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RESUMO 

Pernambués, herdeiro da ocupação negra do Cabula, foi urbanizado no contexto da 
reestruturação de Salvador (pós-1960) e da produção do subcentro do Vale do Camarajipe, 
onde se situam shoppings e outras centralidades. Observa-se atualmente um bairro grande, 
heterogêneo e contraditório com 64.983 habitantes, onde predominam salários baixos e a 
posse informal da terra. Historicamente se consolidaram subespaços do bairro, vizinhanças 
residenciais com distintas origens e características socioespaciais, que são reconhecidos 
nominalmente por moradores e alguns deles pela mídia, como o Jardim Brasília, a Baixa de 
Manu e a Baixa da Guine. Buscando uma genealogia entre o conhecimento popular sobre a 
diversidade do bairro e sua representação científica e cartográfica, este trabalho apresenta 
considerações parciais sobre a investigação da construção social de lugares residenciais em 
Pernambués (em curso), exercício que implica compreende-los face a processos de 
segregação, autossegregação e fragmentação socioespacial, bem como caracterizá-los 
segundo aspectos socioespaciais e ambientais. Por se tratar da apresentação de resultados 
parciais de uma pesquisa em curso, privilegiou-se, nesse trabalho, analisar os espaços 
residenciais fechados do bairro e os lugares conhecidos como Baixa do Manu, Baixa da Horta, 
Alto do Cruzeiro e Barro, onde predomina a auto construção da moradia.  
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Lugares em Pernambués (Salvador-BA) 

Introdução 

Pernambués é herdeiro de ocupações negras e fazendas. Hoje reconhecido socialmente e 
institucionalmente como bairro, possui grandes dimensões físicas e sociais, sendo espaço em 
que residem 64.983 habitantes, onde 82,46% declaram-se pretos(as) ou pardos(as), segundo 
IBGE (2010). Esses dados também revelam que a população tem crescido - 5.864 habitantes 
nos últimos 10 anos - e que a renda média de 76% dos responsáveis por domicílio não 
ultrapassa dois salários mínimos mensais. 

Tendo predominado a autoconstrução da moradia, muitos moradores(as) sofrem com 
inúmeros problemas sociais, muitos relativos à falta de prioridade do Estado na oferta de 
serviços públicos, o que caracteriza Pernambués como um “bairro popular periférico”1. 
Contraditoriamente, situa-se nas imediações do subcentro do Vale do Camarajipe, onde 
concentram-se centralidades de diversas naturezas, entre algumas das principais avenidas da 
cidade: Acesso Norte, Tancredo Neves e Luiz Viana Filho (Paralela) .  

Figura 1: Localização de Pernambués. 

 

Fonte: CONDER (2010). 

                                                 
1 Denominação cunhada por Serpa (2007) 
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O estudo da realidade intra-bairro revela um espaço heterogêneo no que tange aspectos 
habitacionais, sociais e econômicos. Enquanto o mercado imobiliário formal incorporou 
predominantemente as ladeiras e cumeadas infra-estruturadas pelo poder público, nas 
encostas e baixadas predominou a autoconstrução2 da moradia popular. As vizinhanças 
espacialmente dispersas não são, portanto, homogêneas, de modo que a localização de cada 
uma, associada ao histórico, características e sociabilidades as diferenciam, possuindo cada 
qual sua toponímia específica, sendo qualificados enquanto lugares do/no bairro.  

Deve-se considerar também que, no dia a dia dos seus fluxos pela cidade e pelo bairro, os 
moradores muitas vezes possuem trânsitos restritos a determinados setores do bairro, 
escolhendo quais centralidades e nós de transporte acessar. Essa dinâmica  é compreendida 
enquanto “diferenciação socioespacial” (CARLOS, 2007b), sendo regulada pelos valores de 
troca associados aos lugares e sua situação socioespacial. 

Por meio do estudo bibliográfico, estudo documental, visitas a campo e entrevistas semi-
estruturadas (LODI, 1971), esta pesquisa consiste em construir uma genealogia entre saberes 
científicos, institucionais e locais, que possa decifrar e representar a urbanização deste 
extenso bairro. Para isso, a participação de moradores têm sido fundamental para revelar 
urbanização dos lugares, sua espacialização, características e problemáticas. 

Reconhecer e mapear os lugares residenciais no bairro é um interesse que parte dos próprios 
interlocutores desde as primeiras visitas a campo. O estudo e representação da realidade 
intra-bairro é um instrumento capaz de favorecer projetos e ações públicas, educacionais ou 
comunitárias. Nesse sentido, este texto analisa os espaços residenciais fechados, em 
contraste com os lugares da autoconstrução de moradia (Baixa do Manu, Baixa da Horta, Alto 
do Cruzeiro e Barro), o que permite elucidar processos de diferenciação socioespacial. 

O Vale do Camarajipe no contexto da reestruturação de Salvador 

Com o aumento populacional e um relativo aquecimento da economia baiana, com a 
indústria petroquímica e as políticas nacionais, Salvador pôde passar por um ciclo de 
investimentos para instalação de capitais fixos de dimensão regional (BRITO, 2005; 2007), 
viabilizando nova estrutura urbana a partir do uso dos aparatos viários, principalmente as 
avenidas de vale, parte deles concebidos ainda na década de 1940 pelo Escritório do Plano 
de Urbanismo da Cidade de Salvador - EPUCS (VASCONCELOS, 2002). 

Organizado a partir de um contexto de promoção do urbanismo na Bahia e com apoios 
internacionais, especialmente norte-americano, o EPUCS foi constituído após a criação da 
Diretoria de Urbanismo e Cadastro municipal e funcionou entre 1942 e 1947, sendo 
coordenado pelo engenheiro Mario Leal Ferreira (FERNANDES, 2010).  

É notório para os estudos sobre Salvador, que esta cidade tem passado por aceleradas 
transformações nos últimos 50 anos. A criação de novos vetores de crescimento urbano e 

                                                 
2 Oliveira (1972). 
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investimentos de diversas ordens assim facilitaram um grande crescimento populacional e 
da mancha urbana (GORDILHO-SOUZA, 2000; BRITO, 2005; SANTOS J, 2008).  

Santos (1990) e Sposito (2013) convergem ao reconhecer que a associação entre Estado e 
capital financeiro tem viabilizado intervenções no espaço das principais cidades brasileiras 
para construir nova estrutura espacial capaz de viabilizar padrões mais elevados de 
reprodução das atividades econômicas, tornando mais dinâmica a espacialização centro-
periferia. Santos J (2008) analisou os desfechos das intervenções ocorridas nas décadas de 
1970 e 1980 com a consolidação das avenidas de vale e novos subcentros em Salvador.  

Nesse contexto é produzido o Vale do Camarajipe enquanto espaço planejado para 
apropriação coorporativa. Para essa produção foram necessários diversos investimentos e 
obras, como a de canalização de rios (SANTOS et al. [Org.], 2010), que asseguraram a 
apropriação urbana planejada deste espaço enquanto “subcentro do Camarajipe” 
(DELGADO, 2014). Há, então, a consolidação de centralidades de alcance metropolitano com 
atividades estatais, de lazer, saúde, educação, religião, comércio e serviços diversos.  

O subcentro do Vale do Camarajipe corresponde assim aos vales e proximidades dessa bacia, 
infra-estruturados para a concentração de equipamentos como o Shopping Iguatemi e a 
Rodoviária. Expande-se pela av. ACM, pela av. Tancredo Neves, av. Magalhães Neto, pela av. 
Paralela e Acesso Norte. Onde estão também o Shopping Salvador, o Bela Vista e o DETRAN. 

Segundo Santos (2008), desde a produção deste subcentro, a incorporação imobiliária tem 
viabilizado empreendimentos residenciais de alta renda e prédios comerciais para atividades 
capitalistas diversas nesses espaços. Essa realidade, no entanto, convive com a seletiva 
“formação de espaços vazios” (SANTOS M, 1990: 103), que, na condição de não apropriados 
pela lógica formal, tornam-se locus de reprodução da autoconstrução como meio de acesso 
a moradia pelos que não a acessam pelo mercado formal (ex: Saramandaia, Pernambués, 
Polêmica, Inferninho do Costa Azul).  

Nesse período é difundida a ocupação de terrenos, as chamadas invasões. Os terrenos  
deixados de lado pela incorporação de imóveis para população de renda mais elevada, eram 
disputados por aqueles de renda menor.  

A produção do Vale do Camarajipe tornou rentável o investimento em loteamentos e 
edifícios destinados, principalmente, para públicos de renda alta ou média alta nas 
vizinhanças da Pituba, Caminho das Árvores, Itaigara, etc; mas houve aqueles voltados para 
famílias de renda média e baixa (BRITO, 2005), para frações da classe trabalhadora com 
privilégios de acesso ao mercado imobiliário (Cabula, Pernambués, Resgate).  

Com a inauguração de novas centralidades neste setor da cidade – entre as quais se destaca 
o Shopping Iguatemi (1975) -, aumentou o interesse imobiliário sobre os terrenos adjacentes 
(VIRGENS, 2016), sendo que grande parte deles já tinham sido vendidos a empresas como a 
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OAS e a Odebrecht através da lei de alienação de terras públicas (Lei Municipal 2.181 de 
1968), de autoria do então prefeito Antônio Carlos Magalhães (SANTOS, 2008). 

Nesse sentido, considera-se que a urbanização de Pernambués tem como marco inicial a 
produção do Vale do Camarajipe enquanto subcentro, o que viabilizou a instalação de infra-
estruturas, a realização de fluxos e a construção de moradias formais e informais. 

Urbanização de Pernambués 

É viável considerar que a ocupação das terras conhecidas por nome de Pernambués é antiga, 
de quando predominaram territorialidades quilombolas nas vizinhanças do que era o Cabula 
e o Beiru. As referêcias bibliográficas e blogs locais fazem referência constantemente ao 
Quilombo do Urubu, território de ampla e dispersa ocupação quilombola suburbana nas 
imediações bacia do Cobre no século XIX (REIS, 1996), tendo sua herança, já no início do 
século XX, reconhecida enquanto kipovi cabuleiro (NICOLIN, 2016), termo que se refere às 
territorialidades afro-brasileiras que ocuparam essas adjacências. 

Allí, en el 2o distrito, se hallaban sitios que correspondían a los ejes de expansión de Salvador en 
aquel siglo como: las calles de la Cruz do Cosme, del Pau Miúdo y de la Vala hasta el rio Camurujipe, 
el Largo do Resgate, la Estrada do Cabula, la Estrada de São Gonçalo, Pernambués, Mata Escura e a 
Estrada das Boiadas. De acuerdo con J. Reis, esta área semi-rural se caracterizaba por la existencia 
de muchos quilombos y espacios religiosos, donde, por varios motivos se destacaba el Cabula: en 
1807 se tiene noticias de combate al Quilombo do Cabula. El primer registro baiano de la palabra 
Candomblé, designando un local de culto africano fue en 1826, en un documento policial que se 
refería precisamente a un Terreiro en el Cabula. (FERNANDES, 2003, p. 169) 

Nicolin (2016) descreve aspectos da história da liderança religiosa Mãe Hilda dos 
Pernambués e de seu irmão, o ex-vereador Manuel Pinto (Nezinho), fundador da primeira 
associação local, a Sociedade Beneficiente 10 de julho. Ao passo que Mãe Hilda “contribuiu 
para expansão da comunidade negra em Pernambués” (NICOLIN, 2016: 124), a Manuel Pinto 
coube viabilizar o diálogo institucional, em um ambiente de luta comunitária por mais 
direitos, o que possuiu impactos diretos na conquista por investimentos públicos para o 
bairro, assim como em sua organização política e constituição simbólica. 

Corresponde às décadas de 1940, 1950 e 1960 os conflitos e negociações que implicaram a 
gênese de Pernambués enquanto um bairro. Neste período, as fazendas Santa Clara, Arthur 
Lago e Girão (esta onde hoje é Saramandaia e Jardim Brasília) e outras chácaras, conviviam 
com ocupações de trabalhadores rurais e outras famílias negras. As imagens aéreas de 1959 
reforçam a predominância rural, e destacam alguma concentração de casas ao longo das 
atuais avenidas Thomaz Gonzaga e Hilda, estas poucas moradias conviviam com as fazendas, 
que ocupavam a maior parte das terras. 

Na década de 1950, Pernambués era uma localidade rural com cerca de 800 habitantes, 
(CONDER, 1978), sendo que até a década de 1960 predominaram fazendas de cultivo de 
laranja e as hortas comunitárias que, além de ater ao consumo local, abasteciam as feiras da 
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cidade, como a da Sete Portas. A criação da Escola Rural Arthur Lago (decorrente do decreto 
estadual nº 14.218/1948) – onde hoje situa-se o Colégio Estadual Aliomar Baleeiro - e a 
criação do loteamento Jardim Brasília (1958) foram iniciativas que estimularam a 
urbanização local. 

Lima (2016) explica como o poder público foi decisivo na urbanização do bairro quando, na 
década de 1960 desapropriou terras privadas para a construção do Centro de Abastecimento 
de Salvador (Decreto Estadual nº 20.869/1968) bem como exigiu que o loteamento Jardim 
Brasília acelerasse suas obras, uma vez que estava estagnado. Nesse período também foram 
construídos vias e equipamentos, dentro e fora do bairro. 

São datadas neste período, segundo Vasconcelos (2002), a inauguração das avenidas 
Tancredo Neves em 1968, Mário Leal Ferreira (Bonocô) em 1970, Luiz Viana Filho (Paralela) 
em 1971, av. Antônio Carlos Magalhães em 1975, bem como a av. Thomaz Gonzaga (1974), 
rua principal do bairro.  

Na década de 1970 já se tinha no bairro uma nova estrutura urbana consolidada por meios 
de inúmeras ações, normas e empreendimentos lançados; entre estes estavam os 
loteamentos Chácara da Perseverança (1968), Jardim Yara (1972), Jardim Celinópolis, bem 
como, já estavam construídos os conjuntos de edifícios São Judas Tadeu (petroleiros) e João 
Durval e o condomínio de edifícios Jardim Europa. Nesse período também outros 
equipamentos foram construídos como o Centro Social Urbano, a rua Escritor Edison 
Carneiro, rua Santa Clara, av. Hilda e rua do Hipódromo, conforme revelam os dados da 
CONDER (1978). 

Neste momento, Pernambués foi diagnosticado como bairro onde predominavam moradias 
pouco estruturadas e posse informal da terra, a CONDER (1978) identificou que 80% dos 
terrenos eram invadidos, arrendados, alugados ou de foreiros e que a maioria dos 
moradores saíram de bairros como Brotas, Matatu, Cidade Nova e Engenho Velho de Brotas 
em busca de valores de acesso a moradia mais acessível. Em termos de emprego, 45,47% 
dos moradores foram considerados trabalhadores informais pela mesma pesquisa. 

A partir daí Pernambués já começava a situar também comércios de pequeno e médio porte 
e alguma diversidade de serviços em suas vias internas (FERNANDES, 1992). O comércio se 
desenvolveu também nos contornos do bairro, favorecendo também a ocupação residencial 
em seu entorno, como no caso da Madeireira Brotas, inaugurada em 1978 na rua do 
Hipódromo, no acesso direto à av. Tancredo Neves. Este comércio cresceu bastante e 
tornou-se uma referência comercial e socioespacial para moradores de inúmeros bairros da 
cidade, tendo, para Pernambués, papel decisivo no fomento da economia local e na 
autoconstrução da moradia. 

A esta altura, a coexistência entre loteamentos formais e ocupação informal permite 
considerar que o mercado imobiliário e o poder público criaram um novo bairro, para além 
daquelas ocupações de maioria negra que já existiam nas vias que hoje são a av. Hilda e a 
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rua Santa Clara, identificadas pela CONDER desde a década de 1950. Essa diferenciação 
socioespacial perdura enquanto dinâmica e processo imanente à reprodução do espaço 
urbano em escala intra-bairro. 

Com a urbanização a ocupação residencial se intensificou bastante, e a divisão de lotes se 
deu em parcelas cada vez menores, assim como a verticalização e a ocupação residencial dos 
vales. Em 2000, a população já alcançava 59.119 moradores (IBGE), implicando a perda de 
biodiversidade, redução de áreas verdes e canalização das águas. Nesse momento, os 
moradores e a imprensa já consideravam a existência da Baixa de Manu, Baixa da Guine e 
Baixa da Horta como vizinhanças populares.  

A grande dimensão física e diversidade social do bairro fazia emergir no imaginário das 
pessoas toponímias3 que identificavam, e ainda identificam, os lugares do bairro, que são 
vizinhanças que possuem uma construção social e histórica singular, por meio da ação de 
agentes em escala local e/ou extralocal. A emergência de lugares é uma dimensão da 
reprodução do espaço urbano segundo a vivencia e o pertencimento (CARLOS, 2007a).  

A partir dos anos 2000, poucos empreendimentos grandes impactaram Pernambués: a 
exemplo da av. Luis Eduardo Magalhães (2001) e do shopping e residencial Horto Bela Vista 
(2012). Este último implicou muitos impactos negativos à população dos bairros de 
Saramandaia e Pernambués, isso resultou em um movimento político dos moradores, 
representados pela Rede de Associações da Saramandaia e pelo Grupo Alerta Pernambués, 
que resultou em um Termo de Ajustamento de Conduta assinado por moradores, Ministério 
Público e empresa, obrigando esta a fazer investimentos nos bairros, a exemplo da reforma 
da Praça Arthur Lago em Pernambués (LIMA, 2016; VIRGENS, 2016).  

Segundo o censo do IBGE, a população do bairro alcançou 64.983 habitantes em 2010, 
sendo que 82,46% declaram-se negros ou pardos(as). Esses mesmos dados revelam 
crescimento de 5.864 moradores nos 10 anos anteriores e que a renda média de 76% dos 
responsáveis por domicílio não ultrapassa dois salários mínimos mensais.  

No contexto atual a diferenciação socioespacial ainda é condicionante relevante para a 
reprodução urbana local. Coexiste em Pernambués contradições entre padrões de habitação 
e renda e circuitos desiguais apropriados pelos moradores no bairro. 

A leitura espacial dos dados de renda de Pernambués (figura 2) revela a nítida segmentação 
entre as vizinhanças residenciais construídas pelo mercado formal (conjuntos, condomínios 
e loteamentos) onde se situam os moradores de renda um pouco mais elevada e as 
chamadas favelas, espaços de autoconstrução, onde geralmente estão os de renda inferior.  

Considera-se que os dados revelam que não há ninguém realmente rico em Pernambués, o 
que ocorre é que, na produção do bairro formal, pessoas de renda não tão baixa, 
representando frações da classe trabalhadora com estabilidade no emprego, acesso a 
                                                 
3 Estudo da toponímia pode ser um recurso do estudo da geografia urbana conforme expões Corrêa (2003). 
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financiamento e/ou melhores salários conseguiam acessar uma moradia no mercado 
imobiliário formal. Entre eles destacam-se os servidores públicos do Governo estadual e os 
petroleiros, duas categorias contempladas com os conjuntos João Durval e o São Judas 
Tadeu, respectivamente. 

Figura 2: Renda média do chefe de família segundo setores censitários do IBGE 

Fonte: Elaboração própria. 

A reprodução e apropriação diferenciada dos espaços residenciais de Pernambués são dados 
importantes para a compreensão de sua realidade, que apresenta ao mesmo tempo espaços 
residenciais fechados4 em sítios estáveis e vizinhanças residenciais autoconstruídas que 
possuem reduzida assistência do poder público e acessibilidade, implicando aos moradores 
problemas sanitários e socioambientais.  

Essa constatação reforça a ideia de que, apesar de Pernambués ser um bairro popular 
periférico inscrito no miolo de Salvador, a segregação socioespacial condiciona também a 
diferenciação vivida na dinâmica intra-bairro, limitando sociabilidades e possibilidades de 
reprodução da vida aos que residem nos lugares de maior vulnerabilidade socioespacial. 

Apesar de estar diretamente relacionada com a estratificação residencial como argumenta 

                                                 
4 Sposito; Goés (2013) 



 

9 

Castells (1983), admite-se aqui que a segregação é uma dinâmica processada no cotidiano 
por meio de elementos materiais (moradia, trabalho, muros, meio de transporte) e 
simbólicos, decorrentes da ação do Estado da própria sociedade (DAVIS, 2006). Acredita-se 
que a segregação possui, especialmente no Brasil, um viés racial (GARCIA, 2006), sendo 
vivida no cotidiano dos citadinos com maior ou menor intensidade segundo suas 
possibilidades de apropriação da cidade (CARLOS, 2013). 

Portanto, esse trabalho não se propõe a apresentar espaços segregados, mas reconhecer 
que processos relativos à segregação são mais vividos por moradores de alguns lugares do 
bairro do que em outros. Esse argumento se sustenta no fato de que a autossegregação é 
também dinâmica que tem condicionado a reprodução das vizinhanças formais de 
Pernambués, promovendo a fortificação residencial.  

A segregação e autossegregação seriam, dessa forma, facetas de um mesmo processo, uma vez que 
a distinção entre as duas proposições conceituais está no ponto de vista a partir do qual a separação 
se estabelece. No caso da segregação, é a maioria (no sentido político, econômico, cultural e 
religioso) que decide pela separação total ou relativa da minoria (...). No que se refere à 
autossegregação, é o grupo com melhores condições (brancos na África do Sul, mais ricos na 
América Latina etc.) que opta pelo isolamento em relação ao conjunto da cidade que, para eles, é o 
espaço dos outros e, portanto, não mais de todos (SPOSITO; GOÉS, 2013: 281)  

Em síntese, Pernambués é um bairro de grandes dimensões físicas, com morfologia 
acentuada e muito populoso. Em sua produção enquanto espaço urbano, o poder público 
em parceria com agentes privados criaram um novo bairro, estruturado para frações da 
classe trabalhadora. Este setor de loteamentos, conjuntos e condomínios esta localizado 
preferencialmente nas cumeadas próximas ao Cabula (setor noroeste). Essa constatação e a 
pesquisa de campo revelam que a autossegregação tem favorecido uma prática isolacionista 
desses grupos, bem como a opção por muros e mecanismos de segurança. 

A autoconstrução da moradia (e do bairro), por sua vez, cresceu na década de 1970 
principalmente nas encostas e cumeadas do “final de linha” ao setor sudeste do bairro 
preferencialmente no entorno das vias, comércios, equipamentos públicos, etc. Essa 
modalidade tem se ampliado até os dias atuais, tendo alcançado quase a totalidade das 
encostas e planícies de inundação antes vazios, fazendo emergir diversos lugares no bairro.  

O conceito de lugar, científico e popular, explica assim a heterogeneidade do bairro, 
expressa na diversidade de suas toponímias, localizações, histórias locais, características e 
problemáticas socioambientais. Assim os moradores dos lugares de Pernambués têm seus 
cotidianos condicionados pela segregação socioespacial de modo diferenciado, segundo a 
renda e o acesso a moradia, bem como pelo pertencimento aos lugares do bairro.  

Neste sentido, os próximos itens revelam resultados parciais que demonstram a 
diferenciação socioespacial na escala intra-bairro direcionando o olhar aos espaços 
residenciais fechados e a algumas vizinhanças residenciais autoconstruídas. 
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Autossegregação em Pernambués 

Ao referir-se a formação de condomínios, loteamentos fechados e a fortificação residencial 
muitos pensadores utilizam o conceito de autossegregação (SOUZA, 2000; SPOSITO; GOÉS, 
2013). Para este trabalho, o conceito é útil por ressaltar que o espaço urbano, também no 
bairro periférico, é produzido no sentido de assegurar privilégio a quem está inserido e pode 
pagar, e que, no cenário de militarização da questão urbana5, as pessoas tendem a morar 
em formas fortificadas ou a buscar vizinhanças restritas.  

Isso implica que ainda em um bairro periférico – como Pernambués, Periperi, Cabula, entre 
outros -, alguns espaços residenciais são produzidos e vendidos enquanto vizinhanças 
privilegiadas frente às demais. Evidente que os mecanismos e formas decorrentes da 
autossegregação em bairros periféricos são muito mais simples e frágeis se comparados aos 
condomínios em bairros da elite. 

Carlos (2007b: 99) defende que o “fechamento da rua, o isolamento da rua no bairro” 
implica às formas espaciais usos mais restritos, permitindo aos moradores a realização do 
“lugar enquanto ideologia, como auto-segregação”, espaço segmentado dos demais, onde 
mantém-se uma vizinhança tida como segura.   

Com esse referencial, foram mapeados até o momento 6 espaços residenciais fechados, ou 
parcialmente fechados, que se declaram condomínio e dois conjuntos habitacionais. Esses 
lugares onde se realiza a autossegregação são apresentados na figura 3. 

Figura 3:  Espaços residenciais do mercado formal 

 

Fonte: Elaboração própria. 

                                                 
5 Expressão cunhada em Souza (2000). 
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Consideramos estes espaços residenciais como fechados ou parcialmente fechados porque 
todos eles são vizinhanças muradas com guaritas, portões, porteiros e equipamentos de 
vigilância. Ainda no caso do conjunto São Judas Tadeu, em que os portões ficam abertos 
durante todo o dia, em que não há quase nenhum constrangimento aos pedestres e carros 
que lá entram, considera-se que os esforços empregados em garantir a vigilância e o 
controle de fluxos são evidências práticas cotidianas da autossegregação. 

Outro exemplo é o conjunto João Durval, que apesar de não ter sido construído como 
condomínio, atualmente é administrado enquanto tal, prática não regularizada junto ao 
poder público. 

Em todos os casos identifica-se a presença de equipamentos de lazer e espaços de 
sociabilidade, reforçando sua apropriação enquanto lugar, caracterizado por meio das 
sociabilidades de vizinhança, da história e da organização local, que mesmo sendo fraca, 
permite a existência de um cotidiano semelhante e minimamente compartilhado.  

Deve-se destacar que o isolamento socioespacial em relação ao bairro tem no Conjunto João 
Durval e no Condomínio Vivendas do Iguatemi seus casos mais expressivos. Uma vez que, 
apesar de estarem inscritos formalmente em Pernambués, suas localizações às margens da 
av. Tancredo Neves restringem a interação com as centralidades e vias principais do bairro.  

Por outro lado, os moradores do loteamento Jardim da Perseverança, do conjunto São Judas 
Tadeo, dos condomínios Jardim Europa e Sistema Solar têm um cotidiano geralmente mais 
integrado às vizinhanças e ou centralidades do bairro, como evidencia o cantor e produtor 
cultural sr. Geraldo Júnior (mar/2017): 

Sou nascido e criado aqui, ali ao lado da praça [Arthur Lago], meu avó era militar, era dono da 
cantina da escola que fica ali, então a gente sempre conheceu muita gente que circulava em 
Pernambués, passava muita gente lá em casa. (...). Eu acabei fazendo minha carreira fora, mas agora 
que tenho tocado no meu bairro tem sido muito positivo, toco no CSU ou na praça dia sábado ou 
domingo, ali pega o pessoal do São Judas Tadeo, pessoal que mora na principal e a turma que vem 
para o CSU.   

Os condomínios e conjuntos murados, bem como o padrão de casas maiores e fortificadas 
nas vias principais e nos loteamentos formais (Jardim Brasília, da Perseverança e Iara), são 
evidências de sua apropriação enquanto lugares autossegregados em relação às favelas. Essa 
proposição é reafirmada segundo os dados de renda e as entrevistas qualitativas que 
convergem ao perceber o bairro enquanto espaço dual. O modo como o Sr. Adailton Reis se 
refere aos loteamentos formais e condomínios evidencia a diferenciação socioespacial: “um 
bairro a parte, é a área nobre de Pernambués” (jun/2017). 

A autossegregação é dinâmica reproduzida em bairros populares, como afirma Souza (2000), 
ao afirmar que a opção por condomínios e loteamentos fechados - ou formas e mecanismos 
que emulem essa condição – são alvo de interesse de frações da classe trabalhadora, como 
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também verifica Rodrigues (2013). 

A observação empírica revela ainda que os espaços da autoconstrução popular também 
abrigam formas fortificadas e espaços residenciais parciais fechados, evidência presente em 
escadarias e becos fechados por portões. 

A análise histórica e espacial de Pernambués revela que o mercado formal se apropriou de 
uma parte do bairro onde foram estabelecidos condomínios, conjuntos e loteamentos 
vendidos como espaços privilegiados para a moradia, alguns deles tendo na segurança e 
isolamento sua qualidade de mercado. Esses lugares são, em alguma medida, espaços 
criados para atender a uma demanda por moradia de uma parcela da classe trabalhadora 
capaz de adquirir residência em um espaço privilegiado, em sítio estável e mais acessível às 
centralidades locais e regionais, ainda que estando em um bairro popular periférico. 

Lugares da autoconstrução de moradia 

A ideia de que o lugar é uma construção social do espaço, em escala local, onde se 
compartilha um cotidiano e uma história comum; revela-se assim mais potente para estudar 
setores do bairro em que predominou a autoconstrução da moradia, espaços onde 
predominam laços de vizinhança e parentesco entre pessoas que têm construído 
residências, equipamentos coletivos e estratégias comuns de sobrevivência na cidade. 

Dada a dimensão de Pernambués, esses lugares são apropriados em sua diversidade 
cotidiana, cada um com suas características e centralidades comerciais e de serviços. Nesse 
quesito o tráfico de drogas é uma atividade bastante dividida no bairro e que, por meio da 
consolidação de biqueiras6, às vezes restringe a interação entre lugares do bairro.  

A representação dos lugares do bairro nesta pesquisa, priorizou dimensioná-los segundo a 
percepção dos próprios moradores, sendo que alguns desses lugares são também citados 
em documentos do poder público e da imprensa. Não é esperado deste mapeamento 
precisão de limites, o objetivo é situá-los e analisá-los de forma coletiva por meio das 
entrevistas e visitas sistemáticas a campo acompanhadas por moradores. 

As poligonais representadas na figura 4 possuem assim limites aproximados, definidos 
segundo a localização de vias e marcos verificados em campo. Os lugares representados com 
um círculo são aqueles que estão em processo de estudo de campo ou sistematização de 
dados. Entre essa está a Baixa da Guine, ameaçada em caso da construção da Linha Viva. 

Esta cartografia tem sido viabilizada pela participação de moradores e/ou agentes do bairro, 
o que tem facilitado a inserção da pesquisa em um maior número de vizinhanças. Os 
colaboradores e colaboradoras têm se demonstrados sujeitos ativos no processo 
cartográfico, analisando imagens antigas e atuais e sugerindo caminhos para pesquisa. 

                                                 
6 Centralidades de venda e organização do tráfico de drogas com consequências socioespaciais (TELLES, 2010). 
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Figura 4: Lugares da moradia popular. 

 

Fonte: Pesquisa de campo. 

Nesse sentido, as visitas, entrevistas e encontros têm permitido realizar um diagnóstico 
sobre problemáticas socioambientais (tabela 1), segundo a eminência de riscos sanitários e 
socioambientais, o que está diretamente relacionado a atuação precária e violenta do poder 
público nessas vizinhanças.  

Além desses aspectos, os moradores dos 4 lugares convergem ao reclamar da falta de creche 
e ensino médio nas proximidades. Fora isso, destaca-se a falta de manutenção de iluminação 
e a irregularidade do serviço da Embasa, que atinge especialmente o Alto do Cruzeiro e que 
a empresa responsabiliza a morfologia local.  

Tabela 1 – Lugares e problemáticas sócio-ambientais 

Lugares de moradia Problemáticas e riscos socio-ambientais: 

Horta Violência policial, deslizamento, inundação, contaminação 

Baixa de Manu Violência policial, deslizamento, mobilidade 

Barro Violência policial, deslizamento, inundação, contaminação 

Alto do Cruzeiro Violência policial, abastecimento de água 

Fonte: Pesquisa de campo e documental. 
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Considerações finais 

Buscou-se neste trabalho apresentar uma síntese da análise e apresentação de resultados 
parciais da pesquisa que tem como objetivo analisar a diferenciação socioespacial na 
dimensão intra-bairro, priorizando a observação e escuta de saberes locais que permitisse 
reconhecer Pernambués e suas vizinhanças. 

Esse desafio leva ao reconhecimento de lugares de Pernambués e seu estudo tem 
comprovado que a diferenciação socioespacial se apresenta acentuada, implicando uma 
realidade heterogênea, com lugares muito diferentes, que as vezes pouco se comunicam. 

Essa profunda heterogeneidade dos lugares residenciais reflete o fato de que esses 
subespaços podem estar mais ou menos conectados entre si e com as centralidades do 
bairro, segundo práticas cotidianas que tem sido observadas na pesquisa. Esse aspecto da 
realidade de Pernambués não é exclusivo dele, portanto, esta metodologia pode ser levada 
em consideração em ações e projetos que visem o planejamento e gestão local de bairros. 

Além de evidenciar a diferenciação socioespacial e a (auto)segregação, o estudo dos lugares 
tem se apresentado uma ferramenta útil para o bairro, na medida que busca representar os 
subespaços, privilegiando o discurso dos próprios moradores, o que tem permitido classificar 
e reconhecer dinâmicas e problemáticas internas. 
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