, segundo os critérios do 

IBGE, estão na base dos mapas, tabelas e quadros, o que estruturou à pesquisa e levou a 

resultados que merecem alguns comentários relevantes. 

A representação da cartografia racial contribuiu para colocar em pauta mais uma 

vez a importância dos mapas como linguagem de comunicação e de entendimento das 

contradições da sociedade e do espaço, particularmente do espaço urbano. Neste sentido 

compreender essas realidades, “serve, antes de mais nada, para saber planejar o espaço para 

poder nele se organizar” (LACOSTE, 1976).  

Um dos entendimentos finais desse trabalho é a compreensão de que havia um grande 

desafio a ser compreendido, porém, com o tempo de leituras e elaboração dos mapas, as 

reflexões teóricas e conceituais foram se tornando claras. Conclui-se que a diferenciação 

social produz a segregação como um fenômeno espacial. No caso específico desse trabalho 

observou-se  que, na sociedade brasileira,  a diferenciação social, de base econômica, é 

também racial, particularmente a partir dos principais resultados obtidos para Goiânia que se 

correlacionam ao que foi visto em outras grandes cidades brasileiras, como se pode ver na 

última figura 17 que compara os mapas de “brancos” e “negros” em Goiânia.  
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Figura 17. Justaposição dos mapas de cor ou raça Branco e Negro em Goiânia – 2010.
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Goiânia é uma cidade desigual e segregada como observamos por meio dos 

estudos de geógrafos (as) e sociólogos(as) que discorreram acerca de áreas residenciais, 

conjuntos habitacionais e condomínios fechados sem acrescentarem a dimensão racial. Ao 

agregarmos o dado de cor ou raça vemos o que estudiosos(as) da segregação racial, sobretudo 

residencial, apontam. 

Em contrapartida, espaços que vão desde a região noroeste, oeste, sem 

infraestrutura urbana, com grupos e populações de maioria negra nas regiões periféricas, ou 

no centro de Goiânia como o caso dos aglomerados subnormais, Quebra Caixote e Emílio 

Póvoa. É importante destacar que existem populações brancas e pobres nesses bairros e que 

estamos ponderando como espaços segregados em Goiânia. Mas o que nos chama a atenção é 

que nos espaços autossegregados e nos bairros considerados elitizados em Goiânia efetiva-se 

ou pequena presença da população negra. 

Esta ausência ou baixa presença de negros nas áreas de população de “classe 

média alta” e “classe alta”, com infraestrutura urbana, espaços considerados elitizados com 

alto padrão de valorização (caso da Região Sul) que são espaços de maioria branca indica  

esta lógica da segregação socioespacial combinada com a questão racial nos leva a pensar que 

existem brancos nas regiões consideradas excluídas e segregadas. No entanto, a população 

negra está ausente ou tem baixo percentual nos espaços autossegregados na metrópole, a 

exemplo dos condomínios fechados da região Leste. 

A cidadania em Goiânia também é “mutilada” (SANTOS, 1997) na localização 

residencial da maior parte do segmento negro em áreas periféricas implicando na lógica de  

circulação e deslocamento para o trabalho e para espaços educacionais formais. Os espaços 

negros estão em regiões periféricas, em conjuntos habitacionais, nas moradias improvisadas, 

nos aglomerados subnormais de Goiânia. 

As desigualdades sociais, que também são raciais e se tornam espaciais, contribuem 

para a reprodução de espaços de grupos semelhantes. Nesse sentido, a cartografia acaba por 

representar a concentração da população negra e branca e os espaços de relativa coexistência. 

Os agentes hegemônicos da produção e reprodução do espaço, privados ou públicos, em geral 

não racializam seu discurso na valorização de determinadas áreas ou no planejamento, com 

exceção da publicidade de conjuntos residenciais para as classes médias altas e condomínios 

fechados que trazem corporeidades somente brancas.  

A pesquisa teve limites técnicos e teóricos para o cartógrafo/geógrafo de primeira 

viagem particularmente para a inserção em um tema que nos era, de fato, novo. Conclui-se 

que a Geografia que busca compreender a distribuição espacial dos grupos raciais na cidade, 
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pode contribuir para uma desconstrução do racismo urbano, produzido por uma sociedade de 

diferenças e desigualdades e da (in)compreensão da divisão racial do espaço. Cabe lembrar 

Milton Santos, que ao ser questionado acerca de seu pertencimento racial, escreveu o texto 

“Ser negro no Brasil hoje”, no qual finaliza apontando um percurso para descontruir o 

racismo nos olhares enviesados sobre o negro. 
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