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O conhecimento das raízes e do processo histórico de um lugar é revestido de 
grande importância no entendimento do espaço em que se dão as relações sociais. 
O lugar está presente de diversas formas, pois, ao mesmo tempo em que o mundo é 
global, o nível de organização e mediação social caracterizam-se em lugares 
específicos e assim, a compreensão da realidade em que se vive dá-se a partir dos 
novos significados e do resgate da questão identitária que assume a dimensão do 
espaço local. Dentro desta perspectiva, faz-se necessário o resgate da memória do 
lugar e da formação dos bairros dentro do contexto urbano. Objetivou-se, com a 
análise sócio-espacial do Bairro Lauro Passos realizar o estudo dos aspectos 
sociais, econômicos, culturais, históricos e ambientais, em sua formação e estrutura, 
como forma de entender o jogo de forças que atuam na construção de bairros dentro 
deste contexto urbano, resultado de processos sociais. A metodologia utilizada para 
o desenvolvimento do estudo proposto baseou-se em fontes primárias e 
secundárias, bem como a realização de trabalho de campo, a exemplo de 
entrevistas, questionários com moradores locais, secretários municipais, EMBASA, 
COELBA, entre outros. A partir da análise das informações provenientes de seu 
fundador Lauro Passos e de confecção de gráficos e tabelas demonstrou como 
resultados finais, ser uma localidade de circunscrição projetada por uma autoridade 
em razões que vão desde a sua história a critérios técnicos, apresentados assim, 
residentes em sua maioria com nível de escolaridade e renda elevada. A infra- 
estrutura contempla pavimentação, saneamento básico, além de casas em áreas 
padronizadas em 40 por 20 m e delineadas por arquitetos. No tocante à violência no 
bairro, a pesquisa demonstrou baixo índice, aparecendo casos à noite. Dessa forma, 
conclui-se que como planejara seu fundador, o bairro Lauro Passos abriga uma 
população de forte homogeneidade social interna, o que caracteriza uma segregação 
urbana de área central, remontando parte da história da cidade de Cruz das Almas 
que outrora estava oculta. 

 
 
Palavras-chave: Lugar, reflexo sócio-espacial; bairro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Área de Conhecimento: Geografia; 

2 Graduandos do curso de Lic. em Geografia - FAMAM, Cruz das Almas Bahia; 

3 Professora do Curso de Lic. em Geografia e orientadora-FAMAM. 


