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INTRODUÇÃO
Os resultados alcançados neste trabalho são frutos das atividades de pesquisa iniciada
ainda na graduação, quando das minhas indagações acerca da simples constatação das
desigualdades observadas na paisagem urbana da minha cidade natal, resultou numa monografia
de bacharelado que tinha como objetivo central problematizar o conceito de segregação
socio-espacial, bem como, evidenciar tal processo no espaço intra-urbano. Assim, dando
seqüência a esta temática de pesquisa no âmbito do 1º ano de mestrado, buscamos acrescentar o
debate sobre o significado e a importância dos indicadores sociais e os desafios da política
urbana e da cidade.
As cidades possuem um papel fundamental na organização do espaço pelo homem.
Desde seu surgimento, elas são um atrativo para as pessoas, principalmente por serem uma fonte
de produtos e serviços. No entanto, essa atração gerada pela cidade produz apropriações e/ou
ocupações desiguais no espaço urbano. Nesse sentido, de acordo com Corrêa (2001), “a cidade
pode ser considerada como a expressão concreta dos processos sociais na forma de um
ambiente físico construído sobre o espaço geográfico. Expressão de processos sociais, a cidade
reflete as características da sociedade”. Tais processos sociais produzem sobre o espaço urbano,
formas, movimentos e conteúdos, originando a organização espacial do espaço antrópico. Nos
dias atuais as cidades são entendidas como a junção dos espaços fragmentados, pois são
formadas pelos diferentes usos da terra, e definidas por diversas áreas como, o centro, a área
comercial, residencial, industrial, de lazer e aquelas reservadas para futura expansão. A cidade
como espaço fragmentado é também espaço articulado, pois cada parte mantém relações com as
demais (Corrêa, 1999).
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O estudo foi desenvolvido para o município de Angra dos Reis (FIGURA 1) - localizado
na porção sul do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na Região da Baía da Ilha Grande
- uma das mais antigas cidades do litoral fluminense e da costa atlântica brasileira. O seu relevo
caracteriza-se pela proximidade da Serra do Mar que, terminando abruptamente junto ao
oceano, forma uma costa rochosa recortada com diversas reentrâncias e pontões. Localizado
entre as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, o Município de Angra dos Reis têm se
destacado desde a sua fundação, em 1502, em decorrência de sua posição (Bertoncello, 1992).
FIGURA 1 - Localização do Município de Angra dos Reis

Fonte: Elaborado por Milena Paula de Melo

2
Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3

2

Desde já, cabe esclarecer, que procuramos abordar a concepção de uma dialética
socio-espacial, o que significa dizer que a relação sociedade-espaço é mutuamente determinada,
conflitiva e em movimento. Assim, não entendemos o espaço apenas como um espaço social, mas
também entendemos a sociedade como uma sociedade espacializada, ou seja, destacamos a
existência de uma dimensão espacial da vida social.
Nessa perspectiva, são analisadas as estratégias de atores e agentes que embasam a
heterogeneidade espacial dos graus de desigualdade social na escala intra-municipal. Tais agentes
modeladores do espaço desempenharam e continuam desempenhando transformações profundas
no interior do município. Em Angra dos Reis, existem diferentes agentes sociais, principalmente
ligados ao capital imobiliário e turístico, que atuam na dinâmica espacial e acabam por
(re)produzir e ampliar a desigualdade socio-espacial nas diferentes escalas.
O município em questão apresenta uma intensa dinâmica espacial gerada e reproduzida,
principalmente, por agentes que buscam condições para ascensão de seu poder e capital. Este
processo exige constantes reorganizações espaciais e mantêm o espaço urbano simultaneamente
fragmentado e articulado, sendo reflexo e condicionante social, ainda que transfigurado de formas
e funções.
Nessa linha de pensamento a segregação sócio-espacial pode ser entendida como
característica relevante da organização interna das cidades brasileiras, dado o caráter excludente
intrínseco ao processo de urbanização. Tal quadro pode ser visualizado pela configuração de
espaços segregados, relacionados a processos de segregação induzida ou de auto-segregação de
determinados grupos sociais, em distintas áreas do espaço urbano. Assim sendo, a segregação
sócio-espacial não constitui apenas a um sub produto do processo de urbanização, uma vez que
integra a própria dinâmica de produção do espaço urbano. Desse modo, entende-se que a
escolha do tema segregação sócio-espacial como foco analítico deste trabalho permitirá ampliar o
enfoque usualmente restrito às carências da população e incorporar as privações do espaço
vivido abordando, com isso, distintas dimensões da desigualdade.

OBJETIVOS
3
Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3

3

Como uma contribuição ao entendimento desta realidade, este trabalho procura elucidar
alguns aspectos das desigualdades sócio-espacial do município em questão, buscando
caracterizar / analisar descritivamente os espaços desiguais, a partir de algumas variáveis oriundas
do Censo Demográfico 2000. Portanto, partindo da hipótese de que a desigualdade social se
encontra relacionada a processos de segregação sócio-espacial em curso na dinâmica territorial
em Angra dos Reis, o presente estudo se propõe a identificar a configuração espacial dessa
desigualdade, uma vez que a segregação é um processo fundamental para a compreensão da
estrutura intra-urbana, enquanto elemento de diferenciação social, constituindo portanto, num
problema de suficiente relevância para suscitar uma discussão. Assim, o município de Angra dos
Reis, localizado na Região da Baía da Ilha Grande, no Estado do Rio de Janeiro, se destaca
como espaço empírico privilegiado para este estudo, uma vez que a desigualdade é um traço
marcante da sua paisagem e de sua história.

METODOLOGIA
A mensuração e tipificação dos graus de desigualdade social presentes no espaço urbano
de Angra dos Reis nesse estudo se apoia na metodologia de indicadores sociais elaborado pela
Fundação de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul que visa subsidiar a
identificação da estruturação espacial da população. Tal modelo teve o intuito de avaliar o grau
de desenvolvimento dos municípios das regiões do Estado através do Índice de Desenvolvimento
Socioeconômico – IDESE que contempla quatro blocos: Condições de Domicílios e
Saneamento, Renda, Educação e Saúde, abrangendo 12 variáveis onde para cada uma das
variáveis componentes dos blocos, é calculado um índice, entre zero (pior índice) e um (melhor
índice), que indica a posição relativa dos municípios e das regiões (Fee, 2003).
Vale ressaltar que esta metodologia foi adaptada para a análise de configuração
socio-espacial de um espaço na escala intra-municipal, se baseando em Setores Censitários como
unidade de agregação. Cabe esclarecer que o Setor Censitário é a menor unidade territorial
criada para fins de controle cadastral da coleta do Censo. Os setores têm limites físicos
identificáveis em campo que respeitam os limites da divisão político-administrativa, do quadro
urbano e rural legal e de outras estruturas territoriais de interesse, além de um quantitativo de
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domicílios adequado à operação censitária. Diferentes escalas de abordagem oferecem alta
variação na análise de dados sócioeconômicos. Dependendo dos objetivos específicos dos
estudos, uma escala com maior ou menor resolução poderá ser mais, ou menos adequada. Neste
caso, em particular, a menor unidade de análise possível, Setores Censitários, discriminou os
focos de desigualdade social em áreas urbanas, e revelou a heterogeneidade nos espaços
ocupados na cidade.
Dessa forma, os indicadores propostos buscaram cobrir situações e/ou características
relativas aos domicílios e às pessoas. Ou seja, cobrir as dimensões habitacionais, econômicas e
sociais, bem como considerar as três propriedades básicas elencadas por Januzzi (2006):
relevância social, validade e confiabilidade. Além delas, os indicadores sociais devem ter ainda, as
seguintes propriedades: cobertura, sensibilidade, especificidade, inteligibilidade de sua construção,
comunicabilidade, factibilidade para obtenção, periodicidade na atualização, desagregabilidade e
historicidade.
No tocante à operacionalização, na elaboração do trabalho foram utilizadas as bases
cartográficas digitais – dados gráficos – relativas a: divisão político-administrativa do Estado do
Rio de Janeiro, publicadas pela Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro – Fundação
CIDE, e da malha dos Setores Censitários do município de Angra dos Reis, obtida junto ao site
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Além desses dados gráficos foram
utilizados, ainda, o conjunto de dados não gráficos, a saber: agregados por Setores Censitários,
também produzidos pelo IBGE; e dados municipais do Banco da Dados Municipais, também
publicado pela Fundação CIDE.
Apresenta-se o resultado final de aplicação do modelo através de mapas que representam
os indicadores produzidos para a área do município em estudo. Vale lembrar que as variáveis
foram todas obtidas em levantamentos cadastrais do Censo Demográfico no ano de 2000,
assegurando assim a confiabilidade dos indicadores.
Seguem os índices:
Índice das Condições de Domicílio, Saúde e Saneamento
O índice Condições de Domicílio, Saúde e Saneamento deriva da média ponderada dos
indicadores a seguir:

5
Realizado de 25 a 31 de julho de 2010. Porto Alegre - RS, 2010. ISBN 978-85-99907-02-3

5

ICDSS ij = p1 IMM ij + p2 IAA ij + p3 IAE ij + p4 ICL ij
onde,
ICDSS ij, é o índice de condições de domicílio, saúde e saneamento da unidade geográfica
i no ano j;
IMM ij, é o simétrico do índice da média de moradores por domicílio da unidade
geográfica i no ano j;
IAA ij, é o índice da proporção de domicílios ligados à rede pública urbana de
abastecimento de água da rede geral na unidade geográfica i no ano j;
IAE ij, é o índice da proporção de domicílios particulares permanentes com banheiro ou
sanitário e esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial na unidade geográfica i no
ano j;
ICL ij, é o índice da proporção de domicílios particulares permanentes com lixo coletado
na unidade geográfica i no ano j;
sendo,
p1 = 0,1 ; p2 = 0,4 ; p3 = 0,25 ; p4 = 0,25
Índice Educação
O índice Educação deriva da média ponderada dos indicadores a seguir:
IE ij = p1 ITA ij + p2 IMAER ij
onde,
IE ij, é o índice de educação da unidade geográfica i no ano j;
ITA ij, é o simétrico do índice da taxa de analfabetismo da unidade geográfica i no ano j;
IMAER ij, é o índice da média do número de anos de estudo das pessoas responsáveis da
unidade geográfica i no ano j;
sendo,
p1 = 0,55 ; p2= 0,45
Índice Renda
O índice Renda deriva da média ponderada dos indicadores a seguir:
IR ij = p1 IRM ij + p2 IMRM ij + p3 IPIBM ij
onde,
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IR ij, é o índice de renda da unidade geográfica i no ano j;
IRM ij, é o índice do rendimento nominal mensal por pessoa responsável por domicílio
particular permanente da unidade geográfica i no ano j;
IMRM ij, é o índice da média do rendimento nominal mensal das pessoas responsáveis
por domicílios particulares permanentes da unidade geográfica i no ano j;
IPIBM ij, é o índice do logaritmo do Produto Interno Bruto municipal per capita na
unidade geográfica i no ano j;
sendo,
p1 = 0,4 ; p2 = 0,5 ; p3 = 0,1

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Uma contribuição importante para a compreensão do fenômeno da segregação
sócio-espacial foi dada por Henry Lefèbvre (1972), que considerava a cidade como sede de um
gigantesco e assombroso poder econômico e político. Outra contribuição importante para análise
do processo de segregação sócio-espacial foi desenvolvida por Souza (2000), que possibilita
uma melhor compreensão de como o espaço urbano vem se organizando e sendo alvo de
processos que só aumentam a disparidade social. Vale salientar que a fragmentação a que se faz
referência é algo diverso. É espacial, e não meramente setorial; é especificamente (sócio) política,
embora não implique uma mudança da malha territorial oficial, e sim no surgimento, na
disseminação e no incremento de fortes “territorialidades excludentes”, no âmbito da sociedade
civil, tanto entre os próprios excluídos, tanto entre os sócio-economicamente privilegiados.
Corrêa (2001) mostra neste contexto que a segregação pode se constituir em uma
projeção espacial do processo de estruturação de classes, reproduzindo residências diferenciadas
no espaço, de acordo com moldes da sociedade capitalista. Podemos ainda salientar que grandes
problemas gerados no espaço urbano são radicalizados após a segunda metade do século XX. A
exclusão crescente de uma grande parcela da população das cidades acirrou a desigualdade
social.
Cabe nesse momento destacar e esclarecer a importância da utilização de indicadores na
realização deste trabalho. Indicador Social é uma medida em geral quantitativa dotada de
significado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito
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social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa acadêmica) ou programático (para formulação
de políticas). É um recurso metodológico, empiricamente referido, que informa algo sobre um
aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se processando na mesma (JANUZZI,
2006, p. 15). Diante disso, o uso de indicadores neste trabalho é justificado pela busca no
entendimento das desigualdades sociais da população de Angra dos Reis a partir da integração
das medidas ao território, onde os índices podem ser espacializados e analisados.
Percebemos, através do Mapa 1 que na área central da cidade de Angra dos Reis dos
três índices produzidos, o índice que abarca a infra-estrutura foi o que apresentou de maneira
geral os melhores resultados para a área em estudo. A carência maior em relação à infra-estrutura
em Angra dos Reis, bem como na área central da cidade, é o acesso à rede de esgoto, apenas
48% dos domicílios estão ligados a essa rede. Espacializados os dados do índice de Educação no
Mapa 2, identificam-se os melhores índices, de maneira geral, situados na região central da área
urbana de Angra. Os setores censitários que apresentam os maiores índices de renda
representados no Mapa 3 são os mesmos, em grande parte, que constam os melhores índices de
educação e saúde; mostrando assim que, os bairros que apresentam os melhores índices nos três
indicadores, de uma maneira geral se repetem.
MAPA 1 – Índice das Condições de Domicilio, Saúde e Saneamento em Angra
dos Reis
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MAPA 2 – Índice das Condições de Educação em Angra dos Reis

Mapa 3 – Índice das Condições de Renda em Angra dos Reis
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Pelo que se analisou da evolução de Angra dos Reis na transformação da sua paisagem e
na conformação de seu espaço, tem-se uma sobreposição de interesses de diversos atores com
objetivos muitas vezes bem contraditórios, tanto da escala federal, estadual e municipal como
também da iniciativa privada, da sociedade local e dos diferentes grupos econômicos. Cada
grupo na defesa de seus interesses tendo como palco o território do município de Angra dos Reis.
Verifica-se, assim, que o município é um laboratório vivo, em constantes transformações espaciais
que foram desencadeadas por diferentes grupos sociais durante um curto período e, por isso
mesmo, palco de constantes conflitos entre os diferentes atores sociais. Diante disso, faz-se
necessário governar através das diferenças, ou seja, das particularidades de cada região,
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conhecer estas diferenças é fundamental para a redução dos desequilíbrios e conseqüente
redução das desigualdades socio-territoriais. Afinal, como ensina Milton Santos (1993), o
fenômeno urbano não pode ser estudado alheio ao território, as cidades possuem dinâmicas
espaciais que se concretizam no território e através dele, desconsiderar esta diversidade é negar a
existência dos diferentes territórios que compõe uma cidade. Em suas palavras, “O território é o
dado essencial da condição da vida cotidiana”.
E por fim, o modelo utilizado para a realização deste trabalho contribuiu positivamente
para alcançar os objetivos propostos. No entanto, faz-se necessário apontar ressalvas quanto ao
uso de indicadores sociais para o tema de cunho espacial, ou seja, que o uso de indicadores na
geografia possa superar o estigma de mera informação estatística referido ao social. Assim, Milleo
(2005) defende a possibilidade de os indicadores sociais passarem a ser vistos como um objeto
técnico funcional à racionalização do espaço por determinados interesses. Mas para tanto,
deve-se tomar cuidado para não substituir conceitos por uma determinada informação ou ao
facilitar a visualização de um fenômeno social causar ao mesmo tempo o processo de
substituição/simplificação em si.
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