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1. INTRODUÇÃO (justificativa e objetivos) 
Desde a construção e implantação do Pólo Industrial de Goianira, no ano de 2000, 
a cidade sofre uma reconfiguração de suas relações sócio-econômico-espaciais 
nas escalas local, nacional e internacional. 
No setor Cora Coralina podemos verificar uma mutação no arranjo socioespacial a 
partir da instalação do pólo. O adensamento populacional, com aumento de pelo 
menos 30% no número de habitantes, e a criação de novas residências, é algo 
notável, além de maior procura por locação predial. A economia subsistencial local 
é afetada, experimentado um aumento condizente com esse aumento 
populacional. Podemos, por extensão, afirmar que houve um aumento na 
demanda de serviços públicos, confirmado pela quase total pavimentação do 
bairro e ampliação da escola local. Mas, apesar de toda essa dinamização, 
notável para os primeiros moradores e observadores, dada a pouca atenção 
pública dispensada ao setor por parte poder público, o impacto social se faz sentir 
de modo alarmante no condizente ao aumento no número de delitos cometidos 
por antigos e novos moradores.  
De bairro-dormitório em função de Goiânia (como também todo o restante da 
cidade) o setor Cora Coralina mudou de status funcional, passando a 
desempenhar a função de bairro operário, típico de uma cidade metrópole como 
São Paulo com suas periferias industrializadas. Se está havendo todo esse 
transtorno social, certamente podemos apontar como uma das principais causas 
os baixos salários pagos por essas fábricas, as quais tem padronizado desde o 
início a maioria desses salários, estes iguais a uma unidade mínima de salário 
para a maioria dos cargos, em maioria de funções meramente técnicas.  
 
 
2. METODOLOGIA 
2.1 – Análise e síntese das fontes bibliográficas 
Após leitura de algumas fontes bibliográficas gerou-se um texto teórico acerca do 
desenvolvimento de periferias urbanas em países centrais e periféricos, buscando 
conhecer a forma como e dá a segregação socioespacial brasileira. 
 
2.2 – Busca de fontes pré-existentes acerca do objeto 
Tais informações foram obtidas por meio de consultas junto às empresas do Pólo 
Calçadista, junto à prefeitura de Goianira e de modo especial ao bairro em 
questão, foco maior de toda a dinâmica. 
 
2.3 – Aplicação dos questionários 
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Utilizamo-nos questionários específicos para cada alvo da comunicação, que 
tiveram a propriedade de coletar dados relevantes. Segue a descrição dos tipos de 
questionários: 
Moradores do setor Cora Coralina: 50 questionários com 20 perguntas; 
Trabalhadores das fábricas calçadistas: 50 questionários com 34 perguntas; 
Proprietários das fábricas: interrogatório livre; 
Autoridade policial: interrogatório livre; 
Comércio local: interrogatório livre; 
Escola local: interrogatório livre; 
Plano Diretor: interrogatório livre à coordenadora do Plano (ainda não concluído). 
 
2.4 – Análise dos dados coletados 
A análise das informações nos possibilitou a construções de gráficos a partir de 
planilha eletrônica, além da confecção de mapas. 
 
2.5 – Elaboração de relatório final 
O relatório final apurou nossas análises teóricas, além de podermos comparar 
esta com a realidade empírica encontrada, enriquecendo-nos o conhecimento. 
 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1 – Revisão de literatura 
Através da leitura de diversos autores podemos produzir um texto de cunho 
teórico tratando da reprodução da periferia urbana no Brasil. Isso nos ajudou a 
interpretar o fato empírico com mais clareza. 
 
3.2 – Interpretação dos dados coletados 
Percebemos que mais da metade dos moradores do bairro são migrantes que 
vieram de Goiânia, indicando que há um movimento de atração e repulsão 
provocado pela metrópole. Assim que esse migrante se orienta no território, sendo 
coagido economicamente, segue o caminho da dispersão em direção às bordas 
da Região Metropolitana, nos municípios vizinhos. 
Os dados nos indicam ainda que houve uma explosão populacional nos últimos 
três anos, coincidindo com a data de implantação das fábricas, sendo 
conseqüência direta da oferta de empregos. 
Por outro lado houve um aumento da violência no bairro. Segundo a Polícia Militar 
(PM) dos oito homicídios de toda a cidade, seis ocorreram no bairro. Isso é 
percebido pelos moradores, ainda que mais de 80% desses moradores digam 
gostar de morar no bairro. 
São constantes os roubos e furtos às residências, indivíduos e estabelecimentos 
comerciais. Em 11 meses do ano de 2005, segundo a PM, os números foram, 
respectivamente, 12, nove e cinco casos.  
Outro dado importante é o situação locacional da residência dos entrevistados. 
Mais de 70% por cento das residências são próprias, indicando que a luta por 
aquisição desse bem, a revelia das ações do Estado, tem obtido êxito através do 
financiamento e auto-construção. 



ANJOS, A. F. CHAVEIRO, E. F. Impacto sócio-econômico do pólo calçadístico na cidade de goianira. In: CONGRESSO DE 
PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO DA UFG - CONPEEX, 3., 2006, Goiânia. Anais eletrônicos do XIV Seminário de 
Iniciação Cientifica [CD-ROM], Goiânia: UFG, 2006. n.p. 

Um terço dos lares são sustentados com o trabalho do casal e dos filhos, sendo 
logo seguido por lares sustentados pelo casal e, não muito longe, famílias de perfil 
tradicional, em que apenas o chefe da casa trabalha fora. Isso nos mostra que a 
emancipação da mulher foi acompanhada de uma queda nos salários, já que o 
padrão de vida dessa população não teve um melhoramento proporcional ao 
trabalho despendido por família por família. 
O dado da escolaridade da população nos explica, em parte, como se dá a 
reprodução das condições de vida nas periferias metropolitanas. Apenas cinco por 
cento dos familiares dos entrevistados possuem o nível médio completo, a mais de 
70% não completou o ensino fundamental. 
Os salários pagos pelas fábricas do Distrito Agro-Industrial de Goianira (DAIG) são 
extremamente baixos, chegando a, no máximo, R$ 450,00, colaborando para a 
reprodução da miséria na cidade e no bairro. Apesar disso a população ainda vê 
com bons olhos a vinda das fábricas, apontando a geração de empregos, a 
visibilidade que o bairro adquiriu e o trabalho informal (bordados em cintos e 
calçados). Apontam, no entanto, os baixos salários, a mão-de-obra não-local e a 
isenção fiscal como impactos negativos para a cidade e para o bairro. 
 
 
4. CONCLUSÃO 
Os resultados obtidos nos mostram que a vinda das fábricas trouxeram como 
impacto direto positivo a geração de empregos e impostos. Porém os baixos 
salários pagos reproduzem as condições objetivas da população. Ainda como 
impactos positivos podemos apontar o aumento de visibilidade política e 
conseqüente ganho em infra-estrutura (asfalto, feira coberta, praça etc.) 
Como impactos negativos podemos apontar o aumento da violência, a indução de 
expansão desnecessária da malha urbana (influenciando diretamente a criação de 
pelo menos cinco novos loteamentos), destinada a comportar massas 
pauperizadas em condições objetivas de sobrevivência não satisfatórias. 
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