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RESUMO  

Partindo do pressuposto de que as cidades contemporâneas experimentaram a transição 
da “sociedade da disciplina” (caracterizada pela disciplinarização dos corpos) para a 
“sociedade do controle” (caracterizada pela disciplinarização das massas), analisamos 
como as novas técnicas disciplinares, dentre as quais se destacam aquelas relacionadas à 
organização espacial (em suas múltiplas escalas), se articulam para assegurar a 
manutenção do poder. A intensificação do exercício do controle social se dá através da 
produção de um sistema biopolítico de segurança, capaz de naturalizar e tornar 
aceitáveis, técnicas mais ostensivas de controle. A insegurança torna-se dimensão 
central da produção do espaço urbano, ao mesmo tempo em que se amplia o acesso à 
habitação popular, num processo caracterizado pelo surgimento e rápida difusão de 
espaços residenciais populares fechados (ERPFEs) que, segundo hipótese defendida 
nessa tese de doutorado, expressam e reproduzem as novas formas de controle social 
próprias da “sociedade do controle”. Sua tipologia arquitetônica combina as deficiências 
das moradias populares brasileiras com o conceito de fechamento dos “enclaves 
fortificados”. São casas pequenas, construídas próximas umas às outras, espacialmente 
dispostas frente a frente. Na fachada, janelas e portas de vidro permitem a observação 
tanto daqueles que circulam pelas vias internas, quanto dos moradores no interior de 
suas casas. Os processos de individualização e de segmentação social influenciam no 
enfrentamento da insegurança urbana, predominando estratégias de distanciamento 
social e busca por espaços residenciais fechados. Tendo em vista as diferenças entre 
espaços residenciais fechados, destinados aos segmentos de renda média e alta e os 
espaços residenciais populares fechados, concentramos nossa análise nos ERPFEs 
implementados nas cidades de Presidente Prudente/SP e Três Lagoas/MS, com o 
objetivo de identificar como o controle social atua nestes espaços e as implicações sobre 
o cotidiano dos moradores, que se revelou conflitivo. De modo a contemplar nossos 
objetivos, adotamos, como principal procedimento metodológico, a realização de 
entrevista com moradores dos ERPFEs. 
 
Palavras-chave: Espaços residenciais populares fechados. Controle social. Insegurança 
urbana. Produção do espaço urbano. Presidente Prudente/SP. Três Lagoas/MS. 
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ABSTRACT 

Assuming that contemporary cities experienced the transition from the “disciplinary 
society” (characterized by the disciplining of bodies) to the "society of control" 
(characterized by disciplining the masses). We analyzed the way in which new 
disciplinary techniques, among which stand out those related to the spatial organization 
(in its multiple scales), are articulated to securing power. The intensification of social 
control takes place through the production of a biopolitical security system, allowing 
aggressive control techniques to become natural and acceptable. Insecurity becomes an 
increasingly important dimension of production of urban space, while improving access 
to popular housing, in a process characterized by the emergence and rapid spread of 
popular residential spaces closed (ERPFEs) which, according hypothesis defended the 
doctoral thesis express and reproduce new forms of social control typical of the "society 
of control". Its architectural style combines the simplicity of Brazilian affordable 
housing with the closing concept of "fortified enclaves". They are small houses built 
next to each other, spatially arranged face to face. On the facade, windows and glass 
doors allow the observation both for those who move and those who remain inside their 
homes. Individualization process and social segmentation influence the tolerance 
behavior and resistance against urban insecurity, prevailing social distancing strategies 
and search for closed residential spaces. Bearing in mind the differences between closed 
residential spaces intended for middle and high income population sectors and popular 
residential spaces closed, we focus our analysis on ERPFEs implemented in the cities of 
Presidente Prudente/SP and Três Lagoas/MS, in order to identify how social control acts 
in these areas and the implications on the daily lives of residents, which proved 
contentious. In order to consider our goals, we adopted as the main methodological 
procedure the conducting interviews with residents of ERPFEs. 
 
Keywords: Popular residential spaces closed. Social control. Urban insecurity. 
Production of urban space. Presidente Prudente/SP. Três Lagoas/MS 
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RÉSUMÉ 

En supposant que les villes contemporaines ont experimenté la transition de la «société 
de la discipline» (caractérisée par la discipline des corps) à la «société de contrôle» 
(caractérisée par discipliner les masses), On peut analysé nouvelles techniques 
disciplinaires, parmi lesquelles se détachent ceux liés l'organisation spatiale (dans ses 
multiples échelles), et qui sont articulés pour assurer le pouvoir. L'intensification de 
l'exercice de contrôle social viens à travers de la production d'un système de sécurité 
biopolitique, capable naturaliser et devenir aceptable, les techniques de contrôle plus 
dûres. L'insécurité devient la dimension centrale de la production de l'espace urbain, 
tandis que ce élargit l'accès aux logements publics, un processus caractérisé par 
l'émergence et la propagation rapide des espaces résidentiels fermés populaires 
(ERPFEs) qui, selon hypothèse défendu la thèse de doctorat ils expressent et 
reproduirent des nouvelles formes de contrôle social propres «de la société de contrôle». 
Son style architectural combine les lacunes de logements populaires brésiliens avec le 
concept de clôture des «enclaves fortifiées». Ils sont de petites maisons construites à 
côté de l'autre et eles sont placées de manière à faire face à face. Sur la façade, les 
fenêtres et les portes en verre permettent l'observation de celui qui circulent à 
l’interieur. Le processus d'individualisation et de segmentation sociale influence 
l'insécurité urbaine, les stratégies de distanciation sociale et de recherche pour les 
espaces résidentiels fermés. Ont compte tenu des différences entre les espaces 
résidentiels fermés, destinés à des classes moyennes et hautes, nous avons concentré 
notre analyse sur ERPFEs mises en œuvre dans les villes de Presidente Prudente/SP et 
Três Lagoas/MS, afin de déterminer comment les actes de contrôle social dans ces 
domaines impliquaient sur la vie quotidienne des habitants. Pour tenir compte de nos 
objectifs, nous avons adopté comme principale méthodologie, des entretien avec les 
résidents des ERPFEs. 
 
Mots-clés: Espaces résidentiels fermés populaire. Le contrôle social. L'insécurité 
urbaine. La production de l'espace urbain. Presidente Prudente/SP. Três Lagoas/MS 
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INTRODUÇÃO 

A historicidade conferida aos aspectos mais gerais da produção espacial revela 

mudanças na estrutura social que podem ser observadas através dos sujeitos que dão 

vida a cidade, identificados nesta pesquisa como citadinos. Neste sentido, realizamos 

uma análise sobre a produção do espaço em contextos não metropolitanos - e mais 

especificamente sobre os processos e as formas de controle nas cidades - através da 

investigação da reprodução cotidiana dos citadinos. 

Uma das perspectivas mais importantes a ser considerada diz respeito à mudança 

nas formas do controle social que, para Foucault (2008a e 2008b), deixou de se 

reproduzir pela disciplinarização dos corpos (sociedade da disciplina), incorporando 

novas técnicas disciplinares com uma proposta de controle mais ampla, não sendo o 

corpo mais o centro da vigilância, mas sim a coletividade (sociedade do controle). 

Constatamos que as estruturas espaciais e arquitetônicas de marcado caráter 

disciplinar se generalizam. A vigilância parece ser componente fundamental de todos os 

tipos de organização relacionados à modernidade, chegando a ser uma característica 

essencial desta, tanto na manutenção das práticas de controle criadas por sociedades 

anteriores quanto no caráter sistemático e extensivo que paulatinamente outras 

sociedades, mais sofisticadas, foram adquirindo (CORTÉS, 2008, p. 57). 

O exercício do poder e do controle nas sociedades modernas se faz através da 

manipulação de novas ferramentas disciplinares, sendo corroborado nesta pesquisa o 

pressuposto de que o controle social se concretiza, não apenas, mas, sobretudo a partir 

da organização espacial e das novas relações entre as tipologias espaciais urbanas e as 

práticas dos citadinos. 

Investigar o cotidiano dos citadinos nos permitiu compreender os processos 

desencadeados na reprodução do espaço urbano e sua influência sobre seu 

posicionamento (político e espacial), que tem indicado uma tendência à separação entre 

as diferentes classes sociais, inicialmente, mas também com indícios de separação entre 

sujeitos pertencentes ao mesmo segmento social. 

Verificamos que processos urbanos como o de “segregação e autossegregação” 

(CORRÊA, 1993), de “fragmentação socioespacial” (SPOSITO E GÓES, 2013), de 

“estranhamento à cidade” (CARLOS, 2007) e de “desvalorização do espaço público” 

(DAVIS, 2009) se intensificaram a partir da segunda metade do século XIX, 

contribuindo para a formação de uma sociedade caracterizada pelo “individualismo” 

(BAUMAN, 2007). 
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O controle é, portanto, instrumentalizado e a intensificação de seu exercício 

exige a elaboração de um discurso que naturalize suas ações sobre os citadinos, 

formulando uma biopolítica capaz de legitimar a manutenção do poder. Propomos a 

hipótese de que o discurso biopolítico da sociedade contemporânea é o da insegurança 

urbana, que se dissemina tanto pela “fala do crime” (CALDEIRA, 2000), quanto pela 

“linguagem da violência” (MACHADO DA SILVA, 2010), num processo que levou 

Haesbaert (2014) a caracterizar a transição da “sociedade da disciplina” para a 

“sociedade de segurança”. 

Pautando nossas análises na produção residencial do espaço, elegemos como 

objeto de pesquisa, os espaços residenciais populares fechados (ERPFEs) implantados 

em Presidente Prudente/SP e Três Lagoas/MS, com o objetivo geral de contribuir com a 

compreensão da cidade atual em sua complexidade, assim, ao analisar as recentes 

transformações urbanas e sua relação com as mudanças nas estratégias do controle 

social, buscamos compreender como a atual organização do espaço urbano vem 

alterando o cotidiano dos citadinos, em particular, dos moradores dos ERPFEs. 

A escolha destas duas cidades se justifica pelos seus diferentes tamanhos 

demográficos, por suas distintas funções urbanas e pela organização de seu espaço 

intraurbano que presume rupturas na “estruturação urbana”, gerando uma reestruturação 

no sentido apresentado por Sposito (2007a).  Propomos estudá-las enquanto cidades 

médias, tendo em vista os critérios anunciados por Corrêa (2007), quais sejam, o 

“tamanho demográfico absoluto”, a “escala espacial de referência” e a “dimensão 

temporal” (CORRÊA, 2007, p. 25-26), assumindo a perspectiva de que as cidades 

médias devem ser pensadas a partir de sua “posição sempre relativa e transitória na rede 

urbana” (SPOSITO, 2007b, p. 233). 

Presidente Prudente é considerada a capital regional do Oeste Paulista e, de 

acordo com Oliveira (2014, p. 19), seu distanciamento de outras cidades de porte 

semelhante “reafirma seu poder de atração frente a uma população que reside no Oeste 

Paulista e no Sul do Mato Grosso do Sul”. 

Três Lagoas localiza-se na porção leste do Estado de Mato Grosso do Sul, 

desempenhando papel importante na região administrativa denominada de Bolsão1, mas 

após o processo de reestruturação produtiva iniciou-se a tentativa da formação de uma 

                                                           
1 Segundo Perpetua (2012, p. 41), a expressão Região do Bolsão faz parte de uma regionalização informal 
do Estado, baseada em valores culturais e socioeconômicos, e sua abrangência aproxima-se do território 
da atual mesorregião Leste de MS (segundo regionalização proposta pelo IBGE). 
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nova identidade regional denominada de “Costa leste”, na qual, a cidade ocuparia papel 

de comando administrativo. 

Estudar a produção e a função dos espaços residenciais populares fechados em 

duas cidades distintas entre si, não apenas no tamanho populacional, mas, sobretudo, em 

seus processos (interurbanos e intraurbanos) nos permite ir além da produção dos 

ERPFEs em uma determinada cidade, contribuindo para a identificação de um novo 

modelo de moradia que se difunde por todo o país. Discutir os fatores desse processo de 

expansão e seus efeitos na produção do espaço urbano é um desafio que ganhou 

evidência em nosso projeto de pesquisa. 

Tendo a escala do cotidiano como perspectiva de análise, procuramos ao longo 

da pesquisa responder às seguintes questões: Quem são os sujeitos que habitam os 

ERPFEs? Como a disposição espacial e proximidade das habitações dentro dos 

residenciais vêm contribuindo para o controle social? Como as normas relacionadas a 

alterações nas edificações e no seu entorno contribuem para o controle social de seus 

moradores? Esse novo habitat contribui para aumentar o potencial de conflito entre os 

moradores? (Nesse caso, haveria relações dialéticas entre controle e conflito, pautando a 

sociabilidade produzida a partir desses espaços?) O que leva os citadinos a optarem por 

residir intramuros? Qual a influência do marketing imobiliário e da mídia nessa 

decisão? Levando em conta que, ainda sob o viés do consumo, a grande maioria dos 

ERPFEs que visitamos possui ao menos um item de equipamento de segurança, qual a 

importância e o papel a eles atribuído pelos moradores? O que atrai bancos públicos e 

agentes financiadores para este tipo de empreendimento imobiliário? Porque a demanda 

habitacional está cada vez mais sendo enfrentada pela produção de moradias populares 

em espaços residenciais populares fechados?  

Além disso, buscando compreender o significado dos muros para os moradores, 

questionamos quais as relações estabelecidas pelos moradores intra e extramuros? Quais 

as semelhanças e diferenças entre os modelos de espaços residenciais populares 

fechados e espaços residenciais populares abertos? Ambos são segregados do ponto de 

vista espacial? Também contribuem com o controle social? Como esta questão aparece 

no discurso destes moradores?  

 

Enquadramento metodológico 

Buscando dar respostas as questões formuladas, incorporamos em nossa 

pesquisa uma série de procedimentos metodológicos que viabilizasse a profundidade 
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analítica, necessária para a compreensão das novas práticas cotidianas dos citadinos 

residentes nos ERPFEs. 

Tendo em vista que a progressiva aceleração da transformação do espaço urbano 

impõe profundas dificuldades analíticas, exigindo, por exemplo, constante atualização 

sobre a produção dos ERPFEs nas cidades pesquisadas, propomos um recorte temporal, 

incorporando apenas os residenciais que tiveram suas obras iniciadas de 2006 a 2011. 

Esse recorte temporal se deu por duas razões: 1) Em 2006 houve em Três Lagoas a 

intensificação do processo de industrialização que culminou na reestruturação produtiva 

desta cidade, sendo então incorporadas novas formas de produção residencial, como a 

produção dos espaços residenciais fechados, destinados aos segmentos de renda média e 

alta e também dos ERPFEs. Em Presidente Prudente houve a finalização dos 

residenciais incorporados pelo Programa de Arrendamento Residencial (Residenciais 

Esmeralda e Bela Vista), além da construção de mais dois ERPFEs (Residenciais 

Primavera e Saint Moritz). 2) Tendo em vista os imprevistos construtivos que 

frequentemente resultam no adiamento do prazo de entrega dos residenciais2, 

consideramos 2011 como prazo limite para o início das obras. Desta forma, 

aumentamos a probabilidade de que os moradores entrevistados tivessem um acúmulo 

de experiência vivida nestes espaços de moradia, favorecendo a apreensão de suas 

relações cotidianas.  

A perspectiva de análise foi a do cotidiano, justamente por permitir tornar 

inteligível a “desconstrução das cidades, sendo necessário mudar de escala para realizar 

uma aproximação do fenômeno observado e buscar o ponto de vista do habitante” 

(LINDÓN, 2006, p. 19). No entanto, é importante esclarecer que não focamos apenas na 

análise subjetiva dos sujeitos, como sugeriu Lindón (2005), mas na articulação entre as 

lógicas econômicas e as práticas espaciais dos citadinos, aproximando-nos assim, da 

metodologia aplicada por Spósito e Góes (2013). 

O principal procedimento metodológico adotado foi a realização de entrevistas 

com os moradores dos ERPFEs. Para tanto, elaboramos um roteiro de entrevista que não 

perdesse de vista nossos objetivos iniciais, quais sejam, o aprofundamento nas relações 

cotidianas destes moradores, buscando captar as motivações pela escolha destes espaços 

de moradia, as interações dos moradores no interior dos residenciais e também com seu 

entorno, suas estratégias de organização, a convivência no interior destes espaços, frente 

                                                           
2 Os residenciais que constituem o empreendimento Vista do Vale só foram entregues no primeiro 
semestre de 2014. 
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à imposição de regras que não são comuns em espaços residenciais abertos, a perda da 

privacidade e a intensificação do controle sobre os moradores.  

Optamos por um roteiro específico de entrevista3, no sentido proposto por 

Colognese e Melo (1998, p. 147), com a elaboração de blocos de questões que foram 

organizados de forma lógica e que respeitassem a problemática da pesquisa. Embora os 

autores tenham argumentado que este tipo de roteiro guarda semelhanças com as 

técnicas do questionário, com características de análise quantitativas, nós optamos por 

conferir mais flexibilidade às questões formuladas no momento da entrevista, 

favorecendo a coleta de informações mais ricas e que possibilitasse a análise qualitativa.  

Considerando nossa proposta de promover a comparação entre as entrevistas, 

com o objetivo de identificar aspectos generalizáveis sobre o cotidiano dos moradores 

dos ERPFEs, utilizamos o mesmo roteiro de entrevista para todos os entrevistados.  

Após os contatos com os moradores, momento em que explicamos os objetivos 

da pesquisa, agendamos as entrevistas, levando em conta a disponibilidade dos 

entrevistados. Tendo em vista nossos objetivos, optamos por realizar as entrevistas nas 

residências dos moradores, primeiramente para termos acesso ao interior destes locais, 

possibilitando-nos uma visualização mais expressiva e real destes espaços habitacionais 

e também para favorecer uma aproximação das relações cotidianas dos entrevistados. 

Para a realização das entrevistas, solicitamos permissão para a gravação do 

áudio, de modo que todos os entrevistados não apenas concordassem com a gravação, 

como também com a publicação das fontes orais ali captadas4.  

Com o intuito de dar validade científica a nossa pesquisa, assumimos a postura 

descrita por Gibbs (2009) em relação aos procedimentos da entrevista e a postura ética 

do pesquisador frente às informações coletadas, sendo assim, optamos por resguardar o 

nome dos entrevistados5, conferindo nomes fictícios a todos. 

Foram realizadas 25 entrevistas6, sendo 13 com os moradores dos ERPFEs de 

Três Lagoas e 12 com os moradores de Presidente Prudente, além de uma entrevista 

realizada com um empresário do setor imobiliário em Presidente Prudente7. As 

                                                           
3 O roteiro de entrevista consta no Anexo I. 
4 As entrevistas foram realizadas com o auxílio de um gravador digital.  
5 Mesmo que alguns deles tenham declarado que não era necessário este procedimento. 
6 O quadro de entrevistas se encontra no Anexo II. 
7 Realizamos a entrevista com o Senhor Akira, proprietário da Imobiliária Mark in, responsável pela 
administração dos residenciais Bela Vista e Esmeralda, ambos incorporados pelo Programa de 
Arrendamento Residencial – PAR, no entanto esta entrevista não foi gravada. 
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entrevistas com os moradores foram gravadas, transcritas8 e em seguida, analisadas 

através do procedimento de codificação, como “forma de indexar ou categorizar o texto 

para estabelecer uma estrutura de ideias em relação a ele” (GIBBS, 2009, p. 60). 

É importante destacar que nossas visitas não se concentraram exclusivamente 

aos ERPFEs, mas também a órgãos públicos municipais, como as secretarias de obras, 

onde tivemos acesso aos documentos de incorporação dos empreendimentos, as 

secretarias de habitação de interesse social, a Secretaria de Indústria e Comércio de Três 

Lagoas9. Visitamos os escritórios locais do IBGE para a coleta de dados 

(socioeconômicos e demográficos) de interesse desta pesquisa10.  

 

Estrutura da tese 

Tendo em vista os objetivos propostos nesta pesquisa, estruturamos a tese em 

quatro capítulos, cuja discussão nos permitiu o avanço sobre a temática abordada, 

dando-nos elementos para pensar o exercício do controle frente aos desafios da 

reprodução de espaços habitacionais. 

No primeiro capítulo, “Espaços residenciais populares fechados: novos modelos 

de moradia” tivemos, inicialmente, a preocupação de fundamentar o que estamos 

chamando de espaços residenciais populares fechados (ERPFEs). O aprofundamento 

teórico sobre o tema dos espaços residenciais pautado no modelo de fechamento revelou 

que há, por parte de diversos autores, uma confusão no que diz respeito à identificação 

dos loteamentos fechados e dos condomínios horizontais fechados, que em muitos casos 

são empregados como sinônimos. Buscando superar esses problemas, ao longo deste 

capítulo, discutimos as diferenças tanto em sua legislação, quanto na tipologia dos 

empreendimentos. Em um segundo momento (item 1.2), tensionamos o conceito 

formulado por Caldeira (2000), confrontando cada uma das características propostas 

para os “enclaves fortificados” com os ERPFEs pesquisados. No último item deste 

capítulo, abordamos a questão da insegurança urbana e da representação das cidades 

como espaços inseguros, revelando que o discurso da insegurança é sustentado por 

agentes interessados na produção do espaço urbano e mais especificamente na produção 

                                                           
8 Ao longo da pesquisa, coletamos aproximadamente 15 horas e 56 minutos de áudio, correspondendo a 
461 páginas de entrevistas transcritas. 
9 Que nos forneceu os dados necessários para a análise da reestruturação produtiva dessa cidade. 
10 Obtivemos acesso a dados como sobre o crescimento demográfico de 2007 a 2013 (ano a ano) que 
possibilitou a elaboração dos gráficos 1, 2 e 3 (inseridos no Capítulo 1). 
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e venda de espaços residenciais fechados destinados aos segmentos de renda média e 

alta, num primeiro momento, e dos ERPFEs mais recentemente.  

O segundo capítulo, “Da reestruturação do espaço urbano à produção dos 

espaços residenciais populares fechados”, trata dos processos de reestruturação urbana e 

da cidade (Presidente Prudente) e produtiva (Três Lagoas), partindo do pressuposto de 

que as mudanças nos espaços urbanos nas cidades estudadas criaram condições 

favoráveis para que os agentes produtores do espaço introduzissem o modelo do 

fechamento na incorporação residencial.  

Presidente Prudente vem passando por processos de reestruturação urbana e da 

cidade desde a primeira metade do século XX, cujas mudanças podem ser observadas a 

partir de uma análise em múltiplas escalas, revelando os vários movimentos que 

implicam na ruptura das antigas formas hierarquizadas de relacionamento econômico, 

político e social, entre as cidades brasileiras. Verificamos ainda que a produção de 

espaços de uso exclusivos (espaços residenciais fechados e shopping centers) não é, em 

Presidente Prudente, um processo recente e tem implicado em mudanças no conceito de 

centro e periferia. 

Três Lagoas passou pelo processo de reestruturação produtiva a partir da 

instalação de grandes indústrias em 2006, fazendo com que o PIB industrial superasse o 

PIB relativo aos serviços em 2010 (após o startup de uma grande empresa do setor de 

papel e celulose). A oferta de emprego fez com que o índice populacional aumentasse, 

alterando a reprodução do espaço intraurbano, com a incorporação de novos modelos de 

moradia.  

A variação na tipologia dos ERPFEs (quantidade de casas, tamanho residencial, 

projeto arquitetônico, oferta de espaços de lazer, etc.) relaciona-se aos agentes 

responsáveis pela produção e incorporação dos empreendimentos, sendo identificadas 

três categorias de agentes produtores: 1) empresas do setor da construção civil, 

caracterizada por grandes investidores (nacionais e regionais); 2) pequenos investidores, 

caracterizados por investidores individuais (pessoa física) e 3) agentes públicos, 

caracterizados pela participação de órgão públicos (municipais e federais) na oferta de 

habitação social, como foi o caso dos residenciais incorporados a partir do Programa de 

Arrendamento Residencial (PAR). 

No terceiro capítulo, “Novos modelos de moradia e as transformações do espaço 

urbano”, buscamos aprofundar o debate sobre os processos decorrentes da dinâmica da 

produção urbana, que influenciam nas decisões locacional dos citadinos, especialmente 
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a escolha residencial. Dentre os inúmeros processos que redefinem as práticas espaciais 

dos citadinos, demos especial atenção aos processos de estranhamento à cidade e de 

desvalorização do espaço público. Corroborando o pressuposto de que as práticas 

espaciais dos citadinos têm sido fortemente influenciadas por processos externos, 

defendemos a hipótese de que a busca por moradias pautadas no modelo do fechamento 

caracteriza-se como busca individual por segurança, tendência que se alarga na 

sociedade atual, cujas decisões individuais predominam, cada vez mais, sobre as 

decisões coletivas. No último item deste capítulo, abordamos o financiamento 

imobiliário, que ganhou amplitude com o programa de financiamento imobiliário 

“Minha Casa Minha Vida”, favorecendo a aquisição residencial pelos segmentos 

populares. Desta forma, demonstramos que a apropriação dos ERPFEs se deu a partir da 

combinação de vários processos e fatores, dentre os quais, o acesso ao crédito 

imobiliário é um dos mais importantes. 

No quarto capítulo intitulado “A produção do espaço e as estratégias do controle 

social”, levamos em conta os aportes teóricos e o percurso da pesquisa explicitada nos 

capítulos anteriores, para apresentar nossa tese principal assentada na relação entre 

controle social e formas de organização espacial. Iniciamos esse capítulo recorrendo a 

transição da sociedade da disciplina (marcada pela disciplinarização do corpo) para a 

sociedade do controle (marcada pelo sistema biopolítico de controle das massas), 

destacando formas de controle coletivo promovida, em grande parte, pela reorganização 

espacial. Abordamos também os sistemas simbólicos que contribuíram para a 

naturalização da biopolítica do poder, identificada nesta pesquisa pelo discurso da 

insegurança urbana e da representação das cidades como espaços inseguros, que 

promove a sujeição a formas de controle mais intensas sobre os citadinos. Em seguida, 

relacionamos as formas de controle benthamiana à produção residencial, assumindo a 

hipótese de que os ERPFEs podem ser compreendidos como uma sofisticação das 

técnicas disciplinares, que volta o controle social para seus moradores, de modo a 

adestrá-los, estimulando a reprodução de comportamentos “desejáveis”. No último item 

deste capítulo apresentamos os comportamentos transgressivos e inconformistas dos 

moradores, reconhecendo que embora o controle tenha incorporado novas estratégias, 

há resistências. No ERPFEs, a “luta pela liberdade” assume a forma de “luta pela 

privacidade”, mas, a potencialização dos conflitos entre os moradores é o 

desdobramento mais significativo dos novos controles sociais introduzidos.  
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Nas considerações finais, buscamos dar respostas às questões formuladas no 

início e no decorrer da pesquisa. Sem perder de vista os objetivos propostos, 

apresentamos nossa contribuição sobre a produção dos espaços residenciais populares 

fechados, identificando o processo de naturalização do controle (biopolítica), as formas 

de resistência cotidiana e seus efeitos sobre os processos de produção do espaço urbano.  
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1. ESPAÇOS RESIDENCIAIS POPULARES FECHADOS: 
NOVOS MODELOS DE MORADIA 
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1.1 Definindo o objeto da pesquisa 
Com o desenvolvimento da tese, sobretudo a partir do aprofundamento teórico e 

dos trabalhos de campo, percebemos que a denominação inicialmente adotada para o 

objeto de estudo precisaria ser reformulada, devido a sua capacidade limitada e pouco 

explicativa daquilo que pesquisamos. Desde o projeto, adotamos a denominação “loteamentos 

populares fechados”, buscando incorporar num só termo, os residenciais a serem estudados 

tanto em Presidente Prudente/SP quanto em Três Lagoas/MS. 

Para nós, esta opção tinha o objetivo de evitar a denominação “condomínios 

populares”, amplamente utilizada11, mas que não abrangeria todos os residenciais por nós 

pesquisados, isso porque nem todos preenchem os requisitos estipulados pela lei 4.591/64.  

Freitas (1998) é um dos autores que sinalizam para a grande confusão entre alguns 

legisladores e trabalhadores do setor imobiliário sobre as noções de loteamento fechado e de 

condomínio. No entanto, já temos a disposição um conjunto de referências bibliográficas12 

sobre o tema, que nos ajudam a perceber o quanto tais definições merecem uma análise mais 

aprofundada.  

Para compreendermos as significativas diferenças entre os loteamentos fechados e os 

condomínios horizontais fechados, propomos uma análise inicialmente centrada no 

ordenamento jurídico que trata das incorporações imobiliárias em meio à definição de 

loteamento e de condomínio. 

O loteamento foi, inicialmente, regulado pelo Decreto-lei 058, de 10 de 

dezembro de 1937, posteriormente, foi modificado pela Lei 6.766, de 10 de dezembro 

de 1979, que também foi alterada, parcialmente, pela Lei 9.785, de 20 de janeiro de 

1999, que hoje rege o parcelamento do solo urbano (MOURA, 2008, p. 42). De acordo 

com a legislação específica13, o loteamento é o resultado do parcelamento do solo urbano, 

dado através da subdivisão de glebas em lotes destinados a edificação, com abertura de novas 

vias de circulação, de logradouros públicos ou seu prolongamento, modificação e ampliação 

das vias já existentes. Por sua vez, o lote é o terreno servido de infraestrutura básica, cujas 

dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo Plano Diretor ou lei municipal 

para a zona em que se situe. 

                                                           
11 É comum que inclusive os moradores desses espaços a ele se refiram como condomínios, sem levar em conta a 
legislação que define os condomínios no Brasil. 
12 Consideramos as leituras realizadas dos trabalhos de Sobarzo (2001 e 2004), Pires (2004), Galvão 
(2007), Zandonadi (2008), Moura (2008), Dal Pozzo (2008 e 2010), Magrini (2013) e Sposito e Góes 
(2013).  
13 BRASIL. Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências. Brasília, 1979.  
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De modo semelhante, Botelho (2007) conceituou o loteamento como a forma de 

dividir a terra em parcelas comerciáveis, sendo para ele o processo de equiparação da 

terra frente ao dinheiro, a viabilização de sua mercantilização no meio urbano. Essa 

prática acompanha o movimento de transformação do espaço em mercadoria produzida 

e comercializada, fenômeno que é característico da urbanização capitalista.  

Tendo em vista as especificidades do loteamento e seu caráter eminentemente 

público, é vedada a constituição de áreas comuns ou frações ideais, as ruas ou áreas coletivas, 

como praças, parques ou bosques não são propriedades de seus moradores e tampouco devem 

ser comercializadas, justamente por serem áreas de uso coletivo. Compreendemos então, que 

os loteamentos fechados não tem legalidade, pois seu enquadramento jurídico diz respeito ao 

parcelamento do solo, de forma que haja uma interação nos equipamentos públicos neles 

dispostos entre os moradores deste loteamento e os demais moradores da cidade. A 

apropriação de espaços de uso coletivo é inadequada e irregular e sua produção não pode 

sequer ser regulamentada pelos municípios, que não possuem competência jurídica para 

legislar sobre a produção de condomínios (FREITAS, 1998).  

Com efeito, os tais loteamentos fechados juridicamente não existem; 
não há legislação que os ampare, constituem uma distorção e uma 
deformação de duas instituições jurídicas: do aproveitamento 
condominial de espaço e do loteamento ou do desmembramento. É 
mais uma técnica de especulação imobiliária, sem as limitações, as 
obrigações e os ônus que o Direito Urbanístico impõe aos 
arruadores e loteadores do solo. (FREITAS, 1998, p.10, grifo 
nosso). 
 

Contribuindo para a crítica deste modelo de incorporação urbana, Moura (2008, p. 43) 

considera que o loteamento fechado, além de ferir a norma básica de não restrição ao 

acesso de bens públicos, também deixa de atender a uma série de ônus urbanísticos, 

entre eles “a destinação de áreas ao poder público para a implantação de equipamentos 

urbanos, áreas livres e sistema viário, que são exigidos nos condomínios fechados, onde 

as áreas de uso comum são geridas pelo condomínio e não pelo poder público”. No 

entanto, são constantes as pressões exercidas pelo mercado imobiliário sobre o poder público 

municipal que regula, através de legislação específica, as incorporações municipais. Um 

exemplo significativo foi apresentado por Sobarzo (2001, p. 193), com base nos casos do 

Jardim Morumbi e Jardim João Paulo II, em Presidente Prudente, os quais não poderiam ser 

fechados por terem sido incorporados com base na lei 6.766/79. Não apenas a legislação foi 

ignorada, como a incorporação legalizada pelo poder público em 30 de novembro de 1981, 

que aprovou a Lei 2.187, estabelecendo que: 



29 
 

Artigo 1: Os loteamentos ou condomínios em áreas urbanas ou rurais 
poderão adotar a forma fechada, que se caracteriza pela separação da área 
utilizada, da malha viária urbana, ou área rural adjacente, por meio de muro 
ou de sistema de tapagem admitido pela autoridade municipal. 
 

Nossa análise sobre a legislação federal identificou aspectos contraditórios: por um 

lado, houve uma tentativa de regulação das apropriações indevidas do espaço público 

decorrentes das incorporações imobiliárias, por outro, inúmeras “brechas” foram abertas para 

atuação dessas incorporações, o que caracteriza a legislação como permissiva. Ao conferir 

maior autonomia aos municípios que atuam por meio de legislação específica (Plano Diretor), 

autorizando a implantação de empreendimentos urbanos e fiscalizando suas atividades, houve 

uma grande possibilidade de “barganha” do capital financeiro imobiliário, tendo em vista que 

o poder público municipal têm cada vez menos meios de enfrentar a força dos agentes 

privados produtores do espaço urbano, uma vez que os representantes públicos estão cada vez 

mais associados ao mercado imobiliário (MARICATO, 2009). 

Em relação ao condomínio, verificamos que a Lei 4.591 de 16 de dezembro de 1964 

regulamenta a construção de residências ou prédios comerciais (horizontais ou verticais) em 

um mesmo terreno, sendo dispostas frações ideais aos respectivos condôminos, que se 

dividem em espaços de uso individual/familiar (residências ou escritórios) e espaços de uso 

coletivo (vias terrestres, praças, parques, piscinas, salão de festas, etc.). Os espaços de uso 

coletivo são restritos aos moradores do condomínio, com isso, praças, parques, vias, 

equipamentos de lazer, entre outros (construídos no interior dos condomínios), perdem o seu 

caráter público, passando a ser de uso exclusivo. Esta apropriação tem garantia jurídica, sendo 

prevista no artigo 8 da mesma lei. No entanto, a produção destes equipamentos de uso 

coletivo deve ser feita pela construtora e incorporadora do projeto, não onerando o poder 

público.  

Para Pessoa (1978 apud FREITAS, 1998), a apropriação do espaço público é uma 

importante marca que caracteriza os condomínios, cuja prática é tutelada pela lei federal 

4.591/64. 
As questões que emergem da modalidade de expansão urbana 
denominada condominial são, sobretudo as seguintes: ocorrência de 
praças e ruas particulares (não são logradouros públicos); 
possibilidade de bloquear o acesso ao condomínio aos comuns do 
povo, através de portão ou portaria dividindo solo público e privado. 
[...] Inexistem, por conseguinte, estradas ou vias públicas na área 
condominial de que cuida o mencionado art. 8º da lei especial de 
incorporação e condomínio. 
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Percebemos também que as indefinições jurídicas, em meio à proibição (prevista por 

lei federal) e a legalização (prevista por lei municipal) dos loteamentos fechados, e as 

implantações de condomínios horizontais, contribuíram para uma confusão que pode ser 

claramente observada em publicações nas quais, não raramente, loteamentos fechados e 

condomínios horizontais são vistos como sinônimos. 

 Sobarzo (2001) definiu os condomínios horizontais como empreendimentos 

residenciais fechados, voltados aos segmentos de renda média e alta, em seu estudo sobre a 

segregação socioespacial em Presidente Prudente. De modo semelhante, Galvão (2007), ao 

estudar o fenômeno em Maringá, também relacionou os condomínios horizontais fechados a 

espaços apropriados por famílias pertencentes aos segmentos de renda média e alta. O 

trabalho deste autor revela que os condomínios horizontais por ele pesquisados apresentam o 

mesmo significado dos loteamentos fechados analisados por Sobarzo (2004) e dos enclaves 

fortificados caracterizados por Caldeira (2000). 

Nós discordamos da definição proposta por Galvão (2007), cuja justificativa utilizada 

para o uso da expressão “condomínios horizontais fechados” já é suficiente para demonstrar 

que os termos (condomínio horizontal e loteamento fechado) não são sinônimos. Levando em 

conta as contribuições de Sobarzo (1999, 2001 e 2004), perceberemos que, à medida que o 

autor avançou e aprofundou sua pesquisa sobre o processo de segregação e privatização do 

espaço público em Presidente Prudente, houve uma significativa mudança em relação às 

definições por ele adotadas para condomínios horizontais e loteamentos fechados. Embora 

tenha verificado que a legislação federal atinente ao parcelamento do solo atribuísse 

ilegalidade jurídica ao fechamento dos loteamentos, ele constatou a existência de uma 

legislação municipal que legitimava a incorporação de loteamentos fechados. Assim 

compreendeu que havia mais coerência em definir seu objeto de estudo como “loteamentos 

fechados” do que como “condomínios horizontais”, como havia feito em trabalhos anteriores. 

Tal mudança mostra-se pertinente, uma vez que os loteamentos fechados em questão foram 

parcelados e vendidos em lotes e não em unidades habitacionais já edificadas (condomínios). 

Mas, os problemas relacionados ao uso dos termos loteamentos fechados e 

condomínios horizontais vão além da identificação de suas diferenças jurídicas, devendo levar 

em conta os segmentos socioeconômicos aos quais são destinados. Neste sentido, é 

importante a contribuição de Dal Pozzo (2008) que, ao pesquisar o processo de fragmentação 

socioespacial em Presidente Prudente, propôs uma distinção entre os loteamentos fechados e 

condomínios horizontais. Primeiramente, levou em conta que os condomínios horizontais 

apresentam grandes diferenças estruturais em relação aos loteamentos fechados, como o 
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tamanho dos empreendimentos, localização, área privativa dos moradores, área reservada 

para o espaço de lazer e padrão construtivo das habitações, uma vez que nos condomínios 

horizontais, não eram vendidos apenas os lotes, mas também as habitações que, segundo suas 

observações de campo, apresentam um padrão construtivo similar às moradias populares. Já 

os loteamentos fechados foram implantados em áreas dotadas de todas as infraestruturas, com 

grande extensão territorial, áreas destinadas ao lazer, guaritas de segurança e sistema de 

monitoramento moderno. Os lotes foram vendidos e as residências construídas pelos 

compradores, apresentando alto padrão construtivo e sofisticação. As diferenças estruturais 

refletiram no preço do imóvel (condomínio horizontal) ou do lote (loteamento fechado) que, 

por sua vez, implicou numa apropriação segmentada por renda, em que as famílias 

pertencentes aos segmentos de renda média e alta ocuparam os loteamentos fechados e as 

famílias de segmentos de renda baixa, adquiriram as moradias nos condomínios horizontais.  

Em trabalho posterior, Dal Pozzo (2011, p. 64) propôs o termo “espaços residenciais 

fechados”, como alternativa metodológica que reunisse loteamentos fechados e condomínios 

horizontais. Mais recentemente, Sposito e Goes (2013, p.62) também optam pela expressão 

“espaços residenciais fechados”, por reconhecerem que existem diferenças na legislação 

vigente entre as formas de fechamento e o controle observado nesses espaços. 

No plano prático, e não no técnico-jurídico, estamos nos referindo a áreas 
habitacionais urbanas cercadas por muros, às quais o acesso de não 
moradores é autorizado ou não segundo sistemas de controle e vigilância, 
bem como sob regras estabelecidas pelos proprietários e/ou locatários dos 
terrenos ou imóveis edificados nesses espaços. 
 

  Com base no aprofundamento teórico sobre loteamentos fechados e condomínios 

horizontais, percebemos que a nossa proposta de criar uma expressão que desse conta de 

nosso objeto de pesquisa tinha relevância. No entanto, nossa primeira opção, “loteamentos 

populares fechados”, mostrou-se insuficiente e inadequada. Tendo em vista as contribuições 

de Dal Pozzo (2011) e Sposito e Goes (2013), consideramos que podemos não apenas nos 

apropriar de sua proposta metodológica, mas conferir um novo significado a ela, visto que os 

“espaços residenciais fechados” não são homogêneos e se inserem num processo mais amplo 

que comporta mudanças, sobretudo na última década, quando a produção habitacional voltada 

aos segmentos sociais de baixa renda no Brasil, incorporou e passou a reproduzir o modelo 

condominial fechado. Buscando dar conta desses novos elementos, propomos a expressão 

“espaços residenciais populares fechados” (ERPFEs). 

Entendê-los como espaços residenciais populares fechados possibilita uma 

generalização aceitável, uma vez que implica em uma espacialidade, ou seja, no 
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reconhecimento de que existe uma apropriação espacial que é delimitada e localizável. 

Chamá-los de residenciais implica na valorização das relações que são produzidas 

nestes espaços, dentre as quais, as de moradia são as mais importantes. Chamá-los de 

populares implica na delimitação dos consumidores finais destes imóveis, os segmentos 

sociais de baixo poder aquisitivo14, que são também aqueles cujas práticas espaciais 

caracterizam o cotidiano dos ERPFEs. O fechamento denota a construção de barreiras, 

uma separação, entre dentro e fora, entre moradores e não moradores, embora, diferente 

do que ocorre nos espaços residenciais fechados de classe média e de elite. 

Partindo da constatação de que há diferenças entre os “espaços residenciais 

fechados” (SPOSITO e GÓES, 2013), que em seu conteúdo e significado são “enclaves 

fortificados” (CALDEIRA, 2000), e os “espaços residências populares fechados” que 

pesquisamos, aprofundamos essa questão na próxima seção. 

 

1.2 Dos enclaves aos ERPFEs 

Para Caldeira (2000, p. 11-12), os enclaves fortificados são “espaços 

privatizados, fechados e monitorados, destinados à residência, lazer, trabalho e 

consumo, podendo ser shopping centers, conjuntos comerciais e empresariais, ou 

condomínios residenciais”. Os enclaves fortificados estão transformando as cidades 

contemporâneas, fazendo emergir um novo padrão de organização espacial que 

privilegia a diferenciação social no espaço urbano, atraindo aqueles que temem a 

heterogeneidade social dos espaços urbanos mais antigos, abandonados para os pobres, 

os marginais, os sem-teto.  

Nos enclaves fortificados15, a vigilância e o controle são desenvolvidos por 

equipamentos de segurança e por agentes de segurança (guardas). Esses equipamentos 

de segurança são, em sua grande maioria, tão sofisticados quanto possível, o que, para 

além das barreiras físicas (muros), garante ou pretendem garantir a impenetrabilidade de 

pessoas não autorizadas através de cercas eletrificadas, sistemas de monitoramento 

eletrônico, alarmes e sirenes, que acionam a qualquer tentativa de transposição destas 

barreiras. 

                                                           
14 Nesse sentido, também não é desimportante o fato de muitos adquirirem sua primeira residência nos 
ERPFEs. 
15 Tendo em vista que a autora se refere a uma série de empreendimentos (comerciais e residenciais) 
como enclaves fortificados, em nossa pesquisa utilizamos o termo para tratar dos enclaves fortificados 
com características exclusivamente residenciais, tais como os espaços residenciais fechados estudados por 
Sposito e Góes (2013). 
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Tendo em vista as profundas mudanças na hierarquia espacial, a partir das quais 

os diferentes espaços urbanos são ressignificados e hierarquizados, com base em sua 

capacidade de prover segurança a seus moradores, compreendemos que os 

equipamentos de segurança se inserem neste contexto com uma dupla função. No plano 

real, com o objetivo de constituir barreiras físicas, promovendo a separação social de 

modo ostensivo e a segunda, no plano subjetivo16, de proporcionar a seus moradores 

status social, valorizando os enclaves e colocando-os em uma posição mais elevada 

nesta nova hierarquia urbana (MAGRINI, 2012). Cumpre lembrar que as técnicas 

(privatização, cercamento, policiamento de fronteiras e distanciamento) e o discurso que 

as justificam, promovem mudanças no espaço público, através da intensificação de 

processos que conduzem os citadinos a reprodução de práticas espaciais que contribuem 

para sua desvalorização.  

Os promotores imobiliários se valem de argumentos tão falaciosos, quanto 

socialmente difundido, de que a heterogeneidade social é perigosa, de que o encontro 

com pessoas desconhecidas potencializa os riscos, reproduzindo estereótipos sociais que 

confundem pobreza com criminalidade, para vender os enclaves fortificados, que são 

representados como alternativa a uma cidade cada vez mais problemática. Caldeira 

(2000, p. 265) argumenta que “os enclaves fortificados são, portanto, opostos à cidade, 

representada como um mundo deteriorado no qual não há apenas poluição e barulho, 

mas, o que é mais importante, confusão e mistura, isto é, heterogeneidade social17”.  

Caldeira (2000, p. 258-259) apresenta cinco características dos enclaves 

fortificados: 
São propriedades privada de uso coletivo e enfatizam o valor do que é privado 
e restrito ao mesmo tempo que desvalorizam o que é público e aberto na 
cidade. São fisicamente demarcados e isolados por muros, grades, espaços 
vazios e detalhes arquitetônicos. São voltados para o interior e não em direção 
à rua, cuja vida pública rejeitam explicitamente. São controlados por guardas 
armados e sistemas de segurança, que impõem regras de inclusão e exclusão. 
São flexíveis: devido ao seu tamanho, às novas tecnologias da comunicação, 
organização do trabalho e aos sistemas de segurança, eles são espaços 
autônomos, independentes do seu entorno, que podem ser situados 
praticamente em qualquer lugar. [...], não pertencendo aos seus arredores 
imediatos, mas a redes invisíveis (CENZATTI e CRAWFORD, 1998). 
Tendem a ser ambientes socialmente homogêneos.  

 

                                                           
16 Embora separados no plano analítico, os dois planos, real e subjetivo, estão intimamente interligados 
nas práticas espaciais dos citadinos. 
17 Essa característica faz muito mais sentido nos países em que há grande desigualdade social, o que 
explica a presença muito mais significativa de enclaves no Brasil, do que em outros países. 
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Frente a tal caracterização, resta-nos questionar se este conceito pode ser usado 

para explicar espaços residenciais populares fechados, o que implica em problematizar 

sua capacidade explicativa sobre as realidades urbanas que pesquisamos. Neste sentido, 

todos os ERPFEs podem ser entendidos a partir do conceito de enclave fortificado?  

Para respondermos essa questão, propomos tensionar o conceito apresentado 

pela autora, analisando minunciosamente as características dos enclaves fortificados, os 

quais foram inicialmente apresentados como “espaços privados de uso coletivo que 

enfatizam o valor do que é privado e restrito, ao mesmo tempo em que desvalorizam o 

que é publico e aberto na cidade” (CALDEIRA, 2000, p. 258).  

A natureza dos enclaves fortificados deixa claro o fato de ser um espaço privado 

e de uso coletivo, no entanto, vale precisar de qual coletividade estamos tratando, que 

por sua vez se restringe aos moradores/proprietários18. Neste contexto, o que é privado 

torna-se mais valorizado do que o que é público, justamente por ser um espaço 

segregado que, por meio da seleção socioeconômica, filtra os possíveis compradores, 

favorecendo a tendência de homogeneização das práticas cotidianas de lazer19, por 

exemplo. Estes espaços são apresentados como alternativa à vida nas cidades em que os 

encontros espontâneos passam a ser associados a situações perigosas ou desagradáveis, 

sendo difundida amplamente a ideia de que a heterogeneidade social - característica 

marcante nos espaços públicos - deve ser evitada por razões de segurança. É importante 

frisar que os encontros não espontâneos, mas previstos e controlados, continuam a 

ocorrer, com os trabalhadores pobres que entram todos os dias nesses espaços fechados, 

denotando outra característica importante, a potencialização do controle social. 

A estratégia de separação social, exercida com mais intensidade entre citadinos 

de segmentos socioeconômicos distintos, é analisada nesta pesquisa à luz dos 

movimentos e da dinâmica de processos sociais mais amplos, tais como o do 

“estranhamento à cidade” (CARLOS, 2007) e da “desvalorização do espaço público” 

(SENNET, 1988; SOBARZO, 2004; DAVIS, 2009). 

                                                           
18 Além de serem moradores, são também proprietários do empreendimento, respeitando a 
proporcionalidade que lhes pertence. 
19 Destacam-se áreas verdes, praças, quadras poliesportivas, equipamentos de lazer que dispensa o uso do 
espaço público para a reprodução da vida cotidiana, embora algumas pesquisas (SPOSITO e GÓES, 
2013, por exemplo) demonstrem o pouco uso destes equipamentos espaciais. Em grandes 
empreendimentos, com Alphaville, por exemplo, as condições para a separação social são ainda mais 
significativas, por conterem escolas, edifícios de escritórios e shopping center no seu interior. Se eles 
inexistem fora das metrópoles, isso indica a direção de um processo que ainda tem algo de exclusivo, mas 
no qual muitos têm interesse. 
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O processo de estranhamento à cidade é compreendido a partir das 

transformações no espaço urbano, que ocorrem cada vez mais rapidamente, 

pressupondo redefinições das práticas socioespaciais dos citadinos. Desta forma, o 

redimensionamento das ações impõe o aniquilamento das relações com o outro. É assim 

que as transformações nas metrópoles vão destruindo as relações de vizinhança, 

subtraindo os lugares do culto, esvaziando as ruas, deteriorando as praças, 

transformando os lugares das compras. Os espaços de moradia tornam-se inóspitos à 

“vida de relações” em consequência das mudanças promovidas nas formas e nas 

funções urbanas, que se modificam rapidamente, umas se sobrepondo as outras, 

constantemente (CARLOS, 2007, p.57). 

Tomando como referência os espaços metropolitanos, Carlos (2007) entende que 

as transformações são marcadas pela perda dos referenciais, pelo desaparecimento das 

marcas do passado histórico lido na paisagem, presenciada pela vida cotidiana. 

Presenciamos com isso o processo de constituição de 
uma sociedade marcada pelo distanciamento do homem 
com o outro através da dissolução das relações sociais de 
vizinhança, o distanciamento da natureza, o 
esfacelamento das relações familiares, a mudança das 
relações dos homens com os objetos, a perda do conteúdo 
do trabalho posto que a produção do cotidiano no mundo 
moderno vincula-se à ampla difusão do consumo que 
criou o reino da mercadoria penetrando na esfera 
doméstica, domesticando a vida. (CARLOS, 2007, p. 47-
48) 
 

Associado ao processo de estranhamento à cidade, temos a desvalorização do 

espaço público, entendido não de modo amplo e geral, mas como uma decisão – que é 

antes de tudo política - exercida primordialmente, mas não exclusivamente, pelas 

classes média e alta, que implica no uso e apropriação do espaço público segmentado.  

De acordo com Sennett (1998, p. 28), a supressão do espaço público vivo 

contém uma ideia perversa, “a de fazer o espaço contingente à custa do movimento”. 

Não obstante, estudos acerca da organização do espaço público revelam sua 

ressignificação e refuncionalização destinando-os a passagem e não à permanência.  

A ideia do espaço público como derivação do movimento corresponde 
exatamente às relações entre espaço e movimento produzidos pelo 
automóvel particular. Não se usa o carro para ver a cidade. [...] As 
ruas da cidade adquirem então uma função peculiar: permitir a 
movimentação; se elas constrangem demais a movimentação, por 
meio de semáforos, contramãos, etc., os motoristas se zangam ou 
ficam nervosos. (SENNETT, 1998, p. 28) 
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O pressuposto apresentado por Sennett (1998) sobre a ressignificação do espaço 

público e sua destinação ao movimento foi atestado por Sobarzo (2004) que, ao 

pesquisar as práticas cotidianas dos moradores de espaços residenciais fechados em 

Presidente Prudente, constatou que: 

As trajetórias desses moradores tendem a ser dar entre espaços 
privados e, quando no espaço público, são sempre mediadas 
pelo uso do automóvel particular. As trajetórias da casa para o 
shopping, escola particular, loja, clube, centro médico privado, 
etc., representam percursos entre espaços privados e quando 
essas trajetórias utilizam a rua – espaço público - não existe um 
contato direto com ela, já que o automóvel particular cria uma 
espécie de extensão do mundo privado em movimento pelas 
ruas. A interação entre o mundo privado e o público, que 
caracteriza a apropriação é modificada pela velocidade do 
automóvel e pelas “barreiras” que ele cria para a verdadeira 
apropriação relacionada com os sentidos, com a escala do corpo 
do usuário. (SOBARZO, 2004, p. 152) 
 

Bauman (2007), ao identificar o conteúdo das mudanças ocorridas no que ele 

chama de “parte desenvolvida do planeta”, reconhece a existência e a formação de 

novos ambientes em que as atividades individuais são favorecidas. As mudanças 

ocorridas nos espaços urbanos estão conduzindo a sociedade para a tomada de decisões 

cada vez menos estruturais, ou seja, associadas a uma estrutura social que privilegiasse 

a coletividade. Ao invés disso, conduzem a ações individuais, o que caracteriza a 

liquidez da vida moderna. Em suas palavras: 

a passagem da fase “sólida” da modernidade para a “líquida” – 
ou seja, para uma condição em que as organizações sociais 
(estruturas que limitam as escolhas individuais, instituições que 
asseguram a repetição de rotinas, padrões de comportamento 
aceitável) não podem mais manter sua forma por muito tempo 
(nem se espera que o façam), pois se decompõem e se dissolvem 
mais rápido que o tempo que levam para moldá-las. (BAUMAN, 
2007, p. 07) 
 

Desse modo, reconhecemos que as transformações promovidas nas cidades 

brasileiras, fortaleceram processos como o estranhamento em relação ao outro/diferente, 

e a desvalorização do espaço público, que têm exercido forte influência nas mudanças 

comportamentais dos citadinos, alterando com grande intensidade suas práticas 

espaciais. Pesquisas recentes, como a realizada por Sposito e Góes (2013), 

demonstraram como as mudanças nos espaços urbanos das cidades médias paulistas têm 

contribuído para o emprego de novas práticas espaciais pelos citadinos residentes em 
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espaços residenciais fechados, tendo as autoras confirmado através da análise da vida 

cotidiana desses moradores, o desencadeamento do processo de fragmentação espacial, 

que nos possibilita, analiticamente, validar a afirmação de Bauman (2007) quanto às 

transformações na sociedade moderna e sua passagem da fase sólida para a líquida.   

Apesar das estratégias de separação social terem sido mais detidamente 

analisadas no contexto das metrópoles, nossa pesquisa baseou-se em indícios de que em 

Presidente Prudente e Três Lagoas, ainda que de modo incipiente, os processos de 

estranhamento à cidade e de desvalorização do espaço público podem ser lidos em 

algumas práticas espaciais dos moradores dos ERPFEs, como sugerido nos trechos de 

entrevistas abaixo: 
É preciso melhorar a segurança ainda mais. Infelizmente precisamos 

nos fechar porque a violência é grande demais, temos que colocar 

cerca elétrica, algo do tipo. Acho que quanto mais fechado ficarmos 

mais seguros estaremos. (Pereira, 35 anos, operador de máquina 

florestal, Residencial Alpha, Três Lagoas)   

 

[A senhora gostaria que tivesse outros equipamentos de lazer aqui?] 

Eu gostaria que tivesse uma academia de ginástica para fazermos 

exercícios, porque esta que tem aqui no bairro não tem mais condições 

de uso. Tem uma aqui pertinho, mas não tem condições de uso, você 

chega lá e vê uns caras esquisitos que não dá para encarar não. (Geni e 

Acir, 78 e 48 anos, cozinheira e mestre de obras, Residencial Bela 

Vista, Presidente Prudente) 

 

Os relatos sinalizam a proposta de uma separação entre o “dentro” e o “fora”, 

entre o morador (identificado, conhecido, aceito) e o não morador (desconhecido, 

perigoso, rejeitado), assumindo práticas espaciais que se assemelham às dos moradores 

dos espaços residenciais fechados habitados pelas classes média e alta. No entanto, 

alguns relatos obtidos em entrevistas com os moradores dos ERPFEs de Presidente 

Prudente apontaram para uma separação ainda mais profunda que as já identificadas 

(morador/não morador), evidenciando uma nítida separação entre os próprios 

moradores.  

[A senhora já presenciou ou ficou sabendo de algum conflito entre os 

moradores por causa do descumprimento de regras?] Na parte de 

baixo já houve muita briga, mas eu não sei por qual motivo. Acho que 
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era por causa do barulho, porque se eu quero dormir e eu acho que em 

lugar nenhum pode ter barulho depois das 22 horas, isso deu até 

polícia. [Os conflitos necessitaram de intervenção policial?] Sim, aqui 

muitas vezes entrou a polícia. [...] Aqui, graças a Deus, nossa parte é 

tranquila, mas depois da pracinha, ali para baixo, na rua de trás... Ali a 

“boca é quente”. (Geni e Acir, 78 e 48 anos, cozinheira e mestre de 

obras, Residencial Bela Vista, Presidente Prudente) 

 

[A senhora já presenciou algum conflito entre os vizinhos aqui 

dentro?] Aqui nesse pedaço (referindo-se as residências construídas 

próximas à guarita) nunca teve conflito entre vizinhos, mas dizem que 

na parte de baixo já teve, as pessoas comentam que lá teve uma 

discussão por algum motivo, mas aqui eu nunca vi. [...] Na parte de 

cima é difícil uma casa que tenha sido revendida, a maioria são dos 

proprietários originais, agora na parte de baixo tem muitas casas que 

foram revendidas. (Cleide, 33 anos, auxiliar de desenvolvimento 

infantil, Residencial Bela Vista, Presidente Prudente) 

 

Verifica-se então, uma relação de desconfiança entre os vizinhos, que se 

expressa na separação entre os moradores “de cima”, cujas residências localizam-se nas 

proximidades da entrada do residencial e os “de baixo”, localizados nas proximidades 

do muro dos fundos. Sobre as causas desta relação conflituosa entre os comunheiros20 

do Residencial Bela Vista, a Senhora Cleide nos fornece pistas, como a rotatividade de 

moradores na parte de baixo do residencial, que é explicada pela Senhora Mirtes com 

mais detalhes: 

Aqui é arrendamento, os contemplados não podem passar a casa para 

outra pessoa, mas mesmo assim tem várias pessoas que passaram. [O 

que a senhora achou dessa prática de revender as casas neste 

condomínio?] Foi muito ruim por que, quando nós entramos aqui, veio 

uma assistente social e ficou oito meses ensinando boas maneiras e 

técnicas de relacionamento, me parece que os primeiros moradores 

tinham mais respeito, mas com a intensa mudança de moradores - todo 

o dia tem cara nova aqui - começou um desrespeito, música, festa nas 

casas, começou a complicar. Quando éramos os primeiros moradores, 

tinha mais respeito. Eu acho que quando as pessoas entram para 

                                                           
20 Nomenclatura de natureza jurídica, correspondendo aos proprietários de imóveis em um condomínio.  
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residir para sempre tem que ter uma boa convivência, não é? Então, 

entrou muita gente aqui bem difícil da gente aguentar e ainda tem. 

(Mirtes, 63 anos, agente patrimonial, Residencial Bela Vista, 

Presidente Prudente) 

 

Para as moradoras, o problema assenta-se na alta rotatividade dos residentes nas 

casas localizadas no fundo do residencial, sendo para elas uma prática que prejudica a 

convivência entre os vizinhos, os quais não foram preparados adequadamente para 

residir em um espaço residencial fechado. No entanto, podemos identificar fenômenos 

menos evidentes que contribuem para o adensamento dos conflitos entre os vizinhos, 

como a ocorrência do processo de estranhamento ao outro que, neste caso, ocorre em 

uma escala menor que a da cidade ou do bairro, mas contribui para a identificação de 

alguns moradores como “desconhecidos”. Neste caso, a frase interposta pela Senhora 

Mirtes é exemplar - “todo o dia tem cara nova aqui” - demonstrando como as relações 

de vizinhança vão se desintegrando devido à supressão do tempo de convivência21. 

Embora, tenhamos identificado práticas que confirmam o encaixe de alguns 

moradores nos processos de estranhamento à cidade, essa questão ainda deve ser tratada 

com muita cautela, sobretudo quando levamos em conta as práticas dos moradores dos 

ERPFEs, isso porque as estratégias de separação social desencadeadas por esses 

processos são incorporadas de modo diferente entre os citadinos, fato que confere 

complexidade.  

Retomando as entrevistas com moradores dos ERPFEs, verificamos 

ambiguidades entre esses sujeitos sociais, ora com estratégias e práticas espaciais que 

sugerem a separação (como visto anteriormente), ora com práticas que valorizam o uso 

dos espaços públicos e suas interações, o que problematiza a primeira característica dos 

enclaves fortificados (CALDEIRA, 2000, p. 258).   
[O que você costuma fazer de lazer com a sua família na sua hora de 

folga?] A gente costuma viajar. Lazer aqui dentro da cidade nós quase 

não fazemos [...] Às vezes nós frequentamos a lagoa (ponto turístico 

de Três Lagoas, utilizado para a prática esportiva e de contemplação 

                                                           
21 Constatamos a divisão entre moradores no Residencial Bela Vista. Nossa hipótese é que este fato se 
relaciona com a alta rotatividade dos moradores e com a tipologia do empreendimento (ver Mapa 11), que 
apresenta 199 residências em uma área de formato retangular e estreita nas laterais, fazendo com que as 
residências construídas próximo à entrada se distanciem das residências construídas nos lotes mais ao 
fundo.  
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da paisagem). (Alberto, 55 anos, mecânico, Residencial San Raphael, 

Três Lagoas) 

  

Eu fico mais em casa, mas sábado eu gosto muito de dançar baile. 

Todo o sábado eu vou lá na terceira idade, lá no Jardim Colina, para 

dançar meu baile. (Bento, 77 anos, aposentado, Residencial Bela 

Vista, Presidente Prudente) 

 

A segunda característica apresentada por Caldeira (2000, p. 258) diz respeito à 

demarcação e o isolamento, feita por muros, espaços vazios e detalhes arquitetônicos. 

No que se refere aos muros, nos enclaves fortificados existe uma combinação entre 

altura, material de fabricação (alvenaria), padrão arquitetônico e estético, também 

presente na guarita de segurança que, não raro, possui vidros a prova de balas. Muros 

impõem a desconexão com o entorno, numa descontinuidade espacial, mormente se esse 

for pobre e carente, mas não dificultam a inserção em redes, ou sistemas de fluxos que 

os conectam com espaços valorizados e de interesse de seus moradores, ou seja, há 

simultaneamente, conexões e desconexões, e todas elas têm implicações sobre a cidade. 

  Diferenciando-se de tal caracterização, os muros que cercam os ERPFEs 

frequentemente são baixos, nem sempre construídos em alvenaria, havendo cercas de 

ferro (alambrado) que, embora seja uma barreia física, permite a visibilidade entre 

interior e o exterior (Figura 1), o que define limites, mas não impõe desconexões. 

Combinadas a esses limites há, em muitos casos, uma guarita de segurança, 

frequentemente abandonada, pequena, por vezes suja e mal conservada22. Áreas verdes 

ou um padrão arquitetônico refinado não são característicos dos ERPFEs, tendo em 

vista o preço dos imóveis e o pouco espaço que é preenchido por residências, 

possibilitando à construtora maiores lucros com o investimento.  

Sobre o padrão arquitetônico, percebemos que a contratação de arquitetos volta-

se a otimização espacial, uma vez que o espaço destinado ao empreendimento é pensado 

e planejado de modo a possibilitar a construção de mais casas e não a imprimir uma 

arquitetura sofisticada e arrojada, sem pretensão de mudar a paisagem local23. 

                                                           
22 Essas condições foram observadas nos residenciais Espanha, San Raphael, Lago Azul (Três Lagoas) e 
no Residencial Esmeralda (Presidente Prudente). 
23 Não pretendemos fazer uma apologia aos enclaves fortificados, defendendo que os ERPFEs deveriam 
ter condições estruturais parecidas, mas demonstrar que apesar de haver uma tentativa das incorporadoras 
e do marketing imobiliário em relacionar os ERPFEs ao “modo de vida” das classes médias e altas, existe 
ainda uma grande diferença entre os dois padrões construtivos, elemento que consideramos importante, 
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Figura 1: Barreiras físicas interpostas pelo Residencial Espanha (Três Lagoas, 
08/10/2014) - Destaque para a combinação entre muro de alvenaria e alambrado. 

 

Para compreendermos se o isolamento - verificado no caso dos enclaves 

fortificados – está presente nos ERPFEs, propomos uma análise em duas vertentes. A 

primeira centra-se na localização dos empreendimentos, que assim como os enclaves 

fortificados, foram implantados, predominantemente, em espaços periféricos, distantes 

da malha urbana compactada, mas a decisão locacional dos ERPFEs, diferentemente 

dos enclaves, deu-se sob a mesma lógica empregada na implantação de conjuntos 

habitacionais populares, as quais foram amplamente pesquisadas, vide os trabalhos de 

Sposito (2001), Maricato (2009), Rolnik (2010), Soares e Araújo (2013), entre tantos 

outros. Entende-se então, que “seria importante inserir um esquema de exigências 

graduais da infraestrutura dos loteamentos novos, ou seja, quanto mais distantes, 

menores seriam as exigências em infraestrutura para que se efetuasse o loteamento” 

(SPOSITO, 2001, p. 99). 

A segunda vertente assenta-se nas práticas socioespaciais dos moradores, que 

indicaram conexões entre os ERPFEs e o seu entorno. A análise do terceiro bloco de 

                                                                                                                                                                          
justamente por indicar que ambos os empreendimentos devem ser analisados levando em conta suas 
especificidades.   
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questões que compõe o roteiro de entrevistas24 apresenta elementos que nos permitem 

afirmar que há um uso frequente dos serviços oferecidos nas proximidades dos 

residenciais, sinalizando conexões locais que viabilizam a reprodução cotidiana desses 

moradores. 
[Tem comércio neste bairro?] Tem, aqui tem farmácia, salão de 

cabeleireiro, tem bicicletaria, tem padaria, tem horta, tem mercados, 

tem açougue. A Rua Maria Guilhermina Esteves é bem servida de 

comércio. [O senhor o frequenta?] Sim, como eu falei que compro 

carne em lugares diferentes, eu costumo ir neste mercado aqui perto 

de casa, o Maristela, porque ali o preço da carne é mais barato que os 

grandes mercados da cidade. (Sandro e Tereza, 40 anos e 35 anos, 

operador de máquina florestal e agente de saúde, Residencial Alpha 

Três Lagoas) 

 

Sim, aqui tem quase tudo, o que está faltando mesmo é um prédio do 

correio, que falta apenas uma licitação para concluir e começar o 

atendimento. [O senhor frequenta o comércio local?] Não, porque eu 

não sou uma pessoa de frequentar, se eu tenho que comprar uma 

tubaína eu vou até o mercado compro e volto, se vou a lotérica, eu vou 

e volto. Eu uso o comércio que tem aqui. (Valdir, 42 anos, mecânico, 

Residencial Esmeralda, Presidente Prudente) 

 

Além dos elementos apresentados nos trechos das entrevistas destacadas acima, 

o caso da construção de uma escola pública em frente ao Residencial Alpha (Três 

Lagoas) precisa ler levado em conta, uma vez que há unanimidade entre os moradores 

entrevistados de que este investimento público foi muito positivo, sobretudo, porque 

trouxe melhorias na infraestrutura, como o asfaltamento das vias. Verificamos também, 

a existência de pontos de ônibus em frente aos residenciais Bela Vista e Esmeralda 

(ambos em Presidente Prudente) que são frequentemente utilizados por seus moradores.  

A terceira característica relaciona-se ao direcionamento, segundo o qual, “os 

enclaves fortificados são voltados para o interior e não para a rua” (CALDEIRA, 2000, 

p. 258-259). Esta característica está associada à ideia de rejeição ao espaço público, de 

negação a cidade aberta, de estratégias que dificultam os encontros inesperados. Estas 

                                                           
24 O roteiro elaborado para realização de entrevistas com moradores dos ERFEPs foi organizado em 
blocos temáticos e o terceiro bloco se refere ao cotidiano e a cidade. 
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práticas espaciais inserem-se no contexto da representação da cidade insegura, cujo 

medo se difunde no espaço urbano, ressignificando os espaços da cidade, sobretudo os 

espaços públicos. Segundo Caldeira (2000), se legitima com a “fala do crime” que 

dissimula a realidade urbana, criando discursos generalistas de que os espaços públicos 

são inseguros pelo fato de ali haver diversidade social, além de ser um espaço politizado 

(principalmente após o processo de democratização pesquisado pela autora), usado pela 

população de baixa renda para a reivindicação de direitos25. Os moradores dos enclaves 

fortificados consideram que a separação e o “não encontro” é parte da solução para os 

problemas de insegurança. 

Ainda que compartilhem de espaços urbanos reproduzidos contemporaneamente 

com base em processos semelhantes, pautados na segregação socioespacial e na busca 

por soluções individuais para os problemas coletivos, os moradores dos ERPFEs não 

negam o espaço público, sendo a rua um dos espaços da reprodução de suas vidas 

cotidianas, nos quais, além da circulação, ocorrem conversas, lazer, encontros e, até 

mesmo, trabalho.  

A quarta característica assenta-se no controle que é “executado por guardas 

armados e sistemas de segurança que impõe regras de inclusão e exclusão” 

(CALDEIRA, 2000, p. 259). Sobre esta característica, compreendemos inicialmente que 

existe uma dualidade do controle que é exercido sobre o que é interno e o que é externo.  

O controle interno exercido nos enclaves fortificados se dá, prioritariamente, mas de 

formas diferentes, sobre dois sujeitos, os moradores e os trabalhadores destes espaços 

(empregadas domésticas, motoristas, encarregados de serviços gerais, seguranças, entre 

outros). Quanto aos moradores, existe uma multiplicidade de regras que foram criadas e 

aprovadas em assembleia geral por eles mesmos26, cujo objetivo seria a boa convivência 

entre iguais, no entanto, tanto à existência dessas regras, quanto o reconhecimento de 

sua necessidade, problematizam as referidas vantagens de se viver entre iguais, 

tornando evidente a contradição entre homogeneidade social, promovida pelos enclaves 

fortificados, e sociabilidade, largamente idealizada pelo discurso imobiliário. Viver 

entre iguais do ponto de vista socioeconômico, como estratégia de segurança e 

                                                           
25 Nos dias atuais, as manifestações populares se diferenciam daquelas ocorridas no final da década de 
1980, quando eram pautadas pela busca da democracia e da ampliação dos direitos políticos. Atualmente, 
outros temas são expressos sob a forma de protestos e reinvindicações sociais, como segurança, justiça 
contra algum ato de violência que tenha causado comoção social, direito ao transporte e a habitação, 
movimentos religiosos, ou mesmo por questões de saúde pública, como a campanha contra a dengue.  
26 Também são recorrentes as informações obtidas por pesquisadores de espaços residenciais fechados, 
sobre a baixa participação dos moradores nas assembleias (SPOSITO E GÓES, 2013, por exemplo). 
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sociabilidade, remete a uma forma de convivência pautada em regras, em que a 

conflitualidade cotidiana se manifesta cada vez mais como dificuldade de cumprimento 

destas regras.  

O exercício do controle sobre os trabalhadores dos enclaves fortificados é 

intenso e não esbarra em obstáculos como a exclusividade dos moradores e sua posição 

social que frequentemente é usada para coagir, sobretudo, os guardas (responsáveis pelo 

exercício desse controle). Nestes casos, a rigidez das regras, como a revista dos 

funcionários no fim do expediente e as entradas separadas, não são questionadas, 

acabando por naturalizar-se, o que evidencia seu profundo significado político 

(CALDEIRA, 2000; SPOSITO E GÓES, 2013). 

A intensidade do controle se amplia na medida em que observamos o exterior do 

residencial, então percebemos que os esforços se dão no sentido de promover a 

separação social, constituindo barreiras visíveis entre os desejáveis e indesejáveis, entre 

incluídos e excluídos, cuja principal diferenciação é a socioeconômica e espacial. O 

“olho do poder” (FOUCAULT, 2007) está presente, ostensivo e eficaz, demarcado por 

sistemas de vigilância eletrônica, seguranças armados, muros e cercas eletrificadas, 

dando aos enclaves fortificados a capacidade de se inserir no espaço urbano como 

equipamentos hostis aos indesejáveis e, assim como o “Panoptico de Bentham”, 

capazes de iluminar a escuridão (associada ao convívio público e a heterogeneidade 

social), mas se diferenciando dele pelo seu caráter visível e explícito, cuja 

despreocupação com a economia política tornou-se uma de suas características 

principais (SPOSITO E GÓES, 2013).  

Sobre essa quarta característica dos enclaves fortificados, apresentada por 

Caldeira (2000), constatamos que nos ERPFEs, a vigilância e o controle seguem uma 

lógica diferente, levando em conta a intencionalidade dos sujeitos que promovem o 

controle nestes espaços. Nesse sentido, os agentes responsáveis pela produção dessas 

habitações populares precisam ser levados em conta, assim como a viabilização da 

aquisição das moradias. Ambas envolvem a presença do Estado, o que implica em 

regras relacionadas à tipologia e ao padrão construtivo das residências. 

Após a venda e entrega das residências, o controle é exercido pelos próprios 

moradores de duas formas, principalmente. As menos organizadas foram constatadas 

nos residenciais pesquisados em Três Lagoas (San Raphael, Espanha, Alpha e Lago 

Azul), nos quais, os trâmites condominiais ainda não foram executados, não foram 

eleitos os respectivos síndicos, não há pagamento de taxa condominial e não existe a 
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terceirização de serviços. Nestes ERPFEs, o controle27 mais frequente diz respeito às 

regras como lei do silêncio, limite de velocidade, limpeza e, em alguns casos, aos 

limites impostos às práticas cotidianas das crianças, como brincadeiras nos espaços 

coletivos. Mas ainda estão presentes controles mais formais, impostos pelo banco 

financiador, como a Caixa Econômica Federal, que regula as alterações nos imóveis28. 

Formas de controle mais organizadas (regulamentadas) foram encontradas nos 

ERPFEs pesquisados em Presidente Prudente/SP (Jardins de Anahy, Eco Palace, Saint 

Moritz, Primavera e Vista do Vale), nos quais, a organização condominial foi concluída 

e o controle é mais intenso.  

Quanto à influência direta do Estado (nas instâncias Federal e Municipal), além 

dos aspectos já mencionados, há ainda a escolha dos moradores que residirão nos 

ERPFEs. Em nossos trabalhos de campo na cidade de Presidente Prudente, averiguamos 

que esse foi o caso do Residencial Esmeralda e do Residencial Bela Vista. Neles, os 

moradores tiveram acesso às residências por meio de cadastro na Secretaria de 

Habitação Social, que foi responsável pela inscrição e realização do sorteio público das 

casas, as quais foram construídas no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial 

(PAR), financiadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), cujo título de 

propriedade é emitido após a quitação do imóvel. Sobre o processo de aquisição desses 

imóveis, o relato da Senhora Cleide é esclarecedor:  

Na verdade, eu tinha feito a inscrição da CAIXA e fui sorteada. Eu 

fiquei sabendo das inscrições porque tinha uma faixa na avenida, onde 

era uma biblioteca antigamente, lá no centro, hoje eu não sei o que é 

aquele prédio. Então eu vi aquela faixa e resolvi fazer a inscrição. As 

inscrições estavam sendo feitas em um estabelecimento no 

cruzamento das avenidas Washington Luiz com Coronel Marcondes, 

onde funcionava um órgão público municipal. Depois de fazer a 

inscrição, depois de um longo tempo de espera eu fui chamada para o 

sorteio de 199 casas, mas neste sorteio não saiu meu nome, com isso 

eu achei que não ia conseguir a casa, mas depois eu recebi uma 

cartinha me convidando para fazer uma entrevista, que estava 

acontecendo lá no SESC Thermas, os entrevistadores eram alguns 

funcionários da CAIXA, e depois da entrevista passou mais uns dois 

meses e eu recebi outra correspondência, informando para eu ir pegar 

                                                           
27 Firmado por acordos verbais. 
28 No caso dos imóveis que ainda estão sob alienação. 
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a chave e para saber qual seria a minha casa. Eu não escolhi a minha 

casa, ela foi dada por sorteio, que aconteceu no teatro municipal. 

(Cleide, 33 anos, auxiliar de desenvolvimento infantil, Residencial 

Bela Vista, Presidente Prudente) 

 

Em nossas visitas a esses dois residenciais, constatamos que há aparatos 

condominiais, como a presença de síndico, regimento interno, convenção condominial, 

segurança privada terceirizada, entre outros, que denotam um controle interno e externo 

mais organizado, com regras explícitas que influenciam na sociabilidade de seus 

moradores.  

Diferentemente dos enclaves fortificados voltados às classes médias e altas, 

nossa hipótese é que as regras impostas a esses moradores são mais intensas, dado ao 

fato de que o poder e o controle estão nas mesmas mãos. Quando o poder se desvincula 

do controle, o seu exercício é mais problemático, como no caso dos enclaves 

fortificados em que os moradores exercem o poder, com base em sua condição 

socioeconômica, e os guardas exercem o controle, por meio da fiscalização. Neste caso, 

o exercício do controle sempre será emblemático, tendo em vista que o exercício do 

poder é mais forte do que o controle, daí a necessidade de se eleger um síndico, que é 

encarregado pelo equilíbrio entre as duas forças. Mas isso resulta, ora na imposição do 

cumprimento das regras, ora em permissividade, levando em conta os interesses 

particulares envolvidos em cada caso.  

Nos ERPFEs e, mais particularmente, naqueles incorporados nos moldes do 

PAR, em Presidente Prudente (Residencial Esmeralda e Residencial Bela Vista), o 

exercício do controle e do poder estão nas mesmas mãos, sendo o poder exercido pelo 

síndico, representante da “Mark in imobiliária”, e o controle exercido pelos guardas que 

são contratados pelo síndico, que são diretamente subordinados a ele. Isso resulta no 

exercício do controle sobre os moradores que são vistos como arrendatários e não como 

proprietários detentores de direitos, ou seja, representados mais como cumpridores de 

deveres e menos como detentores de direitos. 

Uma peculiaridade do controle neste tipo de empreendimento é, portanto, a 

participação direta ou indireta, mas constante, do Estado, que assume o papel de 

arrendatário, exercendo o controle sobre os imóveis até sua quitação, que pode ser 

realizada após o prazo mínimo de 60 meses de arrendamento. As residências são de 

propriedade do Governo Federal, administradas pela Caixa Econômica Federal, sendo 
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ela quem escolhe (através de licitação) a empresa que fará a administração dos 

residenciais. Aos moradores resta a formação de um Conselho Fiscal que exerce papel 

fiscalizador muito limitado dos gastos com o condomínio, executados por empresa 

responsável pela administração condominial. 

Em ambos os casos, o controle é exercido quase que exclusivamente sobre os 

moradores, seja por meio da proibição da venda dos imóveis, da sublocação, da 

alteração do padrão construtivo, ou mesmo das regras internas. Além disso, outros 

controles são vivenciados cotidianamente pelos moradores dos ERPFEs, uma vez que, 

devido à proximidade das residências, sua disposição espacial (frente a frente) e a 

tipologia das casas (originalmente sem muros entre elas e com a fachada aberta), 

permite a quem circula pelas vias do residencial observar o que se passa no interior das 

residências29.  

A despeito das diferenças importantes quanto à forma de aquisição dos ERPFEs, 

identificamos proximidades, pontos de convergências, principalmente em relação à vida 

cotidiana nestes espaços, que incluem o emprego de estratégias de resistência aos 

controles mencionados. Além disso, como foi anteriormente descrito, a localização 

periférica, a falta de infraestrutura, a tipologia das casas, os equipamentos de lazer 

insuficientes ou ausentes, a desorganização dos moradores e o frequente descaso com os 

equipamentos coletivos, também são pontos de convergência entre eles.  

A última característica diz respeito à flexibilidade dos enclaves fortificados que 

“devido a seu tamanho adere às novas tecnologias de comunicação, a organização do 

trabalho e aos sistemas de segurança como espaços autônomos, independentes do seu 

entorno, podendo ser construídos em qualquer lugar, mas sem pertencerem a seus 

arredores imediatos, estando conectados a redes invisíveis” (CALDEIRA, 2000, p. 259). 

Por um lado, a magnitude e a oferta de equipamentos de lazer dos empreendimentos 

pesquisados pela autora30 refletem no tamanho dos enclaves fortificados que podem 

adquirir proporções gigantescas, fazendo com que sejam construídos fora do centro 

urbano, por uma combinação de fatores como oferta de espaço e valores fundiários mais 

baixos.  

Com isso, torna-se imprescindível que os responsáveis pela incorporação dotem 

estes espaços de boa infraestrutura para atrair os compradores, dando ao 

empreendimento relativa autonomia, o que faz com que os enclaves não dependam 

                                                           
29 Este tema é tratado detalhadamente no capítulo 4. 
30 Área verde, quadras poliesportivas, área molhada, playground, salão de jogos, academia, etc. 
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diretamente do entorno, desconectando-se da vizinhança. Embora os enclaves possam 

estar espacialmente próximos a áreas ocupadas por moradores de baixa renda, há um 

abismo virtual e social entre os de dentro e os de fora, o que, em alguns casos, justifica a 

presença de muros altos, bastante reais.   

Por outro lado, os ERPFEs por nós estudados foram em grande parte 

incorporados em áreas de menor valor fundiário, por vezes, isoladas, e desconectadas da 

malha urbana consolidada. Grande parte das melhorias na infraestrutura dos espaços em 

que foram implantados está sendo realizada pelo poder público e não pela 

incorporadora. Há, portanto, diferenças entre o padrão construtivo dos 

empreendimentos, implicando em uma segmentação por renda, conexões e desconexões 

com seu entorno, formas de controle e vigilância que guardam diferenças em relação 

aos enclaves fortificados, no entanto, resta-nos compreender se há semelhanças do 

ponto de vista da produção ideológica destes novos modelos de moradia, tendo em vista 

que moradores de diferentes cidades brasileiras sofrem impactos da “linguagem da 

violência” (MACHADO DA SILVA, 2010), cada vez mais difundida pela mídia e 

apropriada pelos agentes privados produtores do espaço para justificar a oferta deste 

tipo de habitação.   

Portanto, na próxima seção nos aprofundamos na análise da produção das 

cidades, frente às representações sociais que lhes foram historicamente atribuídas.  Esta 

discussão se faz importante, sobretudo porque o tema da insegurança urbana tem 

assumido papel central nas cidades brasileiras, contribuindo para o desencadeamento de 

práticas espaciais como a busca individual por segurança, por exemplo, que por sua vez 

tem influenciado os citadinos quanto à tomada de decisões sobre as escolhas 

locacionais, como as residenciais, mas também de lazer e consumo.  

 

1.3 A insegurança urbana e seus desdobramentos nas cidades estudadas 

A insegurança vivenciada nos espaços urbanos é em grande medida influenciada 

pela atenção cotidiana dada pela mídia aos crimes ocorridos nas cidades. No entanto, é 

preciso esclarecer que não são todos os tipos de violência que são divulgados e causam 

a insegurança urbana, isso porque esta noção é polissêmica e compreende um grande 

conjunto de ações que nem sempre estão relacionados à criminalidade. Misse (2001) 

considera que a violência urbana diz respeito a uma multiplicidade de eventos que 

podem reunir, na mesma denominação geral, motivações distintas, desde vandalismos, 
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desordens públicas, motins e saques, até ações criminosas individuais de diversos tipos, 

incluindo aquelas que não foram intencionais.  

Dando profundidade ao tema, verificamos que a palavra violência vem do latim 

“violentia”, que significa “a força que se usa contra o direito e a lei”. Violento 

(violentus) é quem age com força impetuosa, excessiva, exagerada (MISSE, 2001). O 

emprego retórico da palavra passou a lhe conferir significados cada vez mais amplos: 

violência dos ventos, violência das paixões... A utilização do termo passou a significar 

qualquer ruptura da ordem ou qualquer emprego de meios para impor uma ordem. Nas 

últimas décadas, a palavra violência adquiriu muitos significados novos, mas resistem 

em seu emprego, duas características que se mantiveram no seu uso cotidiano, 

atravessando muitas épocas e mudanças históricas. Essas características dizem respeito 

a como se usa e contra quem se usa essa expressão, desse modo, “o violento é sempre o 

outro”, aquele a quem aplicamos a designação. O emprego da palavra é assim 

performativo, ou seja, ao empregá-la estamos agindo socialmente sobre outrem. 

Violência não é uma expressão apenas descritiva ou neutra, visto que seu uso já 

evidencia uma tomada de partido, envolvendo necessariamente relações de poder.  

Ainda, sobre a violência, Carrión (2008, p.112) adverte que a relação entre 

cidade e violência é pouco estudada, alegando que o problema metodológico na 

definição da violência se dá porque ela é entendida a partir de certos atributos e não de 

relações sociais, o que impede conhecer com profundidade a violência e estabelecer os 

pontos correspondentes com a cidade. 

Para o autor (2008, p.113-114), é imprescindível questionar se existe uma 

causalidade urbana na violência, que o fez evidenciar dois equívocos relacionados a 

concepção e a política. Sobre o primeiro, o autor assinala uma visão dominante 

sustentada pela tentação de encontrar a causalidade da violência na cidade, o que gera, 

no seu entender, uma visão negativa dela. Quanto à política, destaca um pragmatismo 

ideológico reinante, com base no qual é construído um conjunto de propostas para a 

solução do problema que não tem sustentação na realidade. 

Tendo em vista a multiplicidade de significados e os problemas metodológicos 

da noção de violência, concordamos com Magrini quando afirma que a violência não 

oferece precisão na definição de seus conteúdos, não permitindo uma análise ampla e 

efetiva dos processos a ela relacionados, na medida em que um alto grau de 

generalização faz com que diferentes fenômenos sejam reunidos sob uma mesma 

designação, implicando na perda das singularidades. Continuamos a concordar com a 
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autora quando propõe que, para o avanço dos estudos sobre a representação da 

insegurança nos espaços urbanos, é preciso distinguir violência e insegurança urbana, as 

quais, apesar de serem tratadas como equivalentes, guardam diferenças, pois “a 

violência não é sempre a razão direta e exclusiva do processo de produção da 

insegurança” (MAGRINI, 2012, p. 398). 

Para Kessler (2009, p. 16), a opção metodológica de adotar a expressão 

“sentimento de insegurança” torna-se válida na medida em que se propõe a ir além da 

análise das respostas emocionais da percepção de símbolos vinculados ao delito, tal 

como é feita nos estudos da criminologia, incorporando um quadro muito mais amplo, 

correspondente às representações, emoções e ações. Sposito e Góes (2013) apropriam-se 

das contribuições de Kessler (2009) e avançam, propondo a utilização da expressão 

“insegurança urbana”, compreendendo que o termo já incorpora a ideia de sentimento, 

além de delimitar que seu estudo se refere ao espaço urbano, reconhecendo que a 

insegurança é um fenômeno que também pode ser verificado nos espaços rurais.  

Nessa tese de doutorado, também adotamos a expressão “insegurança urbana”, 

“com base na qual se pretende explicitar as relações entre as dimensões objetivas e 

subjetivas que a constituem e as relações de poder subjacente, sem desconsiderar que 

todas elas são socialmente construídas” (SPOSITO E GÓES, 2013, p. 166). 

 Feitas as primeiras considerações acerca de nossa opção metodológica quanto 

ao uso da expressão utilizada para nos referirmos a crescente insegurança percebida 

pelos citadinos, passamos ao desvendamento dos elementos que contribuem para a 

representação das cidades como espaços inseguros. 

Machado da Silva (2010) nos fornece as primeiras pistas, através de seu estudo 

realizado sobre a cidade do Rio de Janeiro, concentrando-se nas implicações da 

expansão da criminalidade violenta sobre a sociabilidade urbana, compreendendo assim, 

que a análise da violência é o “centro de uma gramática que conduz a uma compreensão 

político moral de boa parte da vida cotidiana nas grandes cidades” (MACHADO DA 

SILVA, 2010, p. 286). 

Para o autor, o mapeamento da violência no Rio de Janeiro, tendencialmente 

elaborado pelos órgãos administrativos do Estado e apropriado pelos veículos de 

comunicação, contribuiu para a constituição de uma visão distorcida dos espaços 

urbanos, criando estereótipos espaciais, como a associação das favelas a espaços 

dominados pelo tráfico de entorpecentes. Os moradores das favelas são então 

identificados como os outros, associados à desconfiança, medo e insegurança. 
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No tocante a produção do espaço urbano, alguns processos desencadeados têm 

corroborado a representação das cidades como espaços inseguros, incorporando 

elementos que favoreçam a associação de assentamentos apropriados por famílias de 

menor poder aquisitivo à insegurança (fenômeno que não ocorre apenas nas grandes 

cidades). Tais processos são potencializados e amplificados através do que o autor 

chama de “linguagem da violência”, que ganha cada vez mais centralidade nos 

discursos políticos, assumindo papel importante nas conversas cotidianas entre os 

citadinos de todas as classes sociais. 

O que Machado da Silva (2010) chama de “linguagem da violência”, Caldeira 

(2000) chamou de “fala do crime”, que é sustentada por todo um conjunto de 

informações como estatísticas criminais (criando estereótipos), pela violência policial, 

descrença no poder judiciário31 e veiculação diária da mídia que põem em evidência 

crimes, contra o patrimônio e contra a pessoa, cometidos nas cidades brasileiras. Assim, 

o crime e a violência tornam-se fenômenos centrais. 

as narrativas cotidianas, comentários, conversas e até mesmo 
brincadeiras e piadas que têm o crime como tema contrapõem-se 
ao medo e à experiência de ser uma vítima do crime e, ao 
mesmo tempo, fazem o medo proliferar. [...] A fala do crime 
constrói sua reordenação simbólica do mundo elaborando 
preconceitos e naturalizando a percepção de certos grupos como 
perigosos. (CALDEIRA, 2000, p. 9-10) 
 

Mas assinalamos que a insegurança urbana é uma construção historicamente 

produzida que, através da articulação entre o tempo e o espaço, assume novos 

significados e ganha novas dimensões, contribuindo para novas hierarquizações dos 

espaços (KESSLER, 2009). 

Buscando dar conteúdo aos processos históricos que conduziram as cidades a 

serem representadas como espaços inseguros, incorporamos as contribuições de Biceño-

Léon (2007) que, para além da responsabilidade da mídia neste processo, considerou a 

velocidade e a intensidade da urbanização das cidades latinoamericanas enquanto fonte 

do problema. Para ele: 
El proceso de urbanización fue muy rápido e muy grande, y lo que era 
una esperanza de bienestar y ciudadanía no se logró, por el contrario, 
se frustró. No se trata de que las ciudades sean productoras de 
violencia en sí mismas; no, al contrario, tienden a disminuirla y eso 

                                                           
31 Fatores que deslegitimam o Estado, fazendo com que os citadinos não acreditem em sua eficiência para 
combater a violência. 
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ocurrió com la primera generación que llegó a las ciudades, pero luego 
llegaron muchos más y el proceso se desbordó, luego nació una nueva 
generación y la ciudad representó un ambiente hostil, en el cual había 
que sobrevivir con el recurso de la violência. (BRICEÑO-LÉON, 
2007, p. 74) 
 

Para o autor, o êxodo rural teve importante peso para o processo de 

superpopulação das cidades, sobretudo, as grandes cidades latinoamericanas, que por 

sua vez contribuíram para inúmeras mudanças na produção e organização espacial. Mas 

ele incorre em generalizações das quais discordamos, pois ao tentar tratar a realidade 

brasileira, Biceño-Léon (2007, p.75) argumenta que o agravamento do problema se deu 

com a mudança populacional da zona rural para a urbana e dos moradores das pequenas 

cidades para as grandes cidades, compreendendo que o processo de urbanização na 

América Latina tende a ter essa dinâmica concentradora de poder, riqueza e violência. 

Nossa discordância se dá em relação à centralização identificada, uma vez que, no 

cenário atual, temos verificado o inverso, ou seja, a descentralização dos meios de 

produção (desconcentração industrial), populacional (dada a maior taxa de crescimento 

populacional nas cidades de porte médio) e até a da violência, tal como demonstrou 

Magrini (2013). 

Entendemos, portanto, assim como Pedrazzini (2006) e Curbet (2007), que o 

processo de globalização pelo qual as cidades têm passado, contribuiu para a 

desconcentração de fenômenos como a criminalidade, o que também foi observado por 

Biceño-Léon (2007, p. 76), ao descrever novas modalidades criminais, como os 

“secuestro express”, nos quais os criminosos, ao invés de tentar burlar o sistema 

operacional dos caixas eletrônicos bancários, sequestram os transeuntes e os obrigam a 

sacar o dinheiro32. 

As afirmações de Bauman (2007) estão de acordo com Biceño-Léon (2007), ao 

assinalar que a vida nas cidades se transforma num estado da natureza caracterizado 

pelo domínio do terror, acompanhado pelo medo onipresente. A guerra contra a 

insegurança e particularmente contra os perigos e os riscos à segurança pessoal, agora é 

travada dentro da cidade, onde se estabelecem os campos de batalha e se traçam as 

linhas de frente, de modo que a cidade, “de um lugar relativamente seguro, passou a ser 

relacionada principalmente nos últimos cem anos, mais ou menos, mais ao perigo do 

que a segurança” (BAUMAN, 2007, p. 97). 

                                                           
32 Essa prática é conhecida no Brasil como “saidinha de banco”. 
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Na perspectiva das cidades enquanto espaços inseguros, Souza e Compans 

(2010) identificaram formulações de políticas públicas no Rio de Janeiro que visavam a 

redução da insegurança por meio da redefinição de determinados espaços residenciais, o 

que se deu através da observação empírica das intervenções urbanas realizadas em áreas 

de favelas por ocasião da realização dos jogos Pan-Americanos em 2007. 

Para as autoras (2010, p.22), ficou evidente que o esforço por parte do poder 

público em constituir “espaços urbanos seguros”, não passou de uma manobra de 

controle social exercido sobre a população pobre, cujo objetivo era o não 

transbordamento da criminalidade para áreas elitizadas ou de interesse da elite carioca. 

Tal conclusão reforça a pertinência das críticas de Carrión (2008) à busca por uma 

causalidade da violência e aos equívocos políticos gerados que, neste caso, tem 

contribuído para a frequente associação da pobreza com a violência. 

Ao denunciar a exploração da violência como fator que justifica as intervenções 

espaciais de controle de massa, Pedrazzini (2006, p. 24-25) afirma que “a violência real 

dos pobres e o sofrimento que os conduz à violência fazem parte do espetáculo 

cotidiano e são vendidos como um produto qualquer”. Não obstante, a mídia exerce 

papel fundamental na difusão desses atos violentos. Para melhor compreendermos esse 

seu papel, Carrión e Núñes-Vega (2006, p. 13) propõem uma distinção entre as notícias 

de crimes violentos dados pela mídia impressa e pela mídia televisiva, argumentando 

que “enquanto os periódicos usam a informação estatística para o tratamento temático 

dos fenômenos da violência, a televisão processa e imediatiza as retóricas de histórias 

vermelhas, em uma ótica da espetacularização”.  

Compreende-se então, que a insegurança urbana se globaliza e se alimenta 

através dos meios de comunicação que os mantém informados do que ocorre 

diariamente em outros lugares, de forma que “mesmo os que vivem em lugares mais 

seguros têm sensação de insegurança, por se identificarem com os temores dos outros” 

(CURBET, 2007, p. 168). Mas é preciso levar em conta a argumentação de Dammert 

(2007, p. 83) de que os meios de comunicação não são um elemento abstrato que 

participa da vida social, mas pelo contrário, constituem um agente com interesses 

econômicos e políticos claros.  

Por sua vez, a insegurança urbana vivenciada nas cidades brasileiras ganha cor, 

identidade e local de residência, sobretudo porque a “mídia procura formalizar o real, 

introduzindo certa ordem onde parecia haver caos”, propiciando aparente conforto ao 

indicar aos telespectadores, horários em que a violência ocorre, locais perigosos a serem 
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evitados e até sujeitos perigosos de que se proteger (SPOSITO E GOES, 2013, p. 175-

6).  
A mídia age com base em preconceitos e estereótipos, facilmente 
reconhecíveis pelos mesmos telespectadores, porque condizentes com 
as suas representações sociais, já que reforçam a estratégia, que não é 
nova, de identificar o perigo no outro, personificado no aidético, no 
negro, no favelado, no homossexual ou no imigrante.  
 

Com efeito, o outro, claramente identificado, tornou-se o inimigo a ser 

enfrentado ou, no mínimo, evitado. As estratégias de enfrentamento ou evitação se 

articulam entre a atuação das instituições de segurança que os reprimem com veemência 

e dos citadinos que, de acordo com sua condição socioeconômica e capacidade de pagar 

pela segurança de sua família, reproduzem estratégias de evitação e controle, 

contribuindo para a aceleração do processo de desvalorização do espaço público 

(SOBARZO, 2004). 

Buscando avançar no entendimento das relações entre o crescimento real da 

criminalidade e o recrudescimento da insegurança urbana na cidade de Presidente 

Prudente, Sposito e Goes (2013) verificaram que a execução de políticas públicas de 

segurança que objetivavam a descentralização das penitenciárias e sua difusão para o 

interior paulista, contribuíram para o aumento da insegurança da população prudentina, 

tendo em vista que o Oeste Paulista foi amplamente impactado pela instalação de 

complexos penitenciários nos anos 1990. 

Isso gerou um grande temor, não apenas dos moradores da cidade, mas da 

região. Neste caso, os estereótipos e o preconceito não foram direcionados apenas aos 

internos, mas também a seus familiares que se instalaram nas cidades próximas para 

acompanhar seus parentes transferidos para as penitenciárias locais. 

No caso dos moradores de Três Lagoas, os bodes expiatórios se distinguem dos 

verificados em Presidente Prudente. Houve após 2006 a implantação de grandes 

indústrias, as quais empregaram um considerável número de trabalhadores, os quais 

vieram, na sua grande maioria, da Região Nordeste do país. O emprego de nomes 

pejorativos (baianos, peões, cabeças chatas, terra seca) passou a circular e a fazer parte 

dos comentários cotidianos33 que, frequentemente, representam os trabalhadores 

imigrantes pobres34 como causadores de confusão, alcoólatras e, por vezes, criminosos. 

                                                           
33 Entrevistas realizadas nos ERPFEs em Três Lagoas foram importantes para fundamentar essa 
interpretação. 
34 É importante esclarecer que nem todos os trabalhadores imigrantes exerceram cargos subalternos nas 
fábricas, sendo estes trabalhadores bem recebidos pela sociedade três-lagoense. O preconceito volta-se, 
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Embora tenhamos conseguido identificar alguns sujeitos representados como os 

“inimigos” a serem evitados nas cidades pesquisadas, a identificação dos outros 

(citadinos esteriotipados) não é tão direta. Sobre esse aspecto, Kessler (2011) alerta que 

se tem produzido uma indefinição relativa às figuras do temor, de tal modo que a 

percepção de ameaça não se limita só as imagens mais estigmatizadas, como os jovens 

dos setores populares:  
En efecto, los entrevistados relatan robos de parte de personas ‘bien 
vestidas’, que ‘parecía gente de clase media’; en urbanizaciones 
privadas circulan historias de gente que ha entrado a robar ‘vestida 
con traje y corbata como un nuevo vecino que venía a trabajar’, y en 
comércios de barrios populares, se describen hechos protagonizados 
por mujeres, algunas con bebés en brazos. (KESSLER, 2011, p. 86) 
 

Essas indefinições, já identificadas por Caldeira (2000) em seu estudo sobre a 

segregação socioespacial na cidade de São Paulo, geram o aumento da insegurança 

urbana, uma vez que, para os citadinos,“você nunca imaginaría que ele é um bandido” 

(SPOSITO E GÓES, 2013, p.257). Além disso, Kessler (2011) adverte que a 

deslocalização e a indefinição de uma tipologia dos criminosos não produz a abolição 

de certos estigmas e prejuízos sobre pessoas e lugares, pelo contrário, esta pluralidade 

de imagens reforça a sensação de uma ameaça aleatória e onipresente.  

Há uma grande exposição ao sensacionalismo pautado em uma incessante busca 

por respostas imediatistas, frequentemente repressivas, à identificação de culpados nos 

outros, corroborando novas redefinições das práticas dos citadinos e a potencialização 

da segregação socioespacial (GÓES, 2012). 

Cientes de que os estereótipos são criações sociais, compreendemos que a mídia 

tem papel fundamental na afirmação dos preconceitos exercidos sobre os detentos e seus 

familiares (Presidente Prudente) e os trabalhadores imigrantes pobres (Três Lagoas), 

incentivando nestas cidades a personificação daqueles que devem ser evitados. 

Tendo em vista tal manipulação promovida pela mídia, que desperta o interesse 

dos agentes privados produtores do espaço urbano, Souza (2008, p. 29) considera que “a 

percepção pública da insegurança pode não evoluir, ao menos durante um certo tempo, 

de maneira totalmente proporcional e coerente com as taxas de crimes violentos”. Isso 

acontece porque o medo do crime violento cresce em escala maior do que a própria 

violência, sendo este fenômeno potencializado por agentes econômicos. 

                                                                                                                                                                          
sobretudo, aos trabalhadores menos especializados que circulavam pela cidade trajando os uniformes das 
fábricas, talvez por uma estratégia de serem identificados como trabalhadores, mas sem grande êxito no 
enfrentamento desses estereótipos.  
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Isso acontece, entre outros fatores, porque a mídia, comumente se 
encarrega de amplificar e retroalimentar o medo. O crime rende boas 
manchetes, o medo do crime vende jornais e encontra ampla audiência 
– da mesma forma que, cada vez mais, o medo do crime rende bons 
negócios e promete render votos a candidatos a cargos no Executivo e 
no Legislativo. (SOUZA, 2008, p. 30) 
 

Buscamos fundamentar o papel exercido pela mídia35 na divulgação de 

estatísticas oficiais sobre a criminalidade nas cidades de Presidente Prudente e Três 

Lagoas, a partir de um levantamento inicial desses dados36, mas enfrentamos muitas 

dificuldades. Para o caso de Presidente Prudente, os dados criminais são divulgados 

pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo37, apresentando séries 

estatísticas para todos os municípios de sua área administrativa. Os dados divulgados se 

referem aos crimes de homicídio doloso, roubo e furto, os quais foram organizados por 

nós, possibilitando algumas perspectivas de análise. Foram divulgadas quatro categorias 

de dados: 1) anuais, por cem mil habitantes; 2) anuais, em dados absolutos; 3) mensais, 

em dados absolutos e 4) mensais, em dados absolutos, de acordo com a delegacia que 

registrou a ocorrência. 

As taxas de delito por cem mil habitantes foram elaboradas de acordo com os 

dados obtidos no período de 1999 a 2013. De modo semelhante, podem ser encontradas 

em números absolutos, as ocorrências criminais divulgadas no mesmo período. Mas a 

divulgação das ocorrências registradas por mês em Presidente Prudente, corresponde a 

um período de análise mais curto e recente, apresentando dados estatísticos, em 

números absolutos, apenas para 2012 e 2013.  

A última categoria de divulgação refere-se aos dados absolutos das ocorrências 

registradas por Delegacia de Polícia que correspondem apenas a 2012 e 2013. Sua 

análise possibilita a identificação das áreas em que foram registradas as ocorrências, 

tendo em vista que a divisão administrativa das delegacias não corresponde aos bairros, 

mas sim às áreas. 

Para o caso de Três Lagoas, conseguimos através do setor de estatística da 

Polícia Militar, os dados absolutos, que foram por nós convertidos em índices por cem 

                                                           
35 Embora estejamos tratando da atuação da mídia enquanto agente produtor de representações de 
insegurança, compreendemos que outros agentes têm interesse na produção da insegurança difusa, tal 
como apresentou Magrini (2013, p. 55), identificando, além da mídia, mais quatro grupos de agentes: os 
promotores imobiliários, as empresas que oferecem equipamentos de serviços ligados à busca privada por 
segurança, os políticos e por fim, a própria sociedade. 
36 Conforme demonstrado por Magrini (2013) e Sposito e Góes (2013), é necessário problematizar o 
significado desses dados estatísticos oficiais de criminalidade. 
37 Ver site < http://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/dados.aspx?id=467 > acessado em 10/01/2014. 

http://www.ssp.sp.gov.br/estatistica/dados.aspx?id=467
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mil habitantes38, no entanto, o intervalo de tempo é bem menor que o disponibilizado 

para o caso de Presidente Prudente, sendo apresentados dados de 2007 a 2013.   

No Mato Grosso do Sul, houve em 2006 a implantação do Sistema Integrado de 

Gestão Operacional, conhecido como “Projeto SIGO”, que é uma ferramenta on line 

utilizada para o registro das ocorrências criminais. Entretanto, esta ferramenta foi alvo 

de inúmeras desconfianças por parte dos operadores de segurança pública, uma vez que 

se configurava como uma novidade, sendo necessária a capacitação dos policiais, o que 

não ocorreu de forma adequada no início de sua implantação.  

Após um levantamento feito na Delegacia Regional de Polícia Civil, com sede 

em Três Lagoas, constatamos que em 2006 foram registrados apenas 128 boletins de 

ocorrências no sistema on line do Projeto SIGO, por outro lado, no ano de 2007, foram 

registradas 2.653 ocorrências. Esses números revelam que o período de transição e o 

método de confecção das ocorrências foram problemáticos39.  

A implementação do Projeto SIGO implicou no aumento de investimento em 

equipamentos eletrônicos, tais como, computadores com acesso à internet e 

impressoras, além de espaços físicos, como salas apropriadas para o registro das 

ocorrências, mas este investimento se deu de forma gradual e apenas no ano seguinte a 

implementação do projeto, alcançou todas as delegacias e destacamentos de Polícia 

Militar do interior. 

É importante esclarecer que não houve a incorporação das ocorrências 

registradas anteriormente na plataforma digital do Projeto SIGO40, o que possibilitaria a 

divulgação de dados estatísticos de um longo período de tempo. Como isso não ocorreu, 

a consulta a estes boletins de ocorrência arquivados teria que ser feita manualmente, 

mediante autorização do delegado responsável, mas tal solicitação foi negada. A 

hipótese que formulamos para a recusa do acesso aos boletins de ocorrência pauta-se na 

“proteção corporativa”, tendo em vista que há uma grande diferença entre os boletins de 

ocorrência registrados e os inquéritos policiais instaurados. Tal estratégia foi 

                                                           
38 Para a conversão dos dados absolutos em dados por cem mil habitantes, procedemos do seguinte modo: 
dividimos o número absoluto (anual) das infrações penais ocorridas no município, pelo número de 
habitantes, então, multiplicamos o resultado por 100.000. Esta fórmula matemática foi extraída da 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, podendo ser encontrada no site - 
http://www.ssp.sp.gov.br/fale/estatisticas/answers.aspx?t=6. 
39 Esse fato corrobora a importância de se problematizar o significado desses registros oficiais, conforme 
mencionado na nota anterior. 
40 As ocorrências eram elaboradas manualmente pela Polícia Militar e após serem entregues nas 
Delegacias de Polícia Civil eram digitadas em documentos do Word, impressas e inseridas em pastas 
específicas para a instauração do processo penal ou arquivamento. 
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comumente empregada, justamente porque não havia uma gestão integrada das 

informações que possibilitaria maior controle sobre as atividades policiais.  

Outra problematização leva em conta que as estatísticas criminais surgiram 

como sinônimo de objetividade, “como uma ferramenta da arte de governar que foi se 

transformando em instrumento de medição da realidade, servindo ao propósito de 

quantificar os fatos sociais” (MAGRINI, 2012, p. 400). No entanto, a produção dos 

dados estatísticos e sua posterior circulação não é regida apenas por fatores ligados a 

objetividade. Utilizadas para a delimitação e o controle dos fatos sociais, as estatísticas 

devem ser entendidas como resultado das disputas de poder em torno das regras sobre 

como e quem governa, reconhecendo então, uma dimensão política na produção (e 

divulgação) de tais dados. Reconhece a autora que apesar da pretensa objetividade dos 

números, é necessário considerar que aspectos subjetivos perpassam a produção, a 

interpretação e o uso dos dados, que podem apresentar resultados diferentes de acordo 

com os interesses e objetivos colocados (MAGRINI, 2012, p. 400). 

Compreendemos, portanto, que a manipulação estatística da violência, no 

contexto do controle social, apresenta indícios de que a distribuição social dos crimes 

tem sido distorcida pelos registros policiais e estatísticas, podendo-se afirmar que as 

práticas policiais atuam na criminalização dos pobres e na descriminalização dos ricos 

(CALDEIRA, 2000, p. 108). 

Não obstante, Carrión e Núñes-Vega (2006, p. 14) argumentam que as 

estatísticas criminais têm sido produzidas pelos governos locais para enfrentar a 

insegurança urbana, mas também têm sido utilizadas pelos meios de comunicação para 

produzir representações de insegurança, cuja repercussão mais visível tem sido a 

estigmatização dos espaços urbanos onde os índices de delinquência sobem.   

Outro problema a respeito das estatísticas criminais se refere à fidelidade dos 

dados apresentados pelos órgãos oficiais, alegando que as informações provenientes das 

“ocorrências registradas e das prisões efetuadas não podem ser tomadas como um 

retrato fiel ou confiável da criminalidade real, de uma localidade, visto que os dados 

oficiais retratam apenas uma amostra dos padrões reais de ocorrência de crimes” 

(PAIXÃO, 1982, p. 77-78, apud MAGRINI, 2012, p. 401). Isso ocorre em virtude da 

subnotificação dos delitos, uma vez que a propensão para notificar o crime sofrido varia 

de acordo com uma série de fatores e circunstâncias relacionadas às percepções da 

vítima acerca do sistema policial ou do tipo de crime e do bem roubado (MAGRINI, 

2012, p. 402). 
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Apesar de considerarmos que analisar a violência urbana a partir de apenas um 

de seus elementos não é suficiente, sobretudo pela problematização necessária ao uso 

das estatísticas criminais, utilizamos os dados sobre os crimes de homicídio doloso, 

roubo e furto ocorridos em Presidente Prudente e em Três Lagoas, como ponto de 

partida para montar um quadro de referência que nos possibilite entender o papel da 

criminalidade no cotidiano das cidades estudadas, buscando uma compreensão mais 

aprofundada da representação destas cidades como espaços inseguros. 

 

Homicídio doloso 

O crime de homicídio abre a parte especial do Código Penal brasileiro41, descrito 

entre os crimes contra a vida, o qual contempla além do homicídio, os crimes de 

induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, infanticídio e aborto. A tipicidade penal 

do homicídio é expressa pelo artigo 121, “matar alguém”. 

Para Capez (2005), homicídio é a morte de um homem provocada por outro 

homem. “É a eliminação da vida de uma pessoa praticada por outra” (CAPEZ, 2005, p. 

3). O interesse protegido pela norma penal obedece a um critério que leva em 

consideração o objeto jurídico do crime, colocando-se em primeiro lugar os bens 

jurídicos mais importantes: a vida, a integridade física, a honra, o patrimônio etc. É a 

partir dessa estrutura que se elaborou o Código Penal brasileiro de 1940, obedecendo a 

esses bens jurídicos tutelados pelo Estado. 

Tendo em vista as várias circunstâncias, previstas no código penal, sobre o crime 

de homicídio (doloso, preterdoloso ou culposo), fizemos a opção de trabalhar apenas 

com a ocorrência do homicídio doloso, sendo o dolo a vontade e a consciência de 

praticar uma ação penal, que ocorre quando o agente quis ou assumiu o risco de praticá-

lo. Diante do objetivo de apresentar a variação da ocorrência do crime de homicídio em 

Presidente Prudente e Três Lagoas, entendemos que o homicídio praticado com dolo é 

suficiente para a nossa análise, por ser a tipicidade penal que causa maior comoção 

social, portanto, intensamente “espetacularizado” pela mídia que o explora em busca de 

mais audiência. 

Com esse objetivo elaboramos o Gráfico 1 com os índices por cem mil 

habitantes, os quais correspondem ao crime de homicídio doloso, registrados de 2007 a 

2013. Embora estejamos trabalhando com um curto intervalo de tempo, consideramos 

                                                           
41 BRASIL. Constituição Federativa do Brasil, Código Penal, Código de Processo Penal. Org. Luiz 
Flávio Gomes – 6º ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. 
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os dados importantes por se tratar do período em que foi implantada a grande maioria 

dos ERPFEs que pesquisamos.  

 
Gráfico 1: Presidente Prudente e Três Lagoas – Registro de homicídios dolosos: 2007 – 

2013 

 

 
Org.: BATISTA, 2014. 
 
 

O Gráfico 1 sinaliza uma grande diferença entre os dados apresentados em cada 

cidade, os quais devem ser analisados a luz da intensificação do processo da 

reestruturação produtiva42 de Três Lagoas que, segundo nossa interpretação, é 

importante para explicar os altos índices de homicídios dolosos em relação a Presidente 

Prudente. 

A instalação de grandes indústrias43 no município de Três Lagoas em 2006 

atraiu um grande contingente populacional, devido ao aumento da oferta de empregos, 

inicialmente, no canteiro de obras e, posteriormente, no quadro permanente das 

empresas instaladas. Esse fato fez com que sua população saltasse de 85.886 (2005) 

para 101.791 (2010), correspondendo a um aumento de aproximadamente 15,6% que 

consideramos alto em relação ao crescimento populacional do Estado de Mato Grosso 

do Sul, correspondente a 7,07%, no mesmo período, segundo os dados do IBGE (2010). 

                                                           
42 Este processo é discutido no segundo capítulo desta tese. 
43 Referimo-nos às empresas Fíbria Celulose S/A e sua sócia International Paper (papel e celulose), 
Eldorado Brasil (papel e celulose), Sitrel (siderugica) e UFNIII Petrobrás (fertilizantes hidrogenados). 
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Embora a instalação das grandes empresas ocorresse dentro de um planejamento, 

tendo em vista a especulação sobre sua implantação desde os primeiros anos da década 

de 2000, seus efeitos não foram devidamente planejados. Não há correspondência entre 

a velocidade das alterações geradas sobre a produção do espaço urbano três-lagoense e 

as medidas tomadas para adequar a cidade à nova realidade. 

Observa-se problemas em vários setores sociais (habitação, segurança, educação 

e saúde), além do aumento do custo de vida, sobretudo no setor habitacional que, devido 

a grande procura, apresentou preços muito acima do normal. Uma das alternativas 

propostas pelas indústrias para a acomodação dos trabalhadores empregados na 

construção de suas unidades foi a construção de diversos alojamentos na cidade, com 

capacidade para abrigar até três mil trabalhadores, além da construção de unidades 

habitacionais que foram revendidas aos funcionários especializados. 

Toda esta mudança na cidade de Três Lagoas impactou também a segurança 

pública, havendo um aumento dos crimes de homicídios dolosos de 2007 a 2009 na 

margem de 60%, reduzido em 2010, mas votando a subir em 2011, conforme 

demonstrado no Gráfico 1. Outros fatores foram preponderantes para a o aumento do 

homicídio doloso na cidade, registrados até 2009, o que pode ser explicado por sua 

posição geográfica. 

A operação Blackout44, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do 

Estado de Mato Grosso do Sul, decorreu do reconhecimento do avanço da organização 

criminosa “Primeiro Comando da Capital” (PCC) no Estado, cuja atuação se pauta em 

estratégias espaciais45 que visam o tráfico internacional de drogas e de armas.  

É importante esclarecer que, embora reconheçamos que a atuação de 

organizações criminosas seja preocupante, os dados apresentados no Gráfico 1 não nos 

permitem identificar quantos crimes de homicídio dolosos podem estar relacionados à 

disputa territorial travada entre os criminosos e profissionais da segurança pública. 

Sabemos que o crime de homicídio doloso pode ser ocasionado também por crime 

passional, podendo ser entendido como um caso isolado, não necessariamente 

envolvendo a participação de quadrilhas de delinquentes. 

                                                           
44 Divulgada pela TV Record, no programa “Domingo Espetacular” (25/05/2013).   
45 Os criminosos investem em ações delitivas nas cidades de Ponta Porã (sudoeste do Estado de Mato 
Grosso do Sul) que faz divisa com a cidade de Pedro Juan Caballero no Paraguai, permitindo a entrada de 
drogas e armas, sendo elas conduzidas até Três Lagoas (leste do Estado de Mato Grosso do Sul), que é a 
porta de entrada para o Estado de São Paulo. 
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Isso não significa que os crimes passionais são mais aceitáveis do que os 

homicídios provocados por disputas territoriais, mas que, do ponto de vista da 

insegurança urbana, a exploração midiática sobre o interesse do PCC no território sul-

mato-grossense, dando a ideia de que há uma guerra motivada pela expansão do tráfico 

de drogas, é catastrófica. Dissemina-se uma sensação generalizada de que esta cidade 

não oferece segurança para seus citadinos. 

Em Presidente Prudente, os índices mantiveram-se semelhantes, sobretudo 

porque no período analisado não houve grande alteração populacional. Esta 

interpretação ganha relevância na medida em que observamos uma série mais longa 

sobre os crimes de homicídio na cidade (2001-2013), que permite constatar a 

regularidade dos índices, sendo observada apenas uma discrepância em 2003, quando o 

índice chegou a 18,45 por cem mil habitantes. 

 

Roubo 

O crime de roubo foi inserido nos crimes contra o patrimônio e foi descrito pelo 

artigo 157 do Código Penal brasileiro, como “subtrair coisa móvel alheia, para si ou 

para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por 

qualquer meio, reduzindo a possibilidade de resistência”. Tal artigo prevê como pena a 

reclusão de quatro a dez anos de prisão e multa. Trata-se de um crime contra o 

patrimônio em que também é atingida a integridade física ou psíquica da vítima 

(MIRABETE, 2006, p. 221). Neste caso, para a análise dos sujeitos do roubo, o agente 

ativo pode ser qualquer pessoa, com exceção do possuidor ou do proprietário do bem. 
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Gráfico 2: Presidente Prudente e Três Lagoas – Registro de roubos: 2007 – 2013 

 

 
Org. BATISTA, 2014. 
 
 

Em relação ao Gráfico 2, dois aspectos chamam a atenção:  1. enquanto a cidade 

de Presidente Prudente registrou uma baixa variação nos índices de roubo, na cidade de 

Três Lagoas a oscilação foi muito maior; 2. em 2009 houve uma significativa elevação 

dos registros de roubo em Três Lagoas. 

O crime de roubo deve ser analisado a luz de suas características próprias, sendo 

ele uma modalidade penal em que o agente, em condições favoráveis, tem grande 

possibilidade de sucesso, justamente por ser uma ação rápida. A consumação do crime 

de roubo se dá através da articulação de três elementos: o agente criminoso, a vítima e 

as circunstâncias.  

Novamente reportando ao caso de Três Lagoas, por apresentar maior variação 

dos índices, reconhecemos que significativas mudanças no espaço urbano causaram 

impactos diretos, devido ao aumento populacional, fazendo com que a administração 

municipal e estadual adotasse medidas para a garantia dos serviços públicos, dentre elas, 

a segurança.  

No entanto, de 2007 a 2009, observa-se um elevado aumento do crime de roubo, 

isso porque uma série de fatores se combinou, gerando condições mais propícias para a 

ocorrência de crimes na cidade. O crescimento populacional deu novo fôlego ao 
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comércio local, implicando no aumento da circulação de pessoas na área central, 

incorrendo, de um lado, na ampliação do consumo de bens e de mercadorias e, de outro, 

na possibilidade, cada vez mais evidente, do anonimato. Além disso, os órgãos de 

segurança, responsáveis pelo combate à criminalidade, estavam despreparados para esta 

nova realidade vivenciada após a chegada das grandes empresas. 

Apenas a partir de 2009, houve mudanças nas políticas públicas de segurança46, 

tendo ocorrido investimentos públicos47 e privados para o combate, sobretudo, dos 

crimes contra o patrimônio, implicando na redução dos índices de roubo. Por parte da 

iniciativa privada48, sobretudo pelas grandes empresas do setor de papel e celulose 

instaladas no município (Fíbria Celulose S/A e Eldorado Brasil), houve a aquisição de 

viaturas policiais, ampliação da estrutura física das unidades policiais, modernização e 

investimento em tecnologia (instalação de tablets e GPS nas viaturas) e mais 

recentemente, a construção de uma unidade de monitoramento por vídeo, que está sendo 

instalada na sede da Polícia Militar de Três Lagoas. Tais investimentos foram 

amplamente divulgados pela mídia local49, mas, ainda que não tenhamos realizado um 

levantamento sistemático da divulgação de crimes em Três Lagoas e em Presidente 

Prudente, constatamos que a mídia pouco divulga a redução dos índices de 

criminalidade. Isso se deve à busca por audiência, sendo a criminalidade explorada 

neste sentido50.  

Levando em conta esses aspectos, compreendemos que inexiste relação direta 

entre a redução dos índices de criminalidade e a sensação de segurança dos citadinos 

(SOUZA, 2008), havendo inúmeras mediações entre a ocorrência de crimes a 

insegurança urbana que podem estar relacionadas a interesses econômicos dos agentes 

produtores do espaço e da mídia sobre a representação das cidades inseguras, tal como 

apontou a pesquisa de Sposito e Góes (2013).  

                                                           
46 Apesar de nosso enfoque na segurança pública, sabemos que ocorreram mudanças em outros setores da 
administração pública, como a saúde, a educação, o transporte, entre outros. 
47 Foi investido pela Secretaria de Segurança Pública em capacitação profissional (realização de cursos), 
troca do armamento (substituição de revólveres por pistolas) e aumento do efetivo policial (contratação de 
novos servidores). 
48 Embora as grandes empresas como Fíbria Celulose S/A e Eldorado Brasil tenham sido tratadas como 
beneméritas pela mídia local, os investimentos feitos em Três Lagoas em vários setores (segurança e 
saúde, por exemplo), fazem parte de um programa de compensação pelas inúmeras alterações causadas na 
paisagem urbana e rural. 
49 Destacamos os jornais eletrônicos Jornal Povo <www.jptl.com.br/>; Perfil News 
<www.perfilnews.com.br/> e Rádio Caçula <http://www.radiocacula.com.br/>.  
50 Tal atuação da mídia foi confirmada em conversas informais com o Comandante da Polícia Militar de 
Três Lagoas, que se mostrou indignado com o noticiário sobre crimes na cidade, a despeito da redução 
dos índices de criminalidade. 
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Furto 

O Código Penal Brasileiro tipificou em seu artigo 155, o crime de furto, como 

“subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”. O mesmo artigo estabelece como 

pena aos autores deste crime, a reclusão de um a quatro anos de prisão e multa. Para 

melhor entendermos o conteúdo e a essência desta tipicidade penal, nos apoiamos em 

Mirabete (2006, p. 203) que definiu o crime de furto como “o assenhoreamento da coisa 

com o fim de apoderar-se dela de modo definitivo”. De modo semelhante, Capez 

(2005), ao estudar os elementos tipificáveis no crime de furto, compreendeu que sua 

ação nuclear consubstanciada no verbo subtrair, significa tirar, retirar de outro um bem 

móvel, sem a sua permissão com o fim de assenhoreamento (dominar, apropriar) 

definitivo. 

Com os dados estatísticos das ocorrências de furto, elaboramos o Gráfico 3, 

apresentando a incidência deste crime de 2007 a 2013. 

 

Gráfico 3: Presidente Prudente e Três Lagoas – Registro de furtos: 2007 - 2013 

 

 
Org.: BATISTA, 2014.   
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mantendo os índices acima dos apresentados para Presidente Prudente durante o mesmo 

período. 

Os dados apresentados nos Gráficos 1, 2 e 3 revelam que as ocorrências contra o 

patrimônio (roubo e furto) têm se destacado, assumindo valores muito mais elevados 

que os crimes contra a vida (homicídio doloso). Também é possível observar que os 

crimes registrados em Três Lagoas superaram os índices de Presidente Prudente51, 

reforçando a importância de se levar em conta realidades não metropolitanas nos 

estudos sobre a insegurança urbana, uma vez que a distribuição da criminalidade que 

influencia na percepção da insegurança, não segue lógicas hierárquicas que 

correlacionem diretamente maior índice de criminalidade a maior tamanho 

populacional. 

Buscando contextualizar esses dados, que podem ser identificados como 

objetivos, a despeito dos limites anteriormente mencionados, no âmbito das relações 

indissociáveis entre insegurança objetiva e subjetiva (KESSLER, 2009, p.12), 

retomamos o debate teórico sobre o tema. 

Curbet (2007, p.135) identificou duas características da insegurança: 1. uma 

insegurança objetiva que expressa uma relação razoável entre o medo experimentado 

pelo cidadão e seu nível de exposição a uma ou várias formas concretas de agressão 

delitiva, conceituada pelo autor como vulnerabilidade; 2. uma insegurança subjetiva que 

se expressa como um “medo difuso” da delinquência que não necessariamente 

corresponde com a vulnerabilidade específica do cidadão que a experimenta. É 

justamente essa segunda característica que a mídia e os agentes interessados na 

produção do espaço52 exploram quando apostam no noticiário sensacionalista sobre a 

criminalidade, fazendo com que a insegurança urbana aumente. 

As observações de Adorno (2002) vão no mesmo sentido, quando define a 

insegurança urbana como o resultado da percepção de ameaça direta de moradores, de 

que seu bairro está sendo abandonado no que se refere aos serviços públicos. Essa 

sensação é medida pelo que a pessoa percebe ser a probabilidade dele ou dela serem 

vítimas de crime ou agressão, combinando sentimentos de medo, ansiedade e 

desassossego. Sendo assim, fica claro que “a sensação de insegurança, por sua vez, não 

obedece necessariamente à distribuição dos delitos: pode haver muito medo e 

                                                           
51 Levando em conta os dados por cem mil habitantes. 
52 Como os descritos por Magrini (2013) ou mesmo os apresentados por Góes (2012), referindo-se aos 
agentes políticos que manipulam os dados estatísticos da violência de acordo com seus interesses. 
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insegurança em áreas que não apresentam grandes concentrações de delitos” 

(ADORNO, 2002, p. 323), o que demonstra a importância da dimensão subjetiva da 

insegurança. 

O combate a esta criminalidade percebida como generalizada nos diferentes 

espaços urbanos, pautado em políticas de prevenção, faz com que os citadinos tenham 

que pensar constantemente na segurança. Esta nova forma de enfrentar os temores com 

medidas de prevenção, em muitos casos, gera mais medo, mais insegurança. “Assim 

mesmo, estas políticas conduzem a separação, a ruptura, à distância e decide a exclusão 

e a imaginação da cidade” (CURBET, 2007, p. 169). 

Com efeito, a produção dos espaços residenciais populares fechados é justificada 

pelos agentes imobiliários que, através do marketing, sugerem que são alternativas que 

garantam a segurança das famílias de baixa renda. Conforme argumentamos na seção 

anterior, os ERPFEs guardam profundas diferenças em relação aos espaços residências 

fechados destinados aos segmentos de renda mais elevada, portanto, o que fica evidente 

é que a representação das cidades como espaços inseguros atinge, em maior ou menor 

intensidade, todos os citadinos, independente de sua classe social. O mercado 

imobiliário se aproveita desse processo, ao mesmo tempo em que o estimula, 

oferecendo novos produtos imobiliários como forma de ampliar seus lucros. 
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2.1 O processo de estruturação espacial em Presidente Prudente e Três Lagoas 

 

Presidente Prudente 

A configuração espacial da região onde foi fundada a cidade de Presidente 

Prudente foi inicialmente denominada de “Vale do Paranapanema ou Sertão do 

Paranapanema”, cujos fatores que favoreceram sua ocupação foram “a decadência da 

mineração, o crescimento demográfico e a partilha de propriedade por heranças 

sucessivas que levaram a população mineira à dispersão” (ABREU, 2001, p. 11).  

Percebe-se que houve, inicialmente, um processo de reestruturação urbana em 

escala nacional, decorrente do declínio de uma atividade econômica, a mineração, e da 

busca por outras atividades, como a criação de porcos e de gado vacum, e 

posteriormente, o cultivo do café. Estas novas atividades econômicas foram importantes 

para a configuração espacial do Vale do Paranapanema, uma vez que a “fundação de 

Presidente Prudente liga-se ao povoamento decorrente desta expansão cafeeira” 

(ABREU, 2001, p. 12), mas contribuíram a disponibilidade de terras, as condições 

climáticas favoráveis, a água em abundância e, para além das condições naturais, a 

instalação dos trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana, que ocorreu antes da expansão 

cafeeira, uma vez que o Governo brasileiro buscava a ligação entre o Oeste Paulista e os 

centros litorâneos.  

Pesquisa histórica feita por Abreu (1972) revelou que a cidade de Presidente 

Prudente teve origem com a criação de dois núcleos urbanos que deviam apoiar as 

vendas de terras feitas pelo Coronel Francisco de Paula Goulart e pelo Coronel José 

Soares Marcondes. A Vila Goulart surgiu em setembro de 1917, após a aquisição de 

terras pelo Coronel Goulart, sendo demarcado um núcleo urbano nas proximidades da 

estação ferroviária Sorocabana. O Coronel Goulart vendia terras de cultura para aqueles 

que se aventuravam na expansão do café e para pequenos lavradores que viram nesta 

região um bom local para fazerem seus investimentos. 

Por outro lado, o Coronel Marcondes era proprietário de uma empresa 

colonizadora que vendia pequenos lotes destinados à construção residencial e comercial. 

A empresa “Companhia Marcondes de Colonização, Indústria e Comércio” (ABREU, 

1972), atuou na produção de uma nova imagem para a região da Alta Sorocabana, 

através da propaganda que ressaltava as qualidades do local e a possibilidade de 

melhoria das condições de vida de seus moradores, além da promessa de 
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enriquecimento. Com efeito, promoveu a criação do segundo núcleo urbano da cidade, 

conhecido como Vila Marcondes.  

O surgimento destas duas vilas possibilitou a implantação de uma infraestrutura 

que viabilizou a chegada de vários estabelecimentos comerciais e de serviços, o que, por 

sua vez, fez aumentar o volume de interessados na compra de imóveis e na oferta de 

emprego que a região oferecia.  

 

Três Lagoas 

A ocupação do espaço urbano três-lagoense deu-se, historicamente, nas 

proximidades da Lagoa Maior e da estação ferroviária. O primeiro assentamento 

residencial a ser criado foi o Santa Luzia ou “Formigueiro”, como foi chamado em 

épocas pretéritas, dado o grande número de pessoas que nele residiam. Constituído nas 

proximidades da estação ferroviária, ganhou sentido e centralidade através do uso deste 

espaço por trabalhadores, comerciantes e transeuntes que por ali passavam. O sistema 

ferroviário proporcionou grande expressividade à área, delineando-o como fragmento 

territorial economicamente relevante. 

A presença da estrada de ferro e sua contextualização no início do século XX 

são importantes para compreendermos o processo de ocupação do espaço urbano de 

Três Lagoas, marcado pela concentração espacial. No início do século XX, intensificou-

se no Brasil a construção de linhas férreas, cujo objetivo principal era escoar os 

produtos nacionais, além do transporte de passageiros, promovendo a integração 

regional. Em meio às tramas políticas e processos decisórios sobre o traçado da linha 

férrea no Estado de Mato Grosso, “em 1907, o governo decidiu aprovar a execução de 

um novo traçado da estrada de ferro de Bauru a Corumbá” (OLIVEIRA E ARANHA-

SILVA, 2011, p. 141).  

Seguindo o traçado da linha férrea Bauru/Corumbá, foram implantadas várias 

estações ferroviárias. A pesquisa realizada por Oliveira (2011) demonstrou a existência 

de 17 estações ferroviárias edificadas entre a Estação de Jupiá, na cidade de Três 

Lagoas (divisa com o Estado de São Paulo) e a Estação de Ligação, entre as cidades de 

Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. Para a autora, as estações ferroviárias tiveram 

importante papel na criação de núcleos urbanos a seu redor, como é o caso das cidades 

de Três Lagoas, Água Clara e Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. 

Sobre a cidade de Três Lagoas é possível afirmar que o povoamento deste 

pequeno vilarejo iniciou-se com a chegada das famílias de operários que trabalhavam na 
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construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, uma vez que, “antes desse período, o 

território três-lagoense apenas servia de caminho para a peonagem, cujas tropas eram 

provenientes, em sua maioria do interior dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e 

Goiás” (OLIVEIRA, 2011, p. 127). 

Segundo Mendonça (1991, p. 84 apud OLIVEIRA E ARANHA-SILVA, 2011, 

p. 153), “os primeiros engenheiros da Noroeste iniciaram os trabalhos de edificação do 

primeiro núcleo de povoamento no lugar denominado o Formigueiro, próximo à Lagoa 

Maior; pois, temerosos com a malária não queriam acampar as margens do rio Paraná”. 

Sobre este momento histórico, Cattânio (1976, p. 14) informa que foi doada pelo Estado 

uma grande extensão de terras para a constituição do patrimônio da povoação, sendo 

traçadas ruas e avenidas, obedecendo a um plano morfológico xadrez. 

A integração entre os Estado de São Paulo e Mato Grosso, promovida pela 

estrada de ferro e a necessidade da vinda de mais trabalhadores, tanto para a construção 

da estrada de ferro, quanto para sua manutenção, favoreceu o povoamento de Três 

Lagoas, com a construção de novas habitações e o aumento da oferta de serviços.   

Destacamos que a produção do espaço urbano no início do século XX foi 

concentrada nas proximidades da estação ferroviária, reunindo na mesma área diferentes 

atividades (comerciais e habitacionais). No entanto, a separação dos citadinos de 

diferentes classes sociais também foi constatada:  

os fazendeiros, os comerciantes, os burocratas e os senhores de posses 
instalaram-se na parte norte da cidade, à frente da estação ferroviária. 
Foram construídos, ainda deste lado: a praça central, as igrejas, os 
hotéis, os cinemas, os armazéns, as padarias, os bares, os botequins e 
os clubes. [...] Já na porção sul de seu território instalaram-se a classe 
operária, a massa de trabalhadores e os assalariados. Ao fundo da 
estação ferroviária, construíram-se as edificações de moradia dos 
operários e, ainda o pernoite para atender aos maquinistas, além dos 
barracões de oficinas que garantiam o suporte, o funcionamento e a 
locomoção dos trens de carga ou de passageiros. (OLIVEIRA e 
ARANHA, 2011, p. 156) 
 

Identificamos então, indícios de processos que depois seriam identificados como 

de segregação socioespacial em Três Lagoas, levando em conta que na primeira etapa 

do processo de estruturação espacial, a produção do espaço urbano três-lagoense se 

caracterizava pela concentração espacial.  

As mudanças na dinâmica da produção espacial das duas cidades pesquisadas e 

suas novas reconfigurações espaciais são tratadas a seguir. 
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2.2 Presidente Prudente e Três Lagoas: rupturas e reestruturações urbanas 

Ao analisarmos a dimensão temporal da produção do espaço urbano destas 

cidades, observamos um conjunto de mudanças que implicaram em uma nova 

organização do espaço. Neste sentido e apropriando-nos dos conceitos elaborados por 

Santos (1992), podemos afirmar que a forma, a função, a estrutura e os processos 

desencadeados em ambas as cidades, assumiram novas características que 

intensificaram os processos de segregação socioespacial, em Três Lagoas, e de 

fragmentação socioespacial, em Presidente Prudente. 

O ponto de partida de nossa compreensão sobre o conceito de reestruturação é 

dado pela contribuição de Soja (1993, p. 193), para quem: 
A reestruturação, em seu sentido mais amplo, transmite a noção de 
uma “freada”, senão de uma ruptura nas tendências seculares, e de 
uma mudança em direção a uma ordem e uma configuração 
significativamente diferentes da vida social, econômica e política. 
Evoca, pois, uma combinação sequencial de desmoronamento e 
reconstrução, de desconstrução e tentativa de reconstituição, 
provenientes de algumas deficiências ou perturbações nos sistemas de 
pensamento e ação aceitos. 
 

Recorremos também às proposições de Sposito (2007b, p. 248), que adotou a 

expressão “reestruturação” para fazer referência aos períodos em que é amplo e 

profundo o conjunto das mudanças que orientam os processos de estruturação urbana e 

das cidades. A adjetivação urbana, no caso o de “reestruturação urbana”, faz referência 

às mudanças regionais e/ou no âmbito das redes urbanas, enquanto a “reestruturação da 

cidade” é analisada no âmbito da escala intraurbana. 

Levando em conta as mudanças observadas sobre a produção residencial, 

partimos do pressuposto de que tanto a reestruturação da cidade (Presidente Prudente), 

quanto a reestruturação produtiva (Três Lagoas) criaram um quadro favorável para o 

aparecimento dos espaços residenciais populares fechados. É neste contexto que 

propomos uma análise mais detalhada sobre tais processos. 

 

2.2.1 A reestruturação da cidade de Presidente Prudente 

Em Presidente Prudente, segundo Sposito (2001), a identificação dos 

mecanismos e dos agentes, que se apropriam da renda fundiária, ajuda na compreensão 

tanto do processo de estruturação da malha urbana como da sua futura reestruturação. O 

autor começa por denunciar um esquema de diferenciação do preço da terra urbana, que 
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vai se repetindo durante os anos de sua pesquisa (1968 a 1989), indicando que os 

maiores preços dos lotes urbanos encontram-se no centro, ou seja, “onde a infraestrutura 

urbana está consolidada e vai decaindo à medida que a periferia urbana se torna mais 

próxima” (SPOSITO, 2001, p. 93). Este esquema possibilitou uma produção desigual do 

espaço intraurbano, que foi legitimada pelos agentes produtores, inclusive pelo Estado, 

por sua natureza lucrativa. Com efeito, havia interesse dos agentes produtores do espaço 

em zonas periféricas dotadas de baixo investimento em infraestrutura, o que viabilizava 

a compra da terra para a especulação imobiliária e, posteriormente, seu parcelamento 

em lotes comercializáveis.  

De modo semelhante, Melazzo (2001, p. 110) assevera que não ocorreu uma 

distribuição homogênea das transações imobiliárias no interior do espaço urbano, 

sinalizando que houve um “processo de intensa comercialização de terrenos que, 

sugere-se, imprime suas marcas não apenas sobre os processos de expansão territorial, 

como também na própria configuração intraurbana desse espaço”. 

Tais estudos nos levam a compreensão de que a cidade de Presidente Prudente 

foi, ao longo da sua história, se expandindo, constituindo zonas periféricas cada vez 

mais distantes e desconectadas da malha urbana consolidada, ou seja, através do modelo 

“centro-periferia” (SPOSITO, 2001, p.95). 

Esta perspectiva da produção desigual do espaço intraurbano é importante na 

medida em que possibilita uma primeira caracterização das áreas periféricas, as quais 

foram e continuam sendo o local privilegiado para a construção de moradias populares53 

e, mais recentemente, de espaços residenciais populares fechados. No entanto, antes de 

nos debruçarmos sobre nosso objeto de pesquisa, cabem ainda algumas considerações 

sobre o processo de reestruturação da cidade. 

 A partir da proposta analítica baseada na articulação escalar, entre os fluxos 

intraurbanos e interurbanos, M. E. Sposito, em sua análise sobre a produção de novas 

centralidades intraurbanas em contextos não metropolitanos, identificou os fatores que 

contribuíram para a constituição destas novas centralidades nas cidades paulistas, como: 
entrada nessas cidades de capitais comerciais de grande porte, com 
novas lógicas locacionais; – aumento do interesse dos capitais 
imobiliários na construção de novos equipamentos comerciais e de 
serviços, de forma associada ou não desses capitais comerciais; – 
acelerada expansão territorial urbana, gerando tecidos descontínuos e 
fragmentados; – ampliação da diferenciação socioespacial, refletindo-

                                                           
53 Para mais informações sobre a localização periférica dos loteamentos populares em Presidente 
Prudente, ver Fernandes (2001). 
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se, muitas vezes, em exclusão socioespacial; - melhoria das formas de 
transporte, com destaque para o aumento do uso do transporte 
individual. (SPOSITO, 2001, p. 237) 
 

Considerando a “reestruturação urbana” enquanto fenômeno que alterou os 

espaços intraurbanos de algumas cidades do interior paulista, em trabalho posterior, 

afirmou que:  

Estruturas urbanas organizadas por um centro principal e único são 
sobrepostas por lógicas espaciais mais complexas e decididas fora da 
escala de poder econômico e político local, em função de interesses 
comerciais e imobiliários que implantam shopping centers, que 
expandem redes de comércio de múltiplas filiais ou de franquias que 
associam atores econômicos locais a atores econômicos nacionais. 
(SPOSITO, 2007b, p. 242) 
 

 Tais mudanças observadas a partir de uma análise em múltiplas escalas revelam 

os vários movimentos que implicam na ruptura das antigas formas hierarquizadas de 

relacionamento econômico, político e social, entre as cidades brasileiras. Observa-se 

então, uma profunda reestruturação que implica mudanças no próprio conceito de centro 

e de periferia, “não havendo a anulação ou superação completa de centros e de 

periferias, mas tornando a geografia desses espaços menos geométrica e mais 

complexa” (SPOSITO, 2007b, p. 241). 

Chamamos a atenção para o fato da cidade de Presidente Prudente estar inserida 

no conjunto das cidades médias que foram influenciadas por tais mudanças. Seu espaço 

intraurbano se constituiu a partir da formação de duas unidades centrais (Vila Goulart e 

a Vila Marcondes). Através de estratégias especulativas promovidas pelos agentes 

produtores do espaço, sua mancha territorial urbana foi se expandindo, constituindo 

zonas periféricas que se caracterizavam pela precariedade em infraestrutura (locais 

escolhidos para a produção de habitações sociais), demarcando, inicialmente, uma área 

central ocupada por segmentos sociais pertencentes às classes médias e altas, e uma 

periferia predominantemente ocupada por famílias de segmentos sociais de renda baixa.  

No entanto, as mudanças ocorridas a partir da segunda metade do século XX 

incluem o surgimento de novas centralidades e a implantação de novos equipamentos 

urbanos, tanto comerciais (shopping centers), quanto residenciais (espaços residenciais 

fechados), que tornaram mais complexas suas estruturas internas, associadas às práticas 

econômicas e sociais (SPOSITO, 2001). O espaço urbano foi produzido, muitas vezes, a 

revelia da legislação urbana.   
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Os indicadores demográficos e socioeconômicos também contribuem para a 

compreensão desses processos. Em relação à dimensão populacional, observamos, a 

partir dos dados do Censo Demográfico do IBGE, que o município apresentou para 

2014, uma estimativa populacional de 220.599 habitantes. Ainda com base no banco de 

dados disponibilizado pelo IBGE, organizamos a Tabela 1, que apresenta a evolução 

demográfica do município compreendida entre 1980 a 2014. 

 

Tabela 1: Evolução demográfica do município de Presidente Prudente – 1980 a 2014 

 

MUNICÍPIOS 1980 1991 2000 2010 2014* 

 População População População População População 

Presidente 
Prudente 129.903 160.227 189.185 207.610 220.599 

Fonte: IBGE – Censos demográficos entre os anos de 1980, 1991, 2000, 2010. 
* Estimativa disponibilizada pelo IBGE/Cidades. 
 
 

Os dados da Tabela 1 demonstram que o município manteve a taxa geométrica 

de crescimento em valores positivos. Em uma análise comparativa mais recente, 

verificamos com base nas publicações da Fundação SEADE54, que sua taxa de 

crescimento entre 2010 e 2014 representou um percentual de 0,70% ao ano, mantendo-

se acima da taxa de crescimento verificada na região administrativa de Presidente 

Prudente (0,43%), mas abaixo da taxa de crescimento do Estado de São Paulo (0,87%) 

para o mesmo período. 

Em linhas gerais, a taxa geométrica de crescimento positivo verificada em 

Presidente Prudente relaciona-se aos processos de reestruturação urbana e da cidade, 

tendo este município se transformando em um importante centro regional e de 

confluência dos movimentos de vários agentes sociais. 

Outros dados disponibilizados pela fundação SEADE revelam que o município 

apresentou para o período correspondente a 2010/2014 uma densidade demográfica 

(habitantes/km²) de 376,40, um grau de urbanização de 97,96 e um índice de 

envelhecimento populacional de 78,58%. O Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) sinaliza uma melhoria da qualidade de vida dos habitantes, segundo 

                                                           
54 Dados obtidos através do site: http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php < 
acessado em 08/01/2014>.  

http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php
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o IBGE, apresentou no censo realizado em 1990, um valor de 0,623, para o censo de 

2000, um valor de 0,746 e para o último censo, realizado em 2010, o valor de 0,806.  

Os dados sobre o Produto Interno Bruto do município têm especial interesse por 

serem apresentados por setor econômico. Neste sentido, o Gráfico 4 presenta os valores 

por preço corrente verificados no intervalo temporal de 1999 a 2011, segundo três níveis 

de segmentação: agropecuário, indústria e de serviços. 

 

Gráfico 4:  Presidente Prudente - PIB por setor econômico – 1999 a 2011 

 

Fonte: IBGE, 2014. 
 
 

Os dados apresentados no Gráfico 4 deixam claro que o setor de serviços é o 

mais pujante, tanto pelos valores mais expressivos, quanto pelo crescimento mais 

acentuado. Isso revela que o consumo de bens e de serviços tem impulsionado o 

crescimento do município e é a partir de sua análise que voltaremos nossa atenção para 

o consumo residencial. 

Para Sposito (2007b, p. 242-243), os processos de reestruturação urbana e da 

cidade, pelos quais passaram as cidades médias, justificam o aparecimento de vários 

investimentos em função de interesses comerciais e imobiliários, que se aproveitaram 

das “possibilidades de ampliação do consumo, que quantitativa e qualitativamente, 

ajudam a explicar a multiplicação de empreendimentos imobiliários com função 

residencial, alterando, do mesmo modo, a estrutura centro-periferia”.   

  A autora alerta para as consequências da alteração das lógicas de estruturação 

da cidade que tem promovido a “ampliação das desigualdades socioespaciais” 
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(SPOSITO, 2007b, p. 244), indicando que há uma tendência para o surgimento de 

processos que levam a fragmentação socioespacial. Dentre esses processos, destaca a 

expansão dos empreendimentos residenciais fechados, “gerando enclaves de uso 

exclusivo em cidades médias”. 

Para compreendermos o processo de fragmentação espacial em curso na cidade 

de Presidente Prudente, recorremos a Sobarzo (2001, p. 194), que analisou as principais 

particularidades dos condomínios, abordando “as características dos loteamentos, a 

dinâmica da venda desses produtos imobiliários e as características das habitações neles 

construídas”.  

O primeiro condomínio55 implantado em Presidente Prudente foi o Jardim 

Morumbi, em 1976, ocupando uma área de 90.600, 00 m² e dividido em 67 lotes 

comercializáveis. O sucesso de vendas de seus lotes e a novidade com que se 

apresentava aos compradores interessados motivaram a incorporação de novos 

empreendimentos desta mesma tipologia. A Tabela 2, elaborada a partir das pesquisas 

de Sobarzo (2001, p. 196-197) e Dal Pozzo (2008, p.65), demonstra o processo 

evolutivo do aparecimento destes empreendimentos na cidade até 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55 Terminologia usada por Sobarzo (2001) para se referir aos “enclaves de uso exclusivo” (SPOSITO, 
2007b) ou mesmo aos “enclaves fortificados” (CALDEIRA, 2000). Diante das várias nomenclaturas 
utilizadas para caracterizar empreendimentos residências fechados destinados às classes sociais de alto e 
médio poder aquisitivo, adotamos em nosso trabalho a terminologia utilizada por Sposito e Goes (2013), 
“espaços residenciais fechados”, tal como discutimos no capítulo 1. 
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Tabela 2: Espaços residenciais fechados em Presidente Prudente – Superfície loteada, 

número e tamanho dos lotes, 1975 - 2005 

 

Espaços 
residenciais 
Fechados 

Ano de 
Aprovação 

Superfície (m²) N°. de Lotes 
Tamanho dos 

lotes (m²) 

Jardim Morumbi 1975 90.600,00 67 930,20 

Jardim João Paulo 
II 

1980 157.723,44 251 432,10 

Central Park 
Residence 

1991 286.159,23 293 512,40 

Parque Residencial 
Damha 

1996 711.534,00 746 426,20 

Parque Residencial 
Damha II 

2000 631.620,00 516 438,50 

Residencial 
Golden Village 

2003 83.195,80 91 550,58 

Condomínio 
Residencial Quinta 

das Flores 
2005 133.729,85 126 515,20 

Residencial 

Portinari 
2005 202.100,00 234 318,14 

Org: Batista, 2013. 
 
 

Apesar de o primeiro residencial ter sido produzido e comercializado em 1975, a 

reprodução deste modelo de moradia se deu com mais intensidade apenas a partir da 

década de 1990. Nesse processo de reprodução, mudanças foram introduzidas nos novos 

espaços residenciais fechados, como o aumento de número dos lotes comercializáveis e 

a redução da área privativa, no âmbito de uma estratégia de maximização dos lucros, 

promovida pelas construtoras e incorporadoras. Não obstante, destaca-se também a 

atuação de grandes agentes incorporadores, como o Grupo Encalso Damha56, 

                                                           
56 O Grupo Encalso Damha, fundado em 1964, é um conglomerado empresarial que atua nas áreas de 
engenharia civil, agronegócios, concessão de rodovias, gestão de shopping center, concessão de energia e 
empreendimentos imobiliários. Para mais informações acessar < 
http://www.damha.com.br/institucional/grupo-encalso-damha/ >. 
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responsável por grande parte da incorporação e produção deste modelo de moradia em 

Presidente Prudente. 

O setor sul de Presidente Prudente foi, ao longo das últimas décadas, se 

configurando como o espaço escolhido para a incorporação de empreendimentos 

voltados aos segmentos de renda média e alta. Esta escolha se deu após a consolidação 

de eixos comerciais e de serviços e da implantação de grandes equipamentos 

comerciais, como hipermercados, instituições de ensino e shopping centers (DAL 

POZZO, 2013, p. 134). Deste modo, evidenciamos mais uma vez, que o processo de 

reestruturação urbana e da cidade de Presidente Prudente tem contribuído, 

simultaneamente, para o aparecimento de espaços residenciais fechados e para a 

configuração de áreas da cidade voltadas à implantação de empreendimentos destinados 

ao consumo dos segmentos de renda média e alta.  

Outro aspecto a ser considerado para a reprodução do modelo de moradia 

pautado no fechamento, na elitização e na separação social, refere-se à centralidade do 

discurso da violência57 que cada vez mais adentra na microescala da vida cotidiana, 

alimentando a insegurança dos citadinos frente à constante divulgação de crimes 

violentos e da impunidade.   

Sobarzo (2001, p.199) considera que o “produto-condomínio” em Presidente 

Prudente sofreu um processo de evolução, alcançando níveis de “maturidade”. Como 

sua pesquisa se encerrou em 2001, observamos que tal maturidade não implicou em 

estabilidade, uma vez que a busca por novas formas de diferenciação se expressa nos 

empreendimentos de grande porte, com projetos urbanísticos refinados, infraestrutura 

cada vez mais farta e sofisticada e com regulamentações mais estritas sobre a 

convivência interna. Além disso, identificamos em nossas pesquisas a difusão deste 

modelo de moradia para outras classes sociais.  

Feitas as primeiras aproximações em relação à compreensão da reestruturação da 

cidade constatada em Presidente Prudente, que possibilitou a incorporação de novos 

modelos de moradia, passamos a análise das mudanças que influenciaram no 

aparecimento dos mesmos modelos de moradia em Três Lagoas. 

 

 

 

                                                           
57 Fenômeno discutido no capítulo 1, item 1.3. 
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2.2.2 A reestruturação produtiva de Três Lagoas 

A reestruturação produtiva é analisada nessa tese, a partir das perspectivas 

elencadas por Diniz e Campolina (2007), como uma mudança na estrutura produtiva dos 

municípios ou regiões estudadas, sem perder de vista que “os processos de inovação 

tecnológica, reestruturação produtiva e globalização econômica, estão associados a 

importantes mudanças espaciais que definem novas formas de organização do território” 

(CARAVACA, 1998, p. 41).  

Como “os territórios já usados pela sociedade ganham usos atuais, que se 

superpõe e permitem ler as descontinuidades nas feições regionais, permitindo 

compreender que certas regiões são, num dado momento histórico mais utilizadas e, em 

outros, o são menos” (SILVEIRA, 2011, p.161), reconhecemos que as mudanças 

ocorridas em Três Lagoas devem ser contextualizadas a partir de sua história. Para 

tanto, analisamos os processos de estruturação urbana e de reestruturação da cidade a 

partir de três momentos históricos (ARANHA-SILVA, 2010). O primeiro momento 

(estruturação), caracterizado pela implantação da estação ferroviária (NOB), o segundo 

momento pela construção da usina hidroelétrica e o terceiro momento (reestruturação 

produtiva) pela chegada das grandes indústrias e fábricas.  

Para demonstrar como os modelos ferroviário e hidroelétrico influenciaram a 

produção do espaço urbano três-lagoense, Cattânio (1979) propôs uma representação 

cartográfica (Figura 2)58 a partir de dados obtidos na Prefeitura Municipal de Três 

Lagoas, abrangendo o período de 1910 a 2009. 

Com base na Figura 2, podemos visualizar como o espaço urbano de Três 

Lagoas foi produzido, tendo a linha férrea favorecido a criação dos primeiros 

aglomerados, sobretudo pela instalação da estação ferroviária que promoveu a primeira 

fase de ocupação territorial, caracterizando um modelo de urbanização coeso (números 

1, 2 e 3), conforme já comentado nesta tese. 

   

 

                                                           
58 A Figura 2 foi introduzida com o objetivo de favorecer uma compreensão mais didática da expansão do 
espaço urbano três-lagoense, neste sentido, ela não foi elaborada a partir de procedimentos cartográficos 
mais rígidos, apresentando distintas escalas cartográficas, além de um norte magnético. Observamos 
também que a análise que se desdobra a partir da Figura 2, tem como objetivo identificar os períodos em 
que foram significativas às mudanças e os processos que contribuíram para a reestruturação da cidade. 
Entretanto, reconhecemos que os processos que resultaram nas reestruturações produtivas e da cidade não 
ocorreram por etapas ou em uma determinada sequência.  
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  Figura 2: Evolução do tecido urbano de Três Lagoas (1910 a 2009).  
  Fonte: Cattânio 1979, Prefeitura Municipal de Três Lagoas. 
  Org.: Milani, 2009. 

 

Na década de 1960, outra atividade econômica impulsionou a ocupação da 

cidade de Três Lagoas, a construção da Usina Hidroelétrica “Engenheiro Souza Dias”, 

sobre o rio Paraná. As primeiras tentativas de ampliação da malha urbana deram-se a 

partir de 1961, com o aumento populacional advindo da sua construção. Marcando o 

segundo momento do processo de ocupação do espaço urbano três-lagoense, que foi 
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caracterizado pela desconcentração dos conjuntos habitacionais, entre os anos de 1961 e 

2010, foram criados 65 loteamentos, sendo 55 (86%) destes loteamentos destinados à 

formação de bairros populares, enquanto que 10 (14%) deles foram destinados aos 

segmentos de renda média e alta (ARANHA-SILVA, 2010, p. 415). 

No contexto da aceleração do processo de implantação de novos loteamentos na 

cidade, a produção dos loteamentos populares abertos caracterizou-se pela distância da 

área central e pelo isolamento espacial, além de serem desprovidos de infraestrutura, 

fazendo aumentar a mancha territorial urbana, enquanto os loteamentos destinados aos 

segmentos médios e altos foram produzidos próximos das áreas com melhor 

infraestrutura.  

O modelo centro – periferia torna-se evidente, mas muitos vazios foram 

mantidos, que estrategicamente se constituíram e ainda se constituem em áreas de 

especulação imobiliária (ARANHA-SILVA, 2010, p. 416). Cumpre lembrar que não 

houve um planejamento de expansão urbana para a cidade, sendo os novos loteamentos 

implementados através de ações públicas e privadas, promovidas por proprietários 

fundiários que transformaram suas terras rurais em lotes urbanos por meio de estratégias 

políticas59, permitindo que o processo de produção do espaço urbano seguisse a lógica 

do capital, por meio da incorporação dos novos loteamentos urbanos com base nos 

interesses econômicos.  

Na Figura 2 (ilustração número 4), visualizamos que o setor leste foi escolhido 

para a implantação dos loteamentos Vila Alegre e Jardim Novo Alvorada, incorporados 

em 1960 e 1972 respectivamente, tendo como público alvo os trabalhadores 

assalariados da Usina Hidroelétrica. Tal escolha está diretamente relacionada à 

proximidade em relação à própria usina. 

Se o distanciamento do centro da cidade se justifica pela proximidade com o 

canteiro de obras da Usina Hidroelétrica, a falta de investimentos em infraestrutura está 

diretamente relacionada ao baixo investimento dos incorporadores que adquiriram terras 

                                                           
59 Exemplo significativo mais recente é o caso da Vila Zucão, que foi incorporado na década de 1990 por 
um proprietário fundiário que exercia o cargo de vereador. Segundo Blaya e Aranha-Silva (2009), o 
bairro foi criado na zona sul da cidade, numa área de pouca infraestrutura e distante do centro da cidade. 
Os lotes foram dados a pessoas de baixa renda através de cadastro na Secretaria de Habitação, no entanto, 
o contrato de doação do terreno determinava que os ganhadores deveriam construir suas residências no 
prazo de um ano. O que torna esse fato mais grave foi uma cláusula do contrato que determinava que os 
contemplados eram obrigados a comprar tijolos e telhas da cerâmica que eram de propriedade do doador 
dos lotes. O nome do bairro foi uma auto-homenagem a Carlos Elias Zuque (vereador que doou os lotes 
para criação da Vila Zucão).  
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a preços mais baixos. Mesmo assim, a ocupação e compra dos lotes foi um processo 

lento devido à dificuldade dos trabalhadores reunirem condições para a compra.  

Ainda na Figura 2, as ilustrações 5 e 6 revelam a recente forma urbana de Três 

Lagoas, impactada pela reestruturação produtiva a partir de 1990, quando a cidade 

“vivencia intensa mudança estrutural e de conteúdo social, que se materializa na 

formação de novos e diferenciados bairros residenciais, como os conjuntos 

habitacionais populares e os condomínios fechados horizontais” (ARANHA-SILVA, 

2010, p. 420). A industrialização adquiriu então, um papel central, impulsionando o 

desenvolvimento do município. Esta fase foi acelerada a partir de 2006, com a chegada 

de grandes indústrias, que promoveram um desproporcional aumento populacional, 

gerando novos hábitos de consumo e, por conseguinte, alterando a lógica da produção 

imobiliária, com o aparecimento de novos produtos como os espaços residenciais 

fechados, destinados às elites, e os espaços residenciais populares fechados. Os 

desdobramentos desse processo ainda estão em curso sendo particularmente relevantes 

para nossa pesquisa. 

Com base nos dados apresentados pelo IBGE Cidades, elaboramos o Gráfico 5 

com os valores totais brutos em preços correntes do PIB de Três Lagoas, levando em 

conta a segmentação das atividades econômicas e o intervalo temporal de 1999 a 2011. 

 

Gráfico 5: Três Lagoas - PIB por setor econômico – 1999 a 2011 

 

Fonte: IBGE, 2014. 
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A partir da interpretação dos dados apresentados pelo Gráfico 5, verificamos que 

o setor de serviços era o mais significativo até 2010. O setor econômico menos 

expressivo, com base na participação total do PIB era o primário (agropecuário), no 

entanto, observa-se um aumento de 157% entre o período de 1999 (R$ 42.265,00) a 

2011 (R$ 108,706,00), que se deve às significativas mudanças no campo, como a 

substituição em larga escala da pecuária pela plantação do Eucalipto, fazendo com que 

os rendimentos desse setor aumentassem devido a especulação (inicialmente) e a 

instalação de grandes indústrias produtoras de papel e celulose, Fíbria e Eldorado 

Brasil. 

Voltando o foco de nossas análises ao setor industrial que demonstrou um 

acentuado aumento de 2008 a 2011, propomos uma aproximação com o contexto 

histórico da implantação industrial do município para explicarmos e caracterizarmos a 

terceira fase da produção do espaço urbano três-lagoense e o processo de reestruturação 

produtiva.  

Com a iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul de atrair 

indústrias, identificadas como sinônimo de desenvolvimento e geração de empregos, foi 

estabelecida uma política de incentivos fiscais regulamentada pela Lei Complementar 

n°. 093 de 05 de novembro de 2001, que concedia benefícios financeiros 

correspondentes a até 67% do ICMS devido, para as indústrias em instalação. 

Aproveitando-se desta oportunidade, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas elaborou a 

Lei n°. 1.995, de 21 de fevereiro de 2005, que concede isenção de imposto às indústrias 

que vierem se instalar no município. 

Tal lei concede benefícios às indústrias que se instalam no município conforme 

o valor do investimento declarado, dividido em três categorias: I - Investimentos de até 

cinquenta milhões de reais recebem 5 anos de isenção; II - Investimentos de cinquenta 

milhões de reais até cem milhões de reais recebem 10 anos de isenção e III – 

Investimentos acima de cem milhões de reais recebem 15 anos de isenção. 

Paralelamente aos incentivos fiscais, a Prefeitura de Três Lagoas tomou outras 

medidas para atrair mais indústrias, como a destinação de uma área de 4.738.874,06 m², 

para a formação de um distrito industrial, constituída por 92 lotes. Os lotes são 

adquiridos por meio de doação em comodato regulamentada em lei municipal, aprovada 

pela câmara de vereadores e, se a empresa cumprir todos os requisitos de instalação e 

funcionamento, o lote é doado definitivamente. Essa medida contribuiu para a 

instalação de 55 empresas dos seguintes setores: têxtil, alimentício, produtos plásticos, 
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fabricação de máquinas e peças, produção de energia, construção civil, química, 

madeira (produtos e artefatos), prestação de serviços, metal/metalúrgica e outras. Foram 

gerados, apenas no distrito industrial, 9.321 empregos diretos60. 

Características importantes, tais como os aspectos naturais, foram fundamentais 

para atração de várias indústrias, destacando-se a riqueza dos recursos hídricos e a 

capacidade energética61, a disponibilidade de terras para o plantio e sua localização 

privilegiada, com várias rotas de acesso aos Estados de São Paulo, Goiás e Minas 

Gerais, que contribuíram para a transformação da cidade em um importante polo 

industrial.  

Essas características, associadas às boas condições para a recepção de inúmeras 

indústrias, aos constantes avanços nos investimentos em infraestrutura de transporte62 e 

a vontade política, contribuíram para a instalação de grandes indústrias na cidade a 

partir do ano de 2006, sendo elas: Fíbria (papel e celulose), Eldorado Brasil (papel e 

celulose), Sitrel (siderúrgica) e a UFN III Petrobrás (fertilizantes). Juntas, elas 

empregam mais de duas mil pessoas (empregos diretos)63, contribuindo diretamente 

para o aumento do PIB municipal (Gráfico 5). 

A Fíbria Celulose S/A foi construída com a pretensão de ser a maior produtora 

de celulose de fibra curta branqueada do mundo, com capacidade instalada total para 

processar 4,7 milhões de toneladas e base de cultivo própria de 974,4 mil ha. Atua em 

sete Estados e 254 municípios brasileiros, possuindo unidade industrial e de cultivo em 

São Paulo (Município de Jacareí), Espírito Santo (Município de Aracruz) e 

Microrregião de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Seu “lucro obtido em 2011 foi da 

ordem de R$ 868 milhões, e seus ativos foram calculados em R$ 27,8 bilhões no mesmo 

ano” (PERPÉTUA, 2012, p. 33). 

                                                           
60 Dados extraídos do relatório de impacto ambiental do Distrito Industrial II, encomendado pela 
Prefeitura Municipal de Três Lagoas e realizado pela empresa DMB Construtora e Assessoria Técnica 
Ltda.  
61 Referimo-nos a construção da Usina Hidroelétrica Engenheiro Souza Dias, iniciada em 1960 e 
finalizada em 1972, que produz cerca de 1.551,2 MW de energia, ao investimento de 46,5 milhões de 
reais destinados a construção de 120,5 quilômetros de dutos no Estado de Mato Grosso do Sul, pelo 
projeto gasoduto Bolívia-Brasil, dos quais 40 quilômetros de dutos foram construídos no município de 
Três Lagoas em 2001 e com a construção da Termoelétrica Luiz Carlos Prestes, em 2004, com 
capacidade de produção de 368 MW.  
62 Foi iniciada em 2010 a obra de retirada dos trilhos do trem que passam pelo centro da cidade, sendo 
feito um novo trajeto ferroviário que favorecerá as indústrias quanto ao escoamento de suas mercadorias. 
Também foi assinada a ordem de serviço pelo Governador do Estado, André Puccinelli, em 15 de junho 
de 2011, autorizando a construção da ponte sobre o Rio Paraná, interligando as cidades de Três 
Lagoas/MS e Castilho/SP, unindo as rodovias Marechal Rondon (SP) e BR 262 (MS).  
63 Dados extraídos através do levantamento de informações junto à Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico da Prefeitura Municipal de Três Lagoas. 
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A Eldorado Brasil surge com o status de maior fábrica de celulose de fibra curta 

branqueada do mundo (PERPÉTUA, 2012, p. 35), superando a Fíbria Celulose S/A, 

com investimentos de 5,1 bilhões de reais, gerando 13 mil empregos durante a fase de 

construção64, finalizada em dezembro de 2012, ano em que começou a funcionar, com a 

estimativa de produzir aproximadamente 1,5 milhões de toneladas de eucalipto por ano. 

As obras de instalação da SITREL foram iniciadas em 2011, com um 

investimento de 270 milhões de reais. Absorvendo um contingente de trabalhadores 

temporários no período da construção de aproximadamente duas mil pessoas, a obra foi 

finalizada no final de 2012, com a perspectiva de produzir 400 mil toneladas de 

vergalhões por ano, cujo quadro de funcionários diretos é de 200 empregados65.  

A empresa UFN III Petrobrás teve suas obras iniciadas em 2011, com a previsão 

de funcionamento a partir de setembro de 2014 (o que ainda não ocorreu), gerando 

atualmente cerca de três mil empregos na fase de construção. Havia previsão, para o 

início de 2014, de ampliação do quadro de funcionários para cerca de sete mil 

trabalhadores, visando o cumprimento do prazo de entrega, no entanto, o que houve foi 

o contrário. Entre os meses de outubro a dezembro do mesmo ano foram demitidos 

cerca de 2.100 funcionários diretos do Consórcio UFN 3 (formado pelas empresas 

SINOPEC e Galvão Engenharia), além das demissões, foram constatadas inúmeras 

reclamações de falta de pagamento por parte de empresários locais, prestadores de 

serviços (alojamento, alimentação, rede hoteleira etc.)66. O investimento previsto nas 

obras era da ordem de 3,5 bilhões de reais, com produção de 1,2 milhões de toneladas 

de ureia e 761 mil toneladas de amônia67.  

As mudanças do setor econômico influenciaram a configuração espacial da 

cidade, sobretudo em função da oferta de empregos. Brasileiros e estrangeiros vieram 

em busca de trabalho68, o que gerou impactos diversos.  

 

                                                           
64 Dados obtidos pelo site da empresa Eldorado Brasil < http://www.eldoradobrasil.com.br/Pt/index.html 
> (acessado em 20/05/2013). 
65 Informações obtidas no site da empresa pertencente ao Grupo Votorantim Siderurgia – SITREL 
(Siderurgica de Três Lagoas) < http://www.vsiderurgia.com.br/pt-
br/institucional/unidades/sitrel/Paginas/Sitrel.aspx > (acessado em 20/05/2013).  
66 Fonte: Jornal do Povo, 22 de dezembro de 2014). 
67 Informações disponíveis no site: < http://www.vsiderurgia.com.br/pt-
br/institucional/unidades/sitrel/Paginas/Sitrel.aspx > acessado em 20/05/2013. 
68 Além da migração interna, sobretudo do nordeste do país, têm chegado em Três Lagoas inúmeros 
estrangeiros, vindos principalmente do Haiti. Segundo o jornal on line Correio do Estado < 
http://www.correiodoestado.com.br/cidades/tres-lagoas/refugiados-do-haiti-conquistam-vagas-em-tres-
lagoas/220620/ > já foram cadastrados pela Polícia Federal cerca de 500 haitianos. 

http://www.eldoradobrasil.com.br/Pt/index.html
http://www.vsiderurgia.com.br/pt-br/institucional/unidades/sitrel/Paginas/Sitrel.aspx
http://www.vsiderurgia.com.br/pt-br/institucional/unidades/sitrel/Paginas/Sitrel.aspx
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Tabela 3: Evolução demográfica do município de Três Lagoas - 1980 – 2014 

 

MUNICÍPIO 1980 1991 2000 2010 2014* 

 População População População População População 

Três Lagoas 57.513 68.162 79.059 101.791 111.652 
Fonte: IBGE – Censos demográficos entre os anos de 1980, 1991, 2000 e 2010. 
* Estimativa disponibilizada pelo IBGE/Cidades. 

 

As mudanças não foram apenas quantitativas, mas qualitativas. Devido ao 

aumento populacional, a cidade de Três Lagoas transformou-se rapidamente, perdendo 

as características de cidade pequena, passando a ser uma cidade de porte médio com 

problemas principalmente ligados à infraestrutura, saúde, educação, segurança e 

moradia. Confirmam-se as advertências de Silveira (2011, p.161) de que “no momento 

em que a grande corporação decide transferir uma determinada produção, sob o 

comando dos seus interesses globais e ao sabor das benesses fiscais, o lugar conhece um 

profundo desarranjo nos seus fatores de produção”. 

Diferente do que ocorreu em relação às indústrias e aos interesses que elas 

representam, não houve um planejamento prévio para a recepção destes novos 

moradores atraídos por elas. As escolas públicas não deram conta do número de alunos, 

o que proporcionou ao ensino particular as condições necessárias para explorar esse 

mercado, abrindo mais escolas do maternal ao ensino médio, além disso, muitas escolas 

técnicas vieram para atender a demanda das empresas, com cursos (e preços) variados. 

As universidades particulares também se beneficiaram, ampliando sua estrutura física, 

oferecendo novos cursos de graduação. Nota-se que houve então um duplo movimento: 

enquanto novos problemas surgiam e impactavam segmentos da população, os mesmos 

problemas eram parcialmente transformados em oportunidade de novos negócios por 

empresários da educação, por exemplo. 

O aumento populacional refletiu no aumento da oferta de serviços (escolas, 

restaurantes, lojas, postos de combustível, concessionárias de automóveis e 

motocicletas, agências de emprego, etc.), fator que fez com que o PIB correspondente 

aos serviços chegasse a R$ 1.270, 053 em 2011 (IBGE, 2014).  

A intensa procura por residências fez com que o preço dos aluguéis disparasse, 

levando os proprietários de imóveis a literalmente expulsar os antigos inquilinos 

visando esta nova clientela que aceitava pagar os novos preços da locação. A produção 
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de imóveis, a partir de 2006, se intensificou. O preço dos lotes urbanos elevou-se, 

muitas residências foram construídas com baixo padrão construtivo e tamanho reduzido.  

Se, por um lado, o aumento indiscriminado do preço dos alugueis desfavoreceu 

os locatários, por outro, a possibilidade de trabalho formal proporcionada pela chegada 

das inúmeras fábricas e o acesso ao financiamento imobiliário contribuíram para o 

crescimento do número de potenciais compradores de imóveis, o que também aqueceu 

esse mercado. Este fenômeno contribuiu para a aceleração da produção do espaço 

urbano três-lagoense, através da incorporação e lançamento de novos loteamentos 

urbanos. 

A cidade tornou-se um verdadeiro canteiro de obras, sobretudo pela construção 

de residências (horizontais, em sua maioria), em função da grande capacidade de 

retorno financeiro percebida pelos investidores, atraindo construtoras e incorporadores 

de outros Estados brasileiros69, que voltaram seus investimentos tanto para a produção 

de espaços residenciais fechados destinados aos segmentos de renda média e alta, 

quanto à produção de espaços residenciais populares abertos e fechados.  

É evidente que os processos de reestruturação da cidade (Presidente Prudente) e 

produtiva (Três Lagoas) aqueceram o terceiro setor da economia local que, combinados 

a fatores externos, como as novas políticas de financiamento imobiliário, intensificaram 

a atuação do mercado imobiliário nas duas cidades. Associado a isso, observamos 

estratégias desenvolvidas por parte de alguns agentes produtores do espaço, que 

resultaram na implementação dos ERPFEs. 

Os fatores que explicam a combinação entre habitação popular e espaços 

residenciais fechados, em geral condominiais, não são evidentes e vem sendo alvo de 

nossa investigação, conforme apresentamos na próxima seção. 

 

2.3 A participação dos agentes produtores do espaço na implementação dos 

ERPFEs 

Ao estudar os espaços de moradia popular dos municípios de São Paulo e São 

Carlos, Negrelos (2010, p. 3) identificou três períodos importantes na produção 

espacial. O primeiro, caracterizado pela autora como “habitação massiva e produção da 

cidade periférica”, compreendendo o período de 1964 até 1986, em que as políticas 
                                                           
69 Destacam-se empresas como Vectra Construtora (PR), JRA Construções (MS), além de suas parceiras, 
Mega Brasil Imóveis (SP) e Atuante Empreendimentos Imobiliários (SP), responsáveis pelos 
condomínios Portal das Águas, Terras de Jupiá e Recanto das Palmeiras. EMBRASCOP (MS) e 
Brookfield (SP) atuam na construção de espaços residenciais populares abertos e fechados.  
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habitacionais voltadas para a produção de moradias populares contribuíram para a 

dispersão das cidades. O segundo, caracterizado pelo “experimentalismo e crítica ao 

projeto moderno”, correspondeu ao período de 1980 a 1990, em que tal crítica implicou 

também na crítica ao modelo de produção habitacional extensiva em conjuntos 

habitacionais produzidos pelo Estado de São Paulo. Para a autora, os avanços advindos 

a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 deveriam proporcionar aos 

citadinos pertencentes aos segmentos populares, o direito a arquitetura, modificando os 

projetos de habitação popular a partir de então.  

O terceiro período foi identificado como “consolidação do contextualismo nos 

projetos urbanos”. Influenciados pelo período anterior, os novos programas públicos de 

intervenção em assentamentos populares e de habitação social, deram nova forma aos 

processos anteriores, gerando um “modelo de estabelecimento habitacional de todas as 

classes sociais que foi se disseminando, instrumentalizado pela ideologia do mercado 

imobiliário, baseado no padrão condominial com dispositivos de segurança em 

territórios fechados e controlados” (NEGRELOS, 2010, p. 3). 

Embora as especificidades de cada cidade devam ser levadas em conta, 

consideramos que a periodização proposta pela autora pode ser generalizada, 

especialmente no que de refere ao último período, o que nos ajuda a compreender como 

o novo modelo adotado e operado pelo mercado imobiliário tem influenciado o 

aparecimento dos ERPFEs. É justamente neste contexto que voltamos nossa atenção 

para as relações entre os agentes produtores do espaço que, segundo nosso 

entendimento, estão diretamente associados com a produção dos novos modelos 

residenciais, como os ERPFEs. 

Levando em conta as contribuições de Correa (1993), Harvey (2005) e Sposito 

(2010)70, podemos identificar os proprietários fundiários, os incorporadores 

imobiliários, os construtores imobiliários, os corretores imobiliários, os agentes 

financeiros, a esfera pública e a sociedade civil, como agentes responsáveis pela 

produção do espaço urbano.  

Numa perspectiva mais ampla, a proposta metodológica adotada para 

analisarmos a produção do espaço urbano se alinha com a de Carlos (2007, p. 20), que 

apresenta como ponto de partida para o desenvolvimento de um raciocínio capaz de 

                                                           
70 Com base nos conteúdos aproveitados nas aulas expositivas ministradas pela professora Maria 
Encarnação Beltrão Sposito, durante a disciplina “Urbanização e Produção do Espaço” (2010), do 
Programa de Pós-Graduação em Geografia da FCT - UNESP. 
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produzir uma leitura geográfica sobre a cidade, a ideia de “cidade como construção 

humana, produto histórico social, contexto no qual a cidade aparece como trabalho 

materializado, acumulado ao longo de uma série de gerações, a partir da relação da 

sociedade com a natureza”. Mas levamos em conta também que as relações entre os 

agentes produtores do espaço podem se mostrar preocupantes, tal como Botelho (2006) 

identifica entre a esfera pública e os incorporadores imobiliários, que resultaram em 

mudanças na Lei de Parcelamento do Solo. Algumas dessas estratégias aplicadas na 

produção residencial explicam o aparecimento dos ERPFEs em Presidente Prudente e 

em Três Lagoas. 

A criação da Lei 6.766 em 19 de dezembro de 1979, que trata do parcelamento 

do solo, dispôs em seu artigo 4, inciso I, que “as áreas destinadas a sistemas de 

circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços 

livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano 

diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem” e no inciso II “que 

os lotes terão área mínima de 125m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e frente 

mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando o loteamento se destinar a urbanização 

específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente 

aprovados pelos órgãos públicos competentes”71. 

Dadas as especificações desta lei, fica determinado o tamanho mínimo para o 

parcelamento dos loteamentos urbanos, que deveria ser observado desde 1979. No 

entanto, a previsão do inciso I fez com que tais normativas só fossem cobradas após a 

criação do Plano Diretor, que na cidade de Presidente Prudente se efetivou pela criação 

da Lei Complementar 029 de 31 de julho de 1996 e em Três Lagoas se deu com a 

instituição da Lei 2.083 de 28 de setembro de 2006, sendo possível constatar esse 

cuidado apenas nas incorporações realizadas após a implantação desta lei.  

Mas, qual foi o efeito desta regulamentação no tocante a produção dos espaços 

residenciais populares fechados? Para responder a esta questão é preciso aprofundar a 

compreensão da participação dos agentes envolvidos na produção dos ERPFEs, os quais 

foram neste trabalho divididos em três grupos: empresas do setor da construção civil, 

pequenos investidores e agentes públicos. 

Ao passo que as políticas habitacionais eram implementadas, com vistas à 

produção de habitações destinadas aos segmentos populares, algumas empresas 

                                                           
71 BRASIL. Lei 6.766 de 19 de dezembro de 1979 dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá 
outras providências. Brasília, 1979. 
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especializadas foram se apropriando deste novo mercado emergente, concentrando a 

produção das moradias populares nas mãos de um pequeno grupo de grandes empresas 

(SHIMBO, 2010). As mudanças nas políticas habitacionais favoreceram a incorporação 

de uma significativa parcela da população, que estava fora do mercado privado de 

habitação, o que possibilitou às incorporadoras a exploração de um mercado atraente e 

lucrativo. 

No contexto de intensa participação da iniciativa privada na produção de 

moradias populares, identificamos, através da pesquisa de campo, a participação de 

cinco empresas privadas diretamente envolvidas na produção de oito ERPFEs (tabela 

4). Nossa hipótese é que, no caso das empresas privadas do setor da construção civil, a 

produção dos ERPFEs se deu como forma de viabilizar projetos imobiliários 

construídos em terrenos distantes da área central e com carência na infraestrutura. 

O discurso de um agente envolvido na produção dos residenciais Espanha e 

Alpha em Três Lagoas fornece um ponto de partida para essa análise.  
[Porque a empresa lançou o Residencial Alpha sob o modelo 

condominial? Foi pela experiência de já ter construído o Residencial 

Espanha?] - Na verdade nós queríamos construir ali 27 casas e se não 

fosse como condomínio nós não conseguiríamos, devido a Lei do 

Plano Diretor, que estabelece o tamanho mínimo dos terrenos. Então 

fizemos um condomínio que nos possibilitou construir as casas em um 

terreno menor que o estabelecido pela lei, construindo ali as 27 casas 

que pretendíamos. Com isso nós nos adequamos à realidade do 

momento e ao preço, porque se fôssemos pelas regras do Plano 

Diretor, as pessoas não conseguiriam pagar pela casa. Quando nós 

construímos, pensamos no preço final do imóvel, porque lá [referindo-

se ao conjunto habitacional Santa Terezinha] a área é cara e se 

construíssemos a casa em um terreno, inviabilizaríamos o 

investimento, porque mesmo que tivesse demanda as pessoas não 

teriam condições financeiras para comprar. Veja o que aconteceria: o 

cara que tem condições não quer, porque as residências estão abaixo 

do que ele espera, e as pessoas que querem não têm condições de 

comprar. Então quando construímos condomínio nós conseguimos 

diminuir a cota dos terrenos, por exemplo, se temos um terreno que 

custa 60 mil, a cota dele passará a ser de 40 ou 35 mil, diminuindo o 
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valor final. (Roberto, 54 anos, corretor de imóveis, Residencial 

Espanha, Três Lagoas) 

 

A fala do Senhor Roberto evidencia, além da burla à legislação municipal, a 

preocupação das construtoras e incorporadoras quanto à adequação do produto ofertado 

ao consumidor final. Ao afirmar que “o cara que tem condições não quer”, se refere ao 

risco de colocar no mercado produtos claramente destinados aos segmentos populares, 

mas com preços acima de sua capacidade de pagamento. Mas entendemos que o 

conteúdo mais problemático do seu depoimento reside na constante atribuição de culpa 

à legislação pela definição de uma metragem mínima para o loteamento do solo urbano, 

em defesa dos interesses dos compradores/moradores. Essas ferramentas jurídicas são, 

na perspectiva do mercado imobiliário, empecilhos à produção de moradias destinadas 

aos segmentos populares, devido ao encarecimento da cota dos terrenos. 

Desta forma, o modelo condominial assume grande expressividade, justamente 

por permitir a redução do tamanho dos terrenos loteados. Trata-se, portanto, de um 

modo de fazer com que o valor final do produto seja mais barato e tenha viabilidade 

financeira, de acordo com os interesses dos incorporadores. Não obstante, os ERPFEs se 

inserem neste contexto agregando outros valores ao processo de escolha dos futuros 

compradores, como a segurança prometida frente à insegurança associada aos espaços 

urbanos em geral, e o status, devido ao fato deste modelo de moradia ser inspirado nos 

espaços residenciais fechados destinados aos segmentos de renda média e alta.  

Em seguida, na Tabela 4, sistematizamos informações sobre os sete ERPFEs 

produzidos pelas empresas privadas, demonstrando a variedade tipológica dos 

empreendimentos e, em seguida, detalhamos a caracterização de cada um deles. 
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Tabela 4: ERPFEs produzidos pelos agentes privados do setor da construção civil: 

Presidente Prudente e Três Lagoas, 2006 – 2011 

 

ERPFEs Ano* Localização 
N°. 
de 

Lotes 

Área 
Construída  
Privativa 

(m²) 

Agentes 
Produtores Cidade 

Residencial 
Espanha 2001** 

Jardim 
Nova 

Europa 
49 42,00/65,00 Embrascop Três 

Lagoas 

Residencial 
Primavera 2006 

Parque 
Residencial 

Jardins 
102 68,00 Constrinvest Presidente 

Prudente 

Residencial 
Saint 

Moritz 
2006 Residencial 

São Marcos 50 92,50 Zunmco Presidente 
Prudente 

Residencial 
Alpha 2010 Santa 

Terezinha 27 60,00 Embrascop Três 
Lagoas 

Residencial 
Jardins de 

Anahy 
2011 Jardim 

Nosaki 83 91,32 Constrinvest Presidente 
Prudente 

Residencial 
Eco Palace 2011 

Residencial 
Anita 
Tiezzi 

55 88,47 Ramos 
Sales 

Presidente 
Prudente 

Residencial 
Vista do 
Vale*** 

2011 Parque 
Shiraiwa 600 44,00 PDA Presidente 

Prudente 

Sol 
Nascente 

2011 
Jardim 
Setsul 

48 40,00 Setpar 
Três 

Lagoas 

 (*) Corresponde ao início da construção. 
(**) Embora tenhamos optado pelo recorte temporal de 2006 a 2011, o Residencial Espanha foi 
incorporado neste trabalho porque sua implantação se deu em duas fases, a primeira em 2001, 
sem grandes êxitos devido as dificuldades de aquisição dos imóveis e em 2009, tendo neste 
período alcançado o sucesso de vendas devido as novas circunstâncias para a aquisição 
imobiliária, conforme demonstramos a frente. 
(***) Os números correspondem aos três condomínios a ele relacionados: Vale do Ribeira, Vale 
dos Reis e Vale do Café. 
Fonte: Dal Pozzo (2008) e pesquisas de campo. 
Org.: Batista, 2014. 
 
 
Residencial Espanha (em Três Lagoas) 

Foi construído no conjunto residencial Alto da Boa Vista (Mapa 1), localizado 

no extremo oeste da cidade de Três Lagoas, em área periférica, incorporada à malha 

urbana no ano de 1961. Após a promulgação do Plano Diretor Municipal, em 2006, 

houve uma redefinição da nomenclatura dos bairros, sendo o Alto da Boa Vista 
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incorporado ao conjunto residencial Jardim Nova Europa. O Jardim Nova Europa foi 

um empreendimento da EMBRASCOP72, que adquiriu uma grande porção de terras 

mais a oeste da cidade, onde foi lançado o Residencial Espanha no ano 2001. 

Com a aquisição de uma grande gleba rural, que foi incorporada à malha urbana 

através do lançamento do Jardim Nova Europa, em meados de 1999, a EMBRASCOP 

tinha o objetivo de lançar 490 unidades residenciais, construindo 10 residenciais 

fechados destinados aos segmentos de baixa renda. No entanto, dificuldades quanto ao 

financiamento fizeram com que o empreendimento não tivesse êxito. Das 490 

residências previstas, foram construídas apenas 22 casas, em 2001, com a implantação 

do Residencial Espanha.  

 

 
Mapa 1: Localização do Residencial Espanha (Três Lagoas – MS). 

 

                                                           
72 A Empresa Brasileira de Construções e Projetos (EMBRASCOP) está sediada na cidade de Campo 
Grande/MS e iniciou suas atividades em 1997, tendo como natureza jurídica a sociedade de empresa 
limitada. Sua área de atuação se dá em três categorias: a incorporação de empreendimentos imobiliários, a 
prestação de serviços especializados para construção e outras obras de engenharia civil.  
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Os moradores do Residencial Espanha coabitam com fazendas e sítios vizinhos, 

de modo que a paisagem urbana ainda se confunde com a paisagem rural devido às 

práticas pastoris que encontramos nesta área. O isolamento, associado à falta de 

infraestrutura pioravam ainda mais as condições de vida neste local, pois o bairro não 

dispunha de oferta de serviços (mercearias, padarias e outros) que facilitassem o 

atendimento das necessidades cotidianas dos moradores, além disso, as ruas não 

pavimentadas que em dias de chuva viravam verdadeiros lamaçais e a falta de 

iluminação tornava os deslocamentos difíceis e perigosos, especialmente em horários 

avançados. 

Neste contexto, segundo nossa interpretação, os muros que cercavam o 

Residencial Espanha, trazendo a “novidade” dos espaços residenciais fechados, tinham 

por objetivo valorizar o empreendimento, proporcionando um diferencial que 

compensasse às várias desvantagens de se viver ali73.  

Mas isso não foi suficiente para atrair o interesse dos compradores, o que, 

combinado as desistências e dificuldades de arcar com as prestações, fez com que a 

empresa se descapitalizasse e o lançamento das 490 residências em dez espaços 

residenciais populares fechados fosse interrompido, sendo lançadas apenas as 22 casas 

construídas inicialmente, das quais nem todas foram vendidas no período 

imediatamente74. 

Tal contexto foi alterado a partir de 2006, com as mudanças experimentadas pela 

reestruturação produtiva decorrente da intensificação da industrialização na cidade que 

implicou na vinda de novos moradores, na escala intraurbana e da mudança no Sistema 

de Financiamento Imobiliário, sobretudo pelo lançamento do programa de 

financiamento habitacional “Minha Casa Minha Vida”, na escala nacional. O mercado 

imobiliário três-lagoense ganhou então novo fôlego e a EMBRASCOP retomou os 

investimentos no Residencial Espanha em 2009. 

Foram construídas mais 27 casas, mas, com uma proposta arquitetônica diferente 

das antigas residências (Figura 3). A metragem passou de 42 m² do projeto inicial para 

65 m². Também foram construídos muros laterais (entre as casas), uma área de serviço 

coberta e outra para guardar o automóvel.  

                                                           
73 Estratégia também identificada nos ERPFEs estudados em Presidente Prudente. 
74 Segundo depoimento do Sr. Roberto, morador do Residencial Espanha e funcionário da EMBRASCOP, 
em entrevista realizada em 12/12/2012, as residências foram construídas em três fases. Primeiro foram 
construídas 08 casas, depois 07 e, por fim, mais 07 casas totalizando as 22 residências da primeira fase de 
produção do Residencial Espanha. 
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Com os ganhos estruturais, o valor do imóvel se distanciou do preço original, 

sendo as novas residências vendidas por R$ 90.000,00, financiáveis em até 25 anos. Em 

relação ao antigo preço, constatamos que houve uma valorização de 450%, mesmo 

levando-se em conta que o preço de construção não é mais o mesmo. Essa expressiva 

valorização imobiliária é reflexo da grande especulação imobiliária ocorrida após 2006, 

anteriormente mencionada. 

 

 

 
Figura 3: Tipologias das residências nas duas fases de construção do Residencial Espanha 
(Três Lagoas, 13/09/2011) - À esquerda o primeiro modelo de residência construído no início 
dos anos 2000 e a direita as novas residências construídas a partir de 2009. Destaque para os 
muros entre as casas e para a garagem coberta. 

 

Sobre a tipologia das residências, apuramos que, embora fossem constatadas 

diferenças na metragem da área privativa das duas fases de construção, a 

compartimentação interna das residências segue o mesmo padrão tipológico, com sala, 

cozinha, banheiro social e dois quartos. A diferenciação da metragem da segunda fase 

de construção se dá pela construção da garagem coberta e não pelo aumento do espaço 

interno da residência. 

O Residencial Espanha ocupa uma área total de 220 mil m², sendo 205 mil m² 

destinados as residências e espaços comuns, como vias de circulação, e 15 mil m² para 

uma área que foi destinada a instalação de equipamentos de lazer.  

Quando visitamos o Residencial Espanha em 2013, pudemos observar que a área 

destinada ao lazer estava dominada pelo mato (Figura 4). De acordo com as entrevistas 

realizadas com moradores, as explicações para tais condições se referem às divergências 

entre os moradores e a empresa construtora em relação à responsabilidade sobre a 

instalação dos equipamentos previstos. 
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Figura 4: Espaço destinado à construção de equipamentos de lazer do Residencial Espanha 
(Três Lagoas, 29/01/2013) - Destaque para a altura da cobertura vegetal, demonstrando o 
descuido com esse espaço.  
 
 

A peculiaridade de este empreendimento ter sido produzido em duas fases de 

construção gerou confusão entre as responsabilidades civis atribuídas à construtora que 

prometeu aos primeiros moradores toda a estrutura75, mas aos compradores da segunda 

fase de construção, a promessa limitou-se a disponibilização da área destinada ao lazer. 

Deste impasse, associado à falta de organização dos moradores que ainda não 

formalizaram uma cobrança mais incisiva junto à EMBRASCOP, resulta o mato que se 

alastrou naquele lugar e impede até as brincadeiras cotidianas das crianças, como o jogo 

de bola.  

 

Residencial Primavera (em Presidente Prudente) 

O Residencial Primavera foi um dos empreendimentos subsidiados pelo 

programa do Governo Federal, “financiamento de imóveis na planta ou em construção”, 

                                                           
75 Nossa interpretação é de que tais promessas eram tentativas de compensar às dificuldades de habitar em 
um bairro com tantos problemas. 
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sendo sua implantação viabilizada através da parceria entre o sistema associativo com a 

empresa Constrinvest Construtora e Comércio Ltda76 (DAL POZZO, 2008, p. 59).  

O Residencial Primavera foi implementado no Parque Residencial Jardins (Mapa 

2), localizado no setor norte de Presidente Prudente, onde predominam habitações 

voltadas aos segmentos populares e os vazios urbanos no entorno.  

Sobre a tipologia do Residencial Primavera, constatamos a construção de 

residências de padrão popular (Figura 5) e com grande proximidade entre as casas. 

Neste residencial foram adotadas duas tipologias residenciais, com casas de dois e três 

quartos, cuja distribuição interna se dava entre dois ou três quartos, um banheiro social, 

sala, cozinha e garagem coberta para um carro. 

 

                                                           
76 A Constrinvest é uma empresa instalada em Presidente Prudente e com atuação no mercado desde 
1990, na incorporação e construção de projetos residenciais, comerciais e industriais. Segundo seu site, 
esta empresa é apresentada como possuidora de grande experiência na construção de edifícios de alto 
luxo, edifícios empresariais, hospitais e clínicas, além de condomínios populares, o que sugere uma 
atuação voltada ao atendimento de vários segmentos sociais. Informações extraídas do site: 
http://www.constrinvest.com.br/empresa.php <acessado em 13/01/2014>. 
 

http://www.constrinvest.com.br/empresa.php
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Mapa 2: Localização do Residencial Primavera (Presidente Prudente – SP). 
 
 

Com base na entrevista realizada com o Senhor Evandro (35 anos), que 

atualmente ocupa o cargo de síndico do Residencial Primavera, foi possível verificar a 

valorização das residências, sendo relatado pelo morador que o valor inicial do imóvel 
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era de R$ 45.000,00, mas encontramos em pesquisas realizadas na internet77, 

residências a venda pelo valor de R$ 180.000,0078.  

 

 
Figura 5: Residencial Primavera, vista parcial. (Presidente Prudente, 9/10/2011). 
 
 

O residencial dispõe de uma pequena área de lazer, com salão de festas, 

churrasqueira, um pequeno campo de futebol gramado e playground, o que nos leva a 

concordar com Shimbo (2010, p. 344), quando afirma que os espaços de lazer são 

reduzidos àquilo que sobra entre as edificações, “isso porque o princípio que rege a 

implantação das edificações é o de ordem econômica, o que significa uma taxa de 

ocupação máxima em detrimento dos espaços livres de lazer e até de circulação”. 

A estratégia de maximização dos lucros proposta pela Constrinvest pode ser 

identificada a partir dos dados apresentados pela Tabela 3. Este residencial foi parcelado 

em 102 lotes com edificações residenciais de apenas 68 m², o que evidencia a 

reprodução de ações empregadas na implementação dos espaços residenciais populares 

abertos. 

                                                           
77 Dados obtidos no site < http://www.imobr.com.br/imovel >. 
78 Nesse caso, era uma residência ampliada e modificada pelo proprietário, mas havia valorização de 
300% sobre o valor inicial do imóvel. 
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Outra característica do Residencial Primavera, diz respeito ao tipo de serviço de 

segurança contratado. Nossas pesquisas revelaram que encarregados da portaria do 

residencial lá residiam. Retomando as informações fornecidas pelo Senhor Evandro, 

concluímos que a estratégia pressupunha o comprometimento com a melhoria do 

condomínio. 

[A contratação de moradores para a prestação de serviço na portaria 

possibilitou a redução dos custos do condomínio?] Não, os custos são 

os mesmos. Eu optei por contratar esses moradores por que eu penso 

que eles terão mais zelo, serão mais cuidadosos com nosso 

condomínio. Antes tinha uma troca constante de porteiros, então eu 

optei por contratar esses moradores. (Evandro, 35 anos, 

microempresário, Residencial Primavera, Presidente Prudente) 

  

Apesar do entrevistado ter identificado pontos positivos na contratação de 

moradores como porteiros, ouvimos diversas críticas, sendo alegada por outros 

moradores, a formação de grupos privilegiados, o que foi sumariamente negado pelo 

entrevistado. Percebemos, portanto, indícios de que esse tipo de contratação pode 

potencializar os conflitos internos. 

 

Residencial Saint Moritz (em Presidente Prudente) 

Este residencial foi implantado pela Construtora Zunmco LTDA79, próximo ao 

Conjunto Residencial São Judas Tadeu (Mapa 3), estando assim, inserido na malha 

urbana compactada. Sua localização privilegiada e a oferta de serviços diferenciados foi 

um grande atrativo para famílias pertencentes ao segmento de renda média. 

As residências apresentam uma distribuição interna de três dormitórios, sendo 

uma suíte, um banheiro social, uma sala, uma cozinha, área de serviço e garagem para 

dois carros. Chama a atenção o direcionamento publicitário80 voltado para a oferta de 

segurança a seus moradores, como a presença de muros com cercas elétricas, câmeras 

de vigilância, portaria com guarita e portão eletrônico, como elementos capazes de 

proporcionar “segurança total para sua família”, como descrito no anúncio. 

 

                                                           
79 A Construtora Zunmco LTDA é sediada na cidade do Rio de Janeiro e atua em vários segmentos da 
construção civil (residencial e comercial), < http://www.zunmco.com.br/ >. 
80 Apresentado por Dal Pozzo (2008, p. 308) no Anexo F. 
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Mapa 3: Localização do Residencial Saint Moritz (Presidente Prudente – SP). 

 

O Residencial Saint Moritz foi o único ERPFE construído em Presidente 

Prudente sem subsídio do Governo Federal, integralmente financiado pela iniciativa 

privada. 

Algumas pesquisas (SHIMBO, 2010; SOARES E ARAÚJO, 2013; HONDA, 

2013) sugerem que a relação Estado, iniciativa privada e mercado contribuiu para a 

produção do espaço urbano difuso, em que as “áreas de interesses sociais” são quase 

sempre introduzidas nas margens das cidades ou nas “franjas urbanas” (HONDA e 

ALBANO, 2012, p. 2).   

Em nossa pesquisa sobre a produção dos ERPFEs, constatamos que nos casos 

em que houve relações diretas entre Estado, iniciativa privada e mercado81, as 

localizações dos empreendimentos foram sempre periféricas, o que se deve a uma 

combinação entre os interesses do mercado imobiliário e os subsídios garantidos pelo 

                                                           
81 Estes sãos os casos dos residenciais Bela Vista, Esmeralda, Primavera, Jardins de Anahy, Eco Palace e 
Vista do Vale (em Presidente Prudente), além dos residenciais Espanha e Alpha (em Três Lagoas).  
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Governo Federal, que garantiram a venda dos imóveis, a despeito da sua localização e 

infraestrutura insuficiente ou precária.  

O Residencial Saint Moritz simbolizou um avanço em vários aspectos, sendo 

construído em um bairro bem localizado de Presidente Prudente, além de apresentar 

uma tipologia residencial superior a dos demais ERPFEs. Em Presidente Prudente, este 

foi o empreendimento pesquisado com menor número de residências construídas (55), 

mas o de maior área privativa (92,50 m²). 

O residencial também conta com uma pequena área de lazer, com piscina e 

churrasqueira. O fechamento é proporcionado por muros de alvenaria interrompidos por 

um portão de grades de ferro, acionado por controle remoto. Além disso, constatamos a 

existência de uma guarita de segurança, com serviço de portaria 24 horas, cerca elétrica 

e monitoramento eletrônico através de câmeras de vigilância (Figura 6). 

 

 

 
Figura 6: Vista da entrada do Residencial Saint Moritz (Presidente Prudente, 28/02/2013) – 
Destaque para os sistemas de segurança como a cerca elétrica e câmera de monitoramento 
eletrônica localizada na coluna à esquerda do portão de passagem de pedestre. 
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Mas as melhorias estruturais presentes no Residencial Saint Moritz relacionam-

se diretamente ao preço mais elevado do imóvel comercializado e a busca por um 

consumidor com renda mais elevada, ou seja, se inserem na lógica do mercado 

imobiliário. Sendo assim, não se atende às necessidades dos segmentos com renda mais 

baixa, a quem restam apenas às residências caracterizadas pelos problemas (padrão 

arquitetônico, localização e infraestrutura) que temos apontado. 

 

Residencial Alpha (em Três Lagoas) 

Foi implantado no Conjunto Residencial Santa Terezinha, localizado a sudoeste 

da malha urbana três-lagoense, que teve origem em 1957, com o loteamento Santa 

Terezinha. 

 

 
Mapa 4: Localização do Residencial Alpha (Três Lagoas – MS). 

 

Sua construção e incorporação foi feita pela EMBRASCOP, que adquiriu uma 

área de 10 mil metros quadrados, cujo objetivo inicial era a construção de 10 edifícios 
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de três andares, com 4 apartamentos por andar. Em meados de 1998, foi lançado o 

primeiro, mas não houve muita procura pelo empreendimento. Segundo nossa 

interpretação, isso se deveu a já mencionada dificuldade das famílias de baixa renda 

conseguir pagar pelo imóvel82.  

Assim como aconteceu com o Residencial Espanha, o projeto de construção dos 

apartamentos foi deixado de lado e, em 2009, o terreno foi desmembrado, ficando 3.000 

m² para o único prédio construído e 7.000 m² foram destinados à construção do 

Residencial Alpha. 

Após o desmembramento dos lotes, a EMBRASCOP pretendia construir no 

local, um total de 27 casas83, mas levando em consideração as regulamentações que 

restringem o tamanho mínimo dos terrenos, a estratégia adotada pela empresa foi a 

constituição de um condomínio que serviu a dois objetivos interligados. O primeiro 

como forma de construir casas em terrenos de metragem abaixo das estabelecidas 

legalmente. O segundo, decorrente da redução da cota dos terrenos, que viabilizou o 

financiamento da compra das habitações através do programa “Minha Casa Minha 

Vida”, por conseguinte, ampliando o lucro da empresa incorporadora e garantindo as 

vendas. 

Uma peculiaridade deste empreendimento é que foram construídas tanto casas 

no interior do Residencial Alpha, quando fora dele. Como a EMBRASCOP tinha uma 

área de 7.000 m² após o desmembramento do terreno em que 4.800 m² foram destinados 

ao Residencial Alpha, restaram ainda 2.200 m², os quais foram parcelados em 11 

terrenos de 200 m² (10x20) cada.  

Quando se visita o local, a primeira impressão é que se trata de um 

empreendimento misto com casas em espaços fechados e abertos, mas a partir do 

contato com um representante da EMBRASCOP, soubemos que o projeto implantado 

teve por objetivo a otimização do uso do espaço, sendo a sua atual configuração 

espacial a que garantia maiores lucros para a empresa construtora. 

A tipologia das residências é caracterizada por um padrão arquitetônico simples, 

com uma área total de 60 m², distribuídos em uma sala, dois quartos, banheiro e 

cozinha. As casas também têm garagem e uma churrasqueira. Identificamos que esta 

tipologia assemelha-se aos projetos descritos pela tipologia 1 (casas térreas) 
                                                           
82 Tendo em vista a falta de políticas públicas voltadas ao financiamento imobiliário para esse segmento 
socioeconômico nos anos 1990. 
83 Estas informações foram obtidas a partir de uma entrevista realizada com o Senhor Roberto 
(12/12/2012), morador do Residencial Espanha, o qual é funcionário da EMBRASCOP desde 1998. 
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estabelecida pelo Programa “Minha Casa Minha Vida”, mas notamos pequenas 

distinções.  

Inicialmente, o Residencial Alpha foi cercado por um muro de alvenaria, 

rebocado e pintado, mas de altura baixa, o que sugere que desempenha papel de 

delimitação, mas não de proteção. Isso explica as reclamações dos moradores 

entrevistados que contaram ter sido vítimas de pequenos furtos realizados por pessoas 

que saltaram os muros e entraram no quintal das casas. Diante dessas ocorrências, os 

moradores se reuniram e tomaram a iniciativa de aumentar a altura dos muros, o que 

acarretou em despesa para todos. A obra ainda não havia sido concluída quando 

visitamos o Residencial Alpha em 2014. 

A inexistência de uma guarita de segurança também é uma característica deste 

residencial, que conta com dois portões, sendo um eletrônico e outro manual84. Como 

equipamentos relacionados à segurança, além dos muros, há apenas interfones, o que 

evidencia que a questão da segurança não foi valorizada pela empresa responsável, a 

despeito do discurso da segurança ser frequentemente associado à opção pela residência 

nesses espaços condominiais horizontais, ao menos no que se refere àqueles voltados 

aos segmentos médios e de elite85. 

Ainda no que se refere ao Conjunto Habitacional Santa Teresinha, um fato que 

merece destaque é o início da construção de uma escola estadual, em 2012, localizada 

em frente ao Residencial Alpha. Embora ainda estivesse em construção quando 

visitamos o bairro, as entrevistas com moradores do residencial relacionavam a sua 

construção à melhora das suas condições de vida, combinada à ampliação da rede de 

esgotos e à pavimentação asfáltica, chegando mesmo a demarcar um antes e um depois 

dela.   

 

Residencial Jardins de Anahy (em Presidente Prudente) 

Com sua construção iniciada em 2011, este residencial foi incorporado no 

Jardim Nosaki (Mapa 5), com a oferta de 83 residências com terreno de até 210 m² e 

uma área construída privativa de 91,32 m² distribuídos em três quartos, sendo uma suíte, 

sala, cozinha, um banheiro social e área de serviço, além de um pequeno jardim e uma 
                                                           
84 A construção do segundo portão, manual, favorece a entrada de veículos de grande porte, pois o portão 
eletrônico, de uso rotineiro dos moradores, é um portão basculante que limita a altura máxima dos 
veículos. Ambos foram instalados pela própria construtora que, inclusive, fazia uso deste segundo portão 
para a entrada de caminhões com equipamentos e materiais de construção durante as obras de edificação. 
85 O trabalho de Caldeira (2000) sobre a metrópole paulista e de Sposito e Góes (2013) sobre cidades 
médias paulistas, por exemplo, trazem importantes contribuições sobre essa questão. 
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vaga de garagem. Foi construído e incorporado pela Constrinvest Construtora e 

Comércio LTDA, tal como o Residencial Primavera, e conta ainda com uma área 

comunitária para o lazer (churrasqueira), um playground e um pequeno campo de 

futebol gramado. 

 

 
Mapa 5: Localização do Residencial Jardins de Anahy (Presidente Prudente - SP). 

 

Nossa análise sobre a propaganda direcionada à venda de moradias neste 

residencial indica uma busca pela valorização da segurança proporcionada pelos 

investimentos em equipamentos, tais como, portaria informatizada, instalação de 

sensores e de uma central de monitoramento 24 horas, guarita de segurança com 

arquitetura sofisticada86, além dos próprios muros (Figura 7). 

 

 

                                                           
86 Dados extraídos do site < http://www.constrinvest.com.br/empreendimento_info.php?cod=13 >. 
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Figura 7: A alteração na arquitetura da portaria do Residencial Jardins de Anahy em 
Presidente Prudente (19/11/2011, fotografia à esquerda) e (28/02/2013, fotografia à direita) - 
Destaque para o padrão tipológico da primeira fotografia, com uma pequena janela de vidro 
“blindex” instalada a uma altura que possibilitava o atendimento aos visitantes quase que 
frente a frente. Na segunda fotografia, após mudanças estruturais, a posição do porteiro foi 
elevada, para posição superior a do visitante, sendo a comunicação realizada através de um 
interfone instalado na calçada. 
 
 

Além dos equipamentos de segurança e do destaque dado aos mesmos na 

propaganda, as alterações no padrão arquitetônico da guarita indicam uma preocupação 

constante, que implica em novos investimentos, e resulta na produção de um espaço que 

é elegante e, simultaneamente, ostensivo e protegido, demarcando uma clara separação 

entre o “dentro e o fora”. 

Embora tal combinação seja frequente nos espaços residenciais fechados 

destinados aos segmentos de renda mais elevada, nossas pesquisas revelaram que essa é 

uma estratégia da empresa incorporadora para “adequar” o produto oferecido às famílias 

com renda média, ofertando residências com padrão construtivo de nível médio a um 

valor acima dos ofertados pelos programas de financiamento imobiliário do Governo 

Federal87. 

O que verificamos foi a implantação de um conjunto de casas com um padrão 

construtivo popular (embora o tamanho da área construída seja superior às habitações 

populares), em um vazio urbano (Figura 8), fora da malha urbana compactada, sendo, 

portanto, uma área de valor imobiliário mais acessível, possibilitando à construtora 

maiores ganhos com o empreendimento.    

                                                           
87 Não é desimportante o fato de que a página publicitária do Residencial Jardins de Anahy não faz 
nenhuma referência ao programa “Minha Casa Minha Vida”. Informação disponível no site < 
http://www.constrinvest.com.br/empreendimento_info.php?cod=13 >.  
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Figura 8: Vista do entorno do Residencial Jardins de Anahy (Presidente Prudente, 28/02/2013) 
- Destaque para a altura do mato ao redor do empreendimento, além da ausência de ocupação ao 
seu redor. 
 

Residencial Eco Palace (em Presidente Prudente) 

O Residencial Eco Palace foi implantado junto ao conjunto habitacional Anita 

Tiezzi, localizado no setor oeste de Presidente Prudente (Mapa 6). Neste 

empreendimento foram construídas 55 residências, com uma metragem privativa de 88, 

47 m², distribuídos em três dormitórios, sendo uma suíte, um banheiro social, sala, 

cozinha, área de serviço e garagem coberta. O empreendimento, construído pela Ramos 

Sales Construtora Comércio LTDA88, conta ainda com uma pequena área de lazer e 

playground. 

 

 

                                                           
88 Fundada em 2000, em Presidente Prudente, essa empresa atua na incorporação e construção imobiliária 
em todo o Oeste Paulista. Dados extraídos do site: 
http://www.ramossales.com.br/mway.php?codigo=9&categoria=5 acessado em <14/01/2014>. 
 

http://www.ramossales.com.br/mway.php?codigo=9&categoria=5
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Mapa 6: Localização do Residencial Eco Palace (Presidente Prudente – SP). 

 

Assim como ocorreu no Residencial Jardins de Anahy, verificamos que houve 

um direcionamento do empreendimento para famílias de renda média, mas, nesse caso, 

a publicidade não se centrou na oferta de segurança, e sim em características 

relacionadas à responsabilidade sustentável, à possibilidade de consumir um “estilo de 

morar” que privilegia o respeito ao meio ambiente. Assim, o Residencial Eco Palace é 

descrito como espaço das “atitudes sustentáveis”, tais como, plantio de árvores nativas, 

reaproveitamento de água da chuva para uso sanitário e vias internas com piso 

ecológico. 

Ao analisarmos o padrão construtivo adotado e o discurso empregado pelo 

marketing imobiliário, que viabilizou a comercialização dos empreendimentos em uma 

localização periférica, levantamos a hipótese de que as mudanças exteriores no padrão 

arquitetônico dos ERPFEs são elementos de “compensação” aos vários problemas 

existentes. As características de cada empreendimento são muito importantes para 

compreender como as estratégias de compensação propostas pelos agentes 

incorporadores são operadas. Neste sentido, tanto o destaque dado aos equipamentos de 

segurança (Saint Moritz e Jardins de Anahy), quanto ao “modo de vida ecológico” (Eco 

Palace), ambos diretamente relacionados à clara distinção entre interior e exterior 
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garantida pelos muros, configuram-se como estratégias de compensação para a 

localização periférica dos empreendimentos ou o baixo padrão construtivo das 

residências.  

 

Residencial Vista do Vale (em Presidente Prudente) 

Localizado às margens da Rodovia Raposo Tavares, próximo ao campus II da 

Unoeste (Universidade do Oeste Paulista) (Mapa 7), o Residencial Vista do Vale foi 

implantado pela empresa de capital aberto, PDG89, e teve suas obras iniciadas em 2011.  

Com base nos estudos de Oliveira (2014), constatamos que o Residencial Vista 

do Vale é composto por três condomínios que estão sendo construídos na mesma área: 

Vale do Ribeira, Vale dos Reis e Vale do Café, com 200 casas90 em cada um. 

 

 
Mapa 7: Localização do Residencial Vista do Vale (Presidente Prudente – SP). 
                                                           
89 A PDG é uma grande construtora e incorporadora do mercado imobiliário brasileiro, com mais de 150 
canteiros de obras em andamento, que atua no mercado residencial e de maneira complementar nos 
segmentos comercial e de loteamentos. Segundo Shimbo (2010), esta empresa tornou-se acionária da 
BOVESPA em 2007. 
90 Em trabalho de campo (20 de fevereiro de 2014), constatamos que o Residencial Vale Ribeira foi 
entregue em 1 de novembro de 2013 e já contava com 70 moradores. Os residenciais Vale dos Reis e 
Vale do Café foram entregues em 15 de dezembro de 2013 e possuíam 25 e 40 moradores, 
respectivamente. Os três condomínios residenciais compõem o empreendimento Vista do Vale. 
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As residências possuem uma área construída de 44 m², com dois quartos, 

banheiro, sala, cozinha e área de serviço. Outra característica importante é o modelo 

construtivo adotado, geminado, caracterizado pela construção “parede a parede” entre as 

residências (Figura 9), utilizado para o máximo aproveitamento do terreno em número 

de edificações. 

 

  
Figura 9: Tipologia das casas do Residencial Vista do Vale (Presidente Prudente, 
14/01/2013).  
 
 

Os três condomínios que constituem o Residencial Vista do Vale possuem uma 

área de lazer comum, equipada com piscina, quadra poliesportiva e uma churrasqueira 

(Figura 10). Sabendo que cada condomínio prevê habitações para 200 famílias, se 

considerarmos apenas o uso da área de lazer pelas crianças que neles habitarão, 

verificaremos que o espaço destinado ao lazer é insuficiente.  
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Figura 10: Área de lazer do Residencial Vista do Vale (Presidente Prudente, 04/01/2014). 
 

Em relação aos equipamentos de segurança, a PDG construiu muros de alvenaria 

e uma guarita que prevê o serviço de portaria 24 horas. A instalação de cercas 

eletrificadas e de serpentina (fios de arame cortantes instalados sobre os muros) e 

câmera de vigilância resultam de investimentos feitos pelos moradores. 

Diferentemente dos residenciais Saint Moritz, Jardins de Anahy e Eco Palace, 

este empreendimento foi destinados aos segmentos populares, com especial atenção 

para aqueles que se enquadrem aos requisitos dispostos pelo programa de financiamento 

imobiliário “Minha Casa Minha Vida”, como sugerido no outdoor (Figura 11) instalado 

no plantão de vendas dos imóveis. Não obstante, Oliveira (2013) identificou através da 

realização de entrevistas com futuros moradores, que o principal motivo para 

adquirirem o imóvel foi o acesso ao financiamento imobiliário, além dos subsídios 

proporcionados pelo Governo Federal que viabilizaram sua aquisição. 
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Figura 11: Placa promocional do empreendimento Vista do Vale (Presidente Prudente, 
28/02/2013). 

 

 

Residencial Sol Nascente (em Três Lagoas) 

A incorporadora SETPAR91, criada em 1998, em São José do Rio Preto, lançou 

mais de 70 empreendimentos em 30 cidades brasileiras, atuando em quatro Estados 

diferentes, tendo em Três Lagoas incorporado o loteamento Setsul em 2009. Parte da 

área ocupada por esse loteamento foi destinada ao Residencial Sol Nascente (Mapa 8).  

O Setsul conta com infraestrutura completa, com água encanada, rede de esgoto, 

iluminação e asfalto.  Este loteamento tem mais de 37.000 m², sendo oferecidos lotes 

que variam entre 310 m² a 704 m².  

 

                                                           
91 Dados obtidos através do site da empresa: http://www.setpar.com.br/empresa/a-setpar/ <acessado em 
25/06/2013>.  

http://www.setpar.com.br/empresa/a-setpar/
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Mapa 8: Localização do Residencial Sol Nascente (Três Lagoas – MS). 

 

A construção do Residencial Sol Nascente se efetivou com a incorporação de 48 

Lofts (kitnets), distribuídos em quatro blocos contendo doze lofts cada. A implantação 

não se deu em um único terreno, havendo uma descontinuidade no empreendimento. 

Foram construídos três blocos de um lado da rua e um bloco do outro lado. 

Os lofts apresentam a metragem de 40 m², distribuídos em sala e cozinha 

conjugadas, área de serviço pequena e quarto com banheiro. As residências não 

possuem terrenos individuais. Sua tipologia sugere que este produto imobiliário não se 

destina a moradia de famílias nucleares, hipótese que foi confirmada pela corretora da 

Imobiliária Matsumoto, que comentou sobre sua adequação para estudantes e 

trabalhadores especializados solteiros. Sobre a divulgação dos imóveis, soubemos que a 

imobiliária envia e-mails a pessoas por ela classificadas como potenciais compradores, 

além disso, constatamos a existência de propaganda pela internet, através do site da 

incorporadora SETPAR, além de um cartaz na entrada da Imobiliária Matsumoto. 

Os lofts foram vendidos pelo valor inicial de R$110.000,00, admitindo 

financiamento pela Caixa Econômica Federal. Mas também há possibilidade de locação, 
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cuja prioridade foi dada às grandes empresas atuantes em Três Lagoas, no entanto, o 

proprietário apenas admite a locação do bloco todo e não dos lofts individualmente.  

Sobre a tipologia do residencial, verificamos a existência de muros de alvenaria, 

com reboco e pintura nas laterais e ao fundo. A fachada é composta por grades 

metálicas e por paisagismo com plantas ornamentais, constituindo uma imagem 

agradável. O acesso ao interior do residencial se dá por portões eletrônicos e não houve 

a construção de guarita92.  

Os agentes produtores dos ERPFEs identificados nesta pesquisa como pequenos 

investidores correspondem a investidores individuais, os quais não constituem uma 

empresa ou pessoa jurídica. Tais agentes foram identificados apenas em Três Lagoas, 

sendo responsáveis pela construção de dois residenciais (Tabela 5).  

Com base em uma conversa informal com o Senhor Adão93, agente responsável 

pela implementação do Residencial San Raphael em Três Lagoas e a partir do 

levantamento de dados secundários em imobiliárias locais, verificamos que estes 

pequenos investidores eram proprietários de lotes urbanos, que optaram por investir no 

setor residencial, tendo em vista as novas oportunidades decorrentes do processo de 

reestruturação produtiva vivenciado na cidade. 

A ausência de pequenos investidores relacionados à produção dos ERPFEs em 

Presidente Prudente pode estar relacionada à consolidação do mercado condominial 

nesta cidade, que tem experimentado este modelo construtivo desde a década de 197094, 

com a participação direta de agentes privados do setor da construção civil, como bem 

demonstrado nesta tese. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92 As informações sobre este residencial se restringiram a Matsumoto Imóveis, responsável pela venda 
das residências, tendo em vista que o acesso ao proprietário do empreendimento não nos foi possível.  
93 Nome fictício. 
94 Conforme pesquisas desenvolvidas por Sobarzo, 2001; Dal Pozzo, 2008; Sposito e Góes, 2013. 
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Tabela 5: ERPFEs produzidos por pequenos investidores: Três Lagoas, 2006 - 201195 

 

Residenciais Ano* Localização 
N°. de 
Lotes 

Área 
Construída 

Privativa 
(m²) 

Agentes 
Produtores 

Cidade 

Lago Azul 2007 
Jardim 

Guanabara 
09 134,00 

Pessoa 
Física 

Três Lagoas 

San Raphael 2010 
Jardim 

Maristela 
10 74,67 

Pessoa 
Física 

Três Lagoas 

(*) Corresponde ao início da construção.  
Fonte: Pesquisas de campo. 
Org.: Batista, 2014. 
 
 

De acordo com a Tabela 5, verificamos que uma das características dos 

residenciais implantados pelos pequenos investidores é o baixo número de residências 

construídas e disponibilizadas para a venda, implicando em residenciais de pequeno 

porte. 

Uma análise mais detida desses dados evidencia a pouca experiência desses 

investidores. Uma primeira evidência diz respeito ao tamanho dos lotes (inferior a 130 

m²), sugerindo uma estratégia de legitimação dos empreendimentos por meio da 

incorporação de acordo com a Lei 4591/1964 (Lei do condomínio). Retoma-se assim, o 

discurso dos profissionais do mercado imobiliário de que as exigências da Lei 6.766/79 

encareciam o valor final dos imóveis, impondo dificuldades para a construção de várias 

residências populares em um mesmo empreendimento, para explicar a opção dos 

pequenos investidores. 
[O senhor acha que a construção de residenciais fechados é uma 

tendência do mercado imobiliário?] Na verdade os incorporadores 

estão usando muitos artifícios por causa do tamanho mínimo dos 

terrenos determinados pelo Plano Diretor, então eles pegam um 

terreno de 12,5x30 e constroem duas casas de 6,25x10 e falam que é 

condomínio. [O senhor poderia explicar melhor?] Temos uma lei 

engessada, e quando o povo se depara com leis assim, eles sempre 
                                                           
95 A tabela contém apenas informações de Três Lagoas porque não foram identificados pequenos 
investidores produzindo ERPFEs em Presidente Prudente. O período, 2006 a 2011, corresponde ao 
período coberto pela pesquisa. 
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arrumam um jeito de fazer as construções sem entrar em desacordo 

com o que é estabelecido pela lei, mesmo porque se tiver algo errado 

não conseguem liberar os imóveis para o financiamento. (Roberto, 54 

anos, corretor de imóveis, Residencial Espanha, Três Lagoas) 

 
A alternativa foi pautar-se na Lei 4.591 de 16 de dezembro de 1964, que dispôs 

sobre edificações em condomínio e as incorporações imobiliárias, prevendo no artigo 1 

que “as edificações ou conjuntos de edificações, de um ou mais pavimentos, construídos 

sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais ou não 

residenciais, poderão ser alienados, no todo ou em parte, objetivamente considerados, e 

constituirá, cada unidade, propriedade autônoma sujeita às limitações desta Lei”96. 

Com efeito, as incorporações construídas dentro de um único terreno supriam as 

exigências estabelecidas pela Lei 6.766 de que as residências contidas no condomínio 

constituíam-se em propriedades autônomas, possibilitando aos novos compradores a 

escritura de suas casas. Para Botelho (2007), é evidente que a produção e o consumo do 

espaço, assim como a urbanização, estão inseridos no amplo processo de reprodução das 

relações de produção capitalistas, fenômeno que nos possibilita compreender o modus 

operandi, pelo qual os pequenos investidores priorizaram suas estratégias de 

acumulação capitalista. 

Essa estratégia revela uma astúcia comumente empregada pelos agentes privados 

do setor da construção civil, os quais possuem ampla experiência na produção de 

habitações voltadas aos mais diversos segmentos sociais. No entanto, encontramos 

contradições nos casos pesquisados, tais como o tamanho da área construída privativa 

que, no caso do Residencial Lago Azul, supera, e muito, o tamanho das áreas privativas 

construídas nos residenciais produzidos pelos agentes privados em Presidente Prudente, 

os quais não foram direcionados para os segmentos populares.  

Além disso, gastos extras foram identificados, como uma proposta arquitetônica 

com acabamentos entre os padrões fino e médio para o embelezamento da fachada, ou 

mesmo o paisagismo na área comum que consumiram grande parte do dinheiro 

investido nos residenciais, sendo estes vendidos por valores iniciais inferiores aos 

verificados no caso de Presidente Prudente, reduzindo a margem de lucro dos 

investidores. 

                                                           
96 BRASIL. Lei 4.591 de 16 de dezembro de 1964 dispõe sobre o condomínio em edificações e as 
incorporações imobiliárias. Brasília, 1964. 
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Apresentamos em seguida, a caracterização dos Residenciais Lago Azul e San 

Raphael, implantados em Três Lagoas. 

 

Residencial Lago Azul (em Três Lagoas) 

A construção do Residencial Lago Azul foi iniciada no ano de 2007 pelos irmãos 

Renzo Funatsu Baravelli e Eric Funatsu Baravelli, residentes em Osasco (SP). Eram 

proprietários de um terreno equivalente a 3.000 m² e investiram na edificação de 9 

residências.  

 

 
Mapa 9: Localização do Residencial Lago Azul (Três Lagoas – MS). 

 

O residencial foi implantado no Conjunto Habitacional Vila Guanabara, 

incorporado em 1961. Este conjunto habitacional foi produzido no contexto da 
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segregação socioespacial, apresentando inúmeras deficiências quanto às infraestruturas. 

As melhorias na infraestrutura se deram somente após a construção de um Centro de 

Referência de Assistência Social e Educacional (CRASE), que se destina ao 

atendimento de aproximadamente 5 mil crianças e adolescentes, com a oferta de cursos 

de cidadania, cultura e esportes. O CRASE “Coração de Mãe” foi construído em 2009, 

trazendo não apenas os benefícios sociais para a população três-lagoense, mas também 

benefícios infraestruturais para seu entorno. 

Por coincidência ou por razões que não podemos explicar com os dados 

levantados até o momento, o CRASE foi construído ao lado do Residencial Lago Azul, 

cuja separação entre as construções se dá pela Rua Irmã Rosita. Os benefícios advindos 

do investimento público, como pavimentação asfáltica, instalação de rede de esgoto e 

escoamento de águas pluviais, mudaram a paisagem e contribuíram para a melhoria da 

qualidade de vida dos moradores deste residencial. 

Sobre a tipologia das residências97, obtivemos informações de que as casas de 

134 m² são internamente distribuídas em uma cozinha, sala, dois quartos, banheiro 

social, suíte, área de serviço e garagem para dois carros. Foram construídas em um 

terreno de 250 m², correspondendo à área privativa de cada família.  

O residencial dispõe de uma área comum aos moradores, equivalente a 750 m², 

destinado à circulação de veículos e pedestres (pátio) e para atividade de lazer. Para a 

área de lazer, observou-se a destinação de 79 m², onde foram construídas uma área 

coberta com churrasqueira (61 m²) e uma piscina (18 m²). 

O Residencial Lago Azul é cercado por muros de alvenaria, com reboco e 

pintura. Um portão eletrônico permite o acesso ao interior. Há uma pequena guarita de 

segurança medindo 7,38 m², que se encontra desativada. 

Sobre a ocupação do residencial, soubemos através de entrevista com uma 

funcionária da imobiliária DATERRA Imóveis, responsável pela venda e locação dos 

imóveis deste residencial, que as casas foram todas alugadas para funcionários 

especializados das empresas Fíbria e Eldorado Brasil. Segundo a funcionária, os 

proprietários tinham a intenção de vender as residências que começaram a ser 

comercializadas no ano de 2008, mas devido ao valor pedido, R$ 135.000,00, não 

houve compradores. As modalidades de financiamento da época não cobriam todo esse 

valor, o que ajuda a compreender a impossibilidade da compra pelos interessados.  

                                                           
97 Informações retiradas do instrumento particular de especificação, instituição e convenção de 
condomínio do Residencial Lago Azul, validado em 22 de fevereiro de 2008.  
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Esta informação reforça o comentário feito pelo Senhor Roberto a respeito da 

adequação dos empreendimentos aos consumidores finais, caso contrário, “os que 

querem não podem pagar e os que podem pagar não querem”. Assim identificamos mais 

uma expressão da inexperiência desses pequenos investidores na implementação dos 

ERPFEs, sinalizando que a decisão de investirem no setor imobiliário se deu no 

contexto de uma “aventura”.  

Diante a falta de compradores, a opção dos proprietários foi a locação dos 

imóveis em contratos feitos diretamente com as empresas Fíbria e Eldorado Brasil, as 

quais se responsabilizaram pelo pagamento do aluguel, cabendo a elas a escolha dos 

funcionários contemplados com a moradia98. 

 

Residencial San Raphael (em Três Lagoas) 

Implantado no Jardim Maristela, conjunto habitacional incorporado à malha 

urbana no ano de 1957, o Residencial San Raphel localiza-se a sudoeste do espaço 

urbano três-lagoense, após os limites da linha férrea. Tanto o distanciamento da área 

central, quanto às precárias condições de infraestrutura são características deste espaço 

de moradia99. 

A iniciativa de se construir este residencial foi do Senhor Adão100, aposentado da 

Companhia Energética de São Paulo (CESP) e morador da cidade de Andradina/SP. Em 

conversas com o proprietário, constatamos que o interesse em investir em Três Lagoas, 

em 2010, foi motivado por seu acelerado crescimento, além da especulação imobiliária 

que desencadeou o aumento do preço dos imóveis. 

 Sobre a proposta de construir um espaço residencial popular fechado, o discurso 

do Senhor Adão alinhou-se a proposta do marketing imobiliário (tratado nesta tese no 

item 1.3), pautado na suposta preocupação com a qualidade de vida dos compradores, 

proporcionando uma alternativa à insegurança vivenciada na cidade aberta. 

 

                                                           
98 Fizemos várias tentativas para realizar entrevistas com os moradores, mas não obtivemos êxito. 
99 Conforme mencionado na caracterização do Residencial Alpha, a construção de uma escola estadual no 
bairro Santa Terezinha trouxe investimentos em infraestrutura ao Jardim Maristela, especialmente no que 
se refere ao asfaltamento de ruas, por fazer divisa com esse conjunto habitacional. Mas como apenas as 
ruas mais próximas à escola foram asfaltadas, a Rua Aristone José da Silva, que dá acesso à entrada do 
Residencial San Raphael, não foi pavimentada. 
100 Nome fictício. 
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Mapa 10: Localização do Residencial San Raphael (Três Lagoas – MS). 

 

Embora a área construída de cada residência do Residencial San Rafael seja 

maior que aquelas edificadas nos Residenciais Espanha e Alpha, constatamos uma 

estratégia de otimização espacial, pela qual o empresário efetivou a construção do 

máximo de residências no terreno adquirido, cuja metragem é de 1.824 m². A disposição 

das residências é esclarecedora neste sentido, demonstrando que houve uma 

preocupação com o aproveitamento máximo da capacidade construtiva da área, sendo 

edificadas 10 residências, cujo tamanho dos lotes depende da posição dentro do terreno. 

Sobre a tipologia dos imóveis, constatamos que as residências apresentam a 

metragem média de 74 m², distribuídas em sala de estar, sala de jantar, cozinha, 

banheiro social, um quarto, uma suíte, área de serviço e garagem coberta. Sua 

arquitetura apresenta um padrão mais refinado, com laje, gesso nos cantos da parede 

próximo ao teto, pedra de mármore no balcão da cozinha e nas soleiras da porta, janela 

de vidro blindex nas salas de estar e de jantar, portas de madeira, pintura da fachada 

com textura e um jardim externo.  
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Este residencial possui muros de alvenaria, com acabamento de reboco e pintura. 

A entrada é composta por um portão eletrônico e uma guarita de segurança. Sobre os 

demais equipamentos, verificamos a ausência de espaços destinados para atividades de 

lazer101, tendo apenas um pátio central que permite o acesso dos moradores às 

residências.  

Neste empreendimento foram observados alguns equipamentos de segurança, 

como muros e portão eletrônico que limita a presença dos não moradores, cerca elétrica 

envolvendo todo o perímetro do residencial e uma guarita de segurança (desativada). 

Uma peculiaridade deste residencial é que sua construção não se deu através da 

contratação de uma empresa especializada. As conversas com o proprietário do 

empreendimento revelaram que houve a contratação de um mestre de obras local, que 

montou uma equipe de trabalho102 e realizou as obras.  

Para a incorporação do empreendimento e sua introdução no mercado 

imobiliário, houve a contratação da empresa DATERRA Imobiliária que se encarregou 

dos trâmites jurídicos que envolvem este tipo de construção, bem como sua legalização 

junto aos órgãos competentes, além da venda das residências e da propaganda103.  

Com base nas informações obtidas, conseguimos identificar três agentes 

responsáveis pela implementação deste residencial, o proprietário da terra urbana e 

financiador do projeto, o mestre de obras responsável pela construção e a incorporadora 

do empreendimento. Com exceção do proprietário do empreendimento, que reside em 

Andradina (SP)104, os demais agentes envolvidos são locais. Percebemos então que não 

se trata de grandes agentes produtores do espaço urbano. 

Ao caracterizarmos a atuação dos agentes imobiliários diretamente responsáveis 

pela construção e incorporação dos ERPFEs, diferenciamos duas estratégias. Quando se 

tratou de empresas especializadas, a estratégia usada foi a de construir o maior número 

de residências nos lotes disponibilizados. Isso acarretou na redução do tamanho das 

residências. Por outro lado, quando os agentes produtores foram pessoas físicas, sem 

                                                           
101 Verificamos em entrevistas realizadas com estes moradores que a falta de espaços para prática de 
lazer, sobretudo para as atividades e brincadeiras das crianças, é vista como um ponto negativo de se 
morar ali, configurando-se inclusive como um foco de conflitos cotidianos. 
102 Em nossos trabalhos de campo, tivemos a oportunidade de conhecer o mestre de obras, responsável 
pela construção do Residencial San Raphael. O Senhor José, disse ter sido professor do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (SENAI), em Três Lagoas, tendo ministrado o curso de qualificação para 
profissionais da construção civil, com isso ele fez o convite para alguns de seus alunos para trabalharem 
na obra com ele e assim adquirir experiência.  
103 As entrevistas realizadas com os moradores deste residencial sinalizaram que todas as residências 
foram vendidas por intermédio da imobiliária DATERRA. 
104 Cidade localizada a 40 km de Três Lagoas. 
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experiência acumulada no ramo, houve um maior investimento na qualidade dos 

imóveis. Isso refletiu no tamanho das unidades construídas, bem como no acabamento 

utilizado105. 

Embora saibamos que a participação dos agentes públicos envolvidos na 

implantação dos ERPFEs - produzidos tanto pelos agentes privados do setor da 

construção civil quanto pelos pequenos investidores – possa ser constatada tanto pela 

aprovação e fiscalização dos projetos, quanto pela liberação de financiamento para a 

aquisição dos imóveis, buscamos neste segmento voltar nossas atenções ao Governo 

Federal, enquanto responsável direto pela produção de dois ERPFEs em Presidente 

Prudente (Tabela 6), através do Programa de Arrendamento Residencial (PAR). 

 

Tabela 6: ERPFEs produzidos pelos agentes públicos: Presidente Prudente, 2006 - 

2011106 

ERPFEs Ano* Localização N°. de 
Lotes 

Área 
Construída  
Privativa 

(m²) 

Agente 
Produtor Cidade 

Residencial 
Bela Vista 2003 

Conjunto 
Habitacional 
Ana Jacinta 

199 48,80 Governo 
Federal 

Presidente 
Prudente 

Residencial 
Esmeralda 2004 Jadim 

Cobral 158 38,30 Governo 
Federal 

Presidente 
Prudente 

(*) Correspondo ao ano de início das obras. 
Fonte: Pesquisa de campo. 

 

O PAR é um programa que apresenta uma forma diferente de acesso à moradia, 

que se dá por meio de uma operação financeira chamada “arrendamento mercantil” 

(BONATES, 2008, p. 149). Shimbo (2010, p. 69) acrescenta que o PAR apresenta uma 

forma jurídica associada ao financiamento habitacional baseada no arrendamento, ou no 

leasing (em inglês). Nesta forma de aquisição, o imóvel que faz parte do patrimônio do 

Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), permanecendo sob a propriedade da CEF, 

que é a gestora do fundo e representa o arrendador ativa e passivamente.  

                                                           
105 Ao falar dos custos de produção do Residencial San Raphael, o empreendedor se revelou arrependido 
da construção da fachada do residencial, dizendo que não tinha ideia da quantidade de concreto 
necessário para a construção do portal de entrada, observando que seu desejo era fazer algo bonito, que 
valorizasse o empreendimento, mas ao analisar seu custo, considerou que poderia ter injetado um pouco 
mais de dinheiro e construído outra casa em outro terreno de sua propriedade. 
106 A tabela contém apenas informações de Presidente Prudente porque não foram identificados ERPFEs 
em Três Lagoas produzidos pelo PAR. O período, 2006 a 2011, corresponde ao período coberto pela 
pesquisa. 
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A propriedade do imóvel é do FAR, enquanto o arrendatário paga uma 
taxa de arrendamento mensal, por um período de 15 anos, quando 
poderá obter o direito de optar pela aquisição do imóvel, mediante 
pagamento ou financiamento do saldo devedor, se houver. 
(BONATES, 2008, p. 149) 
 

 O Programa de Arrendamento Residencial (PAR) foi criado em 1999, por meio 

da Medida Provisória n°.1.823/1999, ratificada pela aprovação da Lei Federal n°. 

10.188/2001, cujas características buscavam “modificar as consequências causadas 

pelos planos e programas de promoção de habitação social anteriores” (HONDA e 

ALBANO, 2012, p. 3). As autoras complementaram que esse programa poderia 

apresentar diversas modalidades de empreendimentos, mas visava exclusivamente a 

execução de unidades residenciais em municípios com população urbana com mais de 

100 mil habitantes107.  

Honda e Albano (2012) alertaram para as mudanças ocorridas no PAR após 

2003, quando o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva criou o Ministério das 

Cidades, órgão que passou a gerenciar o PAR. Dentre elas, destacam-se o prazo para a 

quitação do imóvel que somente era possível após integralizar quinze anos de 

arrendamento, podendo agora ser feito após sessenta meses. Outra alteração relevante 

diz respeito à localização dos empreendimentos que puderam ser construídos em lotes 

periféricos desconectados da malha urbana consolidada.  

A estrutura administrativa do PAR revela os vários agentes responsáveis por sua 

operacionalização, conforme demonstra a Cartilha do PAR – módulo: produção do 

empreendimento - elaborada pela CEF (2008). Segundo este documento, participam do 

programa os seguintes agentes: a) Caixa Econômica Federal, enquanto agente executor, 

responsável pela alocação dos recursos; b) Ministério das Cidades, enquanto agente 

gestor, a quem compete estabelecer diretrizes, fixar regras e condições para a 

implementação do programa; c) Ministério da Fazenda que fixa a remuneração da CEF; 

d) Poder Público Estadual e Municipal, visando assegurar a sua colaboração nas ações 

em prol do desenvolvimento de fatores facilitadores a implementação dos projetos, 

destacando-se a indicação das áreas priorizadas para a implantação dos projetos, isenção 

de tributos e indicação de demanda para os empreendimentos; e) Construtoras e Órgãos 

Assemelhados participam na apresentação de propostas e execução de projetos 

aprovados para a aquisição de unidades habitacionais e f) Arrendatários, sendo as 

                                                           
107 Consideramos esse é o motivo pelo qual não encontramos incorporações residenciais promovidas pelo 
PAR em Três Lagoas, tendo em vista que esta cidade só alcançou cem mil habitantes em 2010.  
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pessoas físicas que após atenderem  os requisitos estabelecidos para o programa, são 

habilitadas ao arrendamento do imóvel.    

Identificamos a implantação de cinco residenciais financiados pelo PAR entre os 

anos de 2003 a 2006, em Presidente Prudente: Residencial Bela Vista, com sua 

construção iniciada em novembro de 2003, Conjunto Residencial Atalaia e Conjunto 

Residencial Laura, iniciados em dezembro de 2003, Residencial Esmeralda, iniciado em 

setembro de 2004 e Residencial Monte Carlo, iniciado em outubro de 2006 (HONDA e 

ALBANO, 2012). Quanto à tipologia, os residenciais Bela Vista e Esmeralda são 

ERPFEs, os conjuntos residenciais Atalaia e Laura são condomínios verticais e o 

Conjunto Residencial Monte Carlo é um loteamentos popular aberto. 

Embora os residenciais Bela Vista e Esmeralda tenham sido construídos pela 

mesma empresa (Construtora EMBRAS), foi possível constatar diferenças no padrão 

construtivo, em relação ao tamanho do imóvel (tabela 6) e material utilizado para a 

construção das barreiras físicas que cercam os empreendimentos (Figuras 12 e 13). 

 

 
Figura 12: Portaria do Residencial Bela Vista (Presidente Prudente, 28/02/2013) – 
Destaque para os muros de alvenaria e para os sistemas de segurança, como a cerca 
elétrica e a guarita. 
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Figura 13: Portaria do Residencial Esmeralda (Presidente Prudente, 28/02/2013) – 
Destaque para a portaria, bem como para o alambrado que cerca o residencial. 
  

As diferenças encontradas no padrão construtivo dos empreendimentos 

relacionam-se aos dois valores de aquisição à moradia do PAR, como afirmaram Honda 

e Albano (2012, p. 4), ao descreverem a “especificação padrão” e a “especificação 

mínima”, sendo as diferenciações baseadas nos públicos alvos. O primeiro grupo era 

caracterizado por segmentos populares com renda de até seis salários mínimos, ou então 

até oito salários mínimos, se os arrendatários fossem militares, policiais ou profissionais 

da segurança pública; a eles era destinado o programa PAR 1. O segundo grupo foi 

destinado aos segmentos populares com renda de até quatro salários mínimos, 

correspondendo ao PAR 2. 

A pesquisa realizada por Dal Pozzo (2008) identificou outra diferença 

importante entre ambos os ERPFEs. A área total do terreno ocupado pelo Residencial 

Bela Vista foi de 53.701,15 m², enquanto que a área destinada ao Residencial Esmeralda 

foi de 49.909,55 m², resultando tanto no menor número de residências construídas, 

quanto na redução da metragem da área privativa. 

Sobre a localização dos empreendimentos, se confirma a “tendência dos locais 

de implantação dos empreendimentos na franja urbana, retornando a possibilidade de 
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incremento no processo segregador urbano” (HONDA e ALBANO, 2012, p.4) (Mapas 

11 e 12). 

 

 
Mapa 11: Localização do Residencial Bela Vista (Presidente Prudente – SP). 

 

O Residencial Bela Vista foi incorporado no setor noroeste de Presidente 

Prudente, junto ao Conjunto Habitacional Jardim Cobral, cujo entorno caracteriza-se 

pela predominância de habitações com padrões construtivos populares e precários. 

 



129 
 

 
Mapa 12: Localização do Residencial Esmeralda (Presidente Prudente – SP). 

 

O Residencial Esmeralda foi implantado próximo ao Conjunto Residencial Ana 

Jacinta, no setor sudoeste de Presidente Prudente, cujas habitações se assemelham.  

Há diferenças, mas também semelhanças entre esses empreendimentos. Uma 

delas assenta-se na própria essência jurídica da incorporação, no caso do PAR, por 

exemplo, em que os moradores são tidos como arrendatários, neste sentido, sua 

condição de proprietário da residência só será exercida após a quitação do imóvel. 

Como verificamos em entrevistas com moradores, isso implica em restrições aos 

moradores, como a impossibilidade de eleger um síndico, uma vez que esses moradores 

não exercem direitos reais sobre os imóveis, enquanto estiverem na condição de 

arrendatários. Nos casos observados, verificamos que a escolha de um síndico para 

gerenciar os empreendimentos construídos pelo PAR em Presidente Prudente, foi feita 

através de licitação pública, encomendada pela CEF, tendo como vencedora a empresa 

“Mark in imobiliária”.  

A distribuição dos espaços internos das residências também é semelhante, 

apresentando em seu projeto inicial, dois quartos, um banheiro, sala, cozinha, além de 
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área de serviço descoberta (externa). Sua tipologia é muito similar a dos loteamentos 

populares abertos, caracterizados por construções em “duas águas”, pelo reduzido 

tamanho das casas, pela falta de muros entre elas, além dos materiais de baixa qualidade 

utilizados no acabamento (Figuras 14 e 15). 

 

 

 
Figura 14: Padrão construtivo do Residencial Esmeralda (Presidente Prudente, 13/03/2013) – 
Destaque para o modelo em “duas águas”, para a cobertura da área de serviço feita com lona, 
denotando um “improviso”, além do material utilizado para o acabamento, como portas e 
janelas de vidro.  
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Figura 15: Padrão construtivo do Residencial Bela Vista (Presidente Prudente, 19/10/2011) – 
Destaque para o tamanho da residência e para a garagem sem cobertura. Embora estas 
residências não tenham apresentado uma tipologia em duas águas, a imagem revela que o 
padrão arquitetônico original assemelha-se às tipologias utilizadas nas habitações populares. 

 

De modo geral, buscamos caracterizar os espaços residenciais populares 

fechados contemplados nesta pesquisa levando em conta os agentes diretamente 

envolvidos na sua produção, justamente por considerar que, conforme variam os agentes 

produtores, a tipologia, o tamanho, a escolha do consumidor final e as relações de 

propriedade/arrendamento dos residenciais se alteram. Todas estas características são 

importantes pelo fato de serem elementos que influenciam diretamente na reprodução 

do cotidiano de seus moradores, podendo aumentar a sensação de controle, 

potencializando conflitos ou gerando frustração em relação às expectativas dos 

moradores. Estes novos elementos são discutidos nos próximos capítulos, com base nas 

entrevistas realizadas com moradores desses espaços. 
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3.1 Estranhamento à cidade e desvalorização do espaço público 

Uma interessante via para compreendermos a produção dos ERPFEs se dá a luz 

das interpretações de Capel (2005), sobre o modelo de difusão da moradia. Para o autor, 

é possível afirmar que a difusão social dos modelos e estilos das habitações foi 

produzida de “cima para baixo”, de modo que as moradias dos grupos privilegiados 

foram incorporando inovações e refinamentos que logo foram difundidos a outros 

grupos sociais. “As formas construtivas, a organização das moradias e o mobiliário da 

aristocracia foram imitados normalmente da alta burguesia, pela média e finalmente 

chegou às classes populares, especialmente a partir da segunda metade do século XIX” 

(CAPEL, 2005, p. 109). 

No entanto, Sennett (1998, p. 90) adverte que a imitação dos padrões 

comportamentais das elites pelas classes inferiores deve ser contextualizada, isso porque 

“há dois séculos, sair às ruas de Londres ou de Paris era algo manipulado a fim de 

conter os mais precisos indicadores do estrato social”. O autor embasa sua afirmação na 

análise das roupas usadas pelos citadinos no espaço público. A leis suntuárias 

estabeleciam que cada citadino só poderia se trajar em locais públicos de acordo com 

sua classe social, o que consistia em mecanismo de controle sobre a sociedade da época.  

Apesar da criação de leis que impunham barreiras a imitação – neste caso do 

modo de se vestir em locais públicos na França do século XVII - o controle e a 

fiscalização se revelaram ineficazes, tornando-se ainda mais inviáveis à medida em que 

as cidades aumentavam espacialmente e demograficamente. Com poucos empecilhos ao 

fenômeno caracterizado como “imitação”, pôde-se constatar, nas cidades espanholas, 

por exemplo, que a reprodução do modelo residencial foi amplamente difundida, cujas 

“tipologias utilizadas pela aristocracia e alta burguesia; e também sua modificação 

segundo era utilizada pelas classes médias, primeiro, e os grupos populares, depois” 

(CAPEL, 2005, p. 122). 

Em nossas análises sobre os ERPFEs e levando em conta as limitações 

econômicas de seus moradores, a imitação, ou sua tentativa, assenta-se na incorporação 

do modelo condominial. Isso implica na adesão ao conceito do fechamento interposto 

pelos espaços residenciais fechados108 que, de acordo com inúmeras pesquisas 

(CALDEIRA, 2000; SPOSITO E GÓES, 2013, por exemplo), pauta-se, para além dos 

                                                           
108 Expressão adotada por Sposito e Góes (2013) para caracterizar os loteamentos fechados e os 
condomínios horizontais. 
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discursos imobiliários de oferta de segurança, na ideia de separação social e de 

atribuição de status a seus moradores. 

A entrevista realizada com o Senhor Roberto, funcionário e representante da 

EMBRASCOP109 em Três Lagoas, forneceu um ponto de partida para essa 

interpretação, por sugerir que os ERPFEs foram construídos para proporcionar um estilo 

de vida semelhante aos vivenciados pelas classes médias e altas.  
[Porque a empresa resolveu lançar o residencial Alpha com base no 

modelo condominial?]. Por que na época já se via condomínios como 

este e o pobre nunca teve condições de morar em um condomínio 

fechado, então resolvemos lançar este condomínio para que as pessoas 

da classe média baixa possam também residir em um condomínio 

fechado. Isso foi um diferencial. Quando a gente lança um 

empreendimento não devemos pensar apenas no lucro, temos que 

pensar no bem estar das pessoas também. (Roberto, 54 anos, corretor 

de imóveis, Residencial Espanha, Três Lagoas) 

 

Mas a proposta das construtoras de implementar conjuntos residenciais 

populares com base no modelo condominial também tem, entre suas intencionalidades, 

o interesse de explorar um mercado em expansão, sobretudo, nas últimas décadas, que 

acompanha as transformações ocorridas no espaço urbano. 

Este pressuposto ganha força na medida em que observamos o fortalecimento de 

processos como a segregação ou a fragmentação socioespacial, que tem conduzido 

grande parte dos citadinos a práticas espaciais como a autossegregação, ou seja, a 

práticas de distanciamento social, propostas inicialmente por famílias pertencentes aos 

segmentos de renda alta, isolando-se em moradias edificadas no interior dos espaços 

residenciais fechados (CORRÊA, 1993). 

Para Caldeira (2000), o conceito de enclave fortificado extrapola os limites 

arquitetônicos e a proposta de segurança, envolvendo, antes de tudo uma decisão 

política de seus moradores. Em parte, esta ideia associa-se ao processo de abertura 

política vivenciada no final da década de 1980, com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, que prevê amplo reconhecimento dos direitos e da cidadania aos 

brasileiros, os quais foram, ao longo das últimas décadas, se reconhecendo como 

sujeitos políticos.  
                                                           
109 Empresa responsável pela construção de dois ERPFEs na cidade de Três Lagoas/MS, os residenciais 
Espanha e Alpha. O entrevistado é funcionário desta empresa desde 1998.  
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Neste contexto, são importantes as observações de Santos (1987) ao reconhecer 

que o espaço ocupado pelos “pobres” era um espaço sem cidadãos, os quais não tinham 

nenhum serviço essencial à vida social, compreendendo sua reprodução por meio da 

alienação. Afirma ainda que, “quando o homem se defronta com um espaço que não 

ajudou a criar, cuja história desconhece, cuja memória lhe é estranha, esse lugar é a sede 

de uma vigorosa alienação” (SANTOS, 1987, p. 61).  

Os significados conferidos aos espaços apropriados pelas diversas classes sociais 

são dimensão importante das mudanças nos processos de produção do espaço urbano. 

Nesse sentido, direcionamos nosso foco analítico para o estranhamento à cidade 

(CARLOS, 20007) e a desvalorização do espaço público110 (CALDEIRA 2000; 

SOBARZO, 2004; SERPA, 2014), sem perder de vista que não são processos 

mutuamente excludentes, podendo ocorrer simultaneamente no espaço urbano.  

O estranhamento à cidade nos conduz a compreensão dos elementos que levam 

ao processo de estranhamento ao “outro” (desconhecido). Seu desencadeamento se dá 

em reação às intensas transformações no espaço urbano. Analisando a metrópole de São 

Paulo, Carlos (2007) afirma que o processo de mundialização do espaço, ou de 

globalização, como denominava Santos (2008), incorreu na fragmentação de suas 

formas de apropriação (trabalho, lazer, moradia, consumo). Assim o espaço fragmenta-

se em espaços separados, parcelas fixas, como consequência de uma atividade parcelada 

fundada no trabalho abstrato. Essa fragmentação produz um constante movimento de 

atração-expulsão da população do centro para a periferia e vice versa. Produz também 

uma multiplicidade de centros que tende a dissipar a consciência urbana na medida em 

que o habitar a metrópole, na atualidade, tem um sentido diverso, mudando hábitos e 

comportamentos, bem como formas de apropriação do espaço público, além de 

estimular a dissolução de antigos modos de vida e de relações entre as pessoas. Com 

isto transforma-se, constantemente o lugar, e produz-se o estranhamento do lugar 

através da perda das referências (CARLOS, 2007, p. 36). 

Como consequência o estranhamento do indivíduo diante do produto, 
a normatização das relações sociais, desencantamento do mundo, 
rarefação dos lugares destinados às festas. A vida urbana impõe 
conflitos e confrontos e o processo de fragmentação aparece como 
justaposição de atividades parcelares cujo conjunto escapa ao 
indivíduo. Em decorrência, a produção de um cotidiano onde a vida 
aparece atomizada, ao mesmo tempo que super organizada. Campo da 
auto-regulação voluntária e planificada, o cotidiano aparece enquanto 
construção da sociedade, que se organiza segundo uma ordem 

                                                           
110 Esse tema foi introduzido no capítulo 1. 
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fortemente burocratizada; preenchido por repressões e coações. 
(CARLOS, 2007, p. 37) 
 

Apesar da autora levar em conta as transformações ocorridas nos espaços 

urbanos metropolitanos, podemos afirmar que esta análise pode ser estendida às cidades 

de porte médio e pequenas. Neste sentido, o processo de reestruturação da cidade111 

verificado em Presidente Prudente e Três Lagoas, é uma importante comprovação de 

que a paisagem urbana destas cidades vem sendo transformadas, alterando, por sua vez, 

as práticas cotidianas de seus habitantes. 

As rupturas que conduziram aos processos de reestruturação da cidade em ambas 

as cidades sinalizaram novas dinâmicas urbanas. Dentre o conjunto de mudanças que 

ocorreram nestas cidades, centramo-nos, por hora, no aumento populacional que 

impactou diretamente a produção de seus respectivos espaços urbanos. 

 

Gráfico 6: Taxa linear de crescimento populacional em Presidente Prudente e Três 

Lagoas – 1980 a 2014 

 

 
  Fonte: IBGE – Censos demográficos entre os anos de 1980, 1991, 2000, 2010. 
  *Estimativa disponibilizada pelo IBGE/Cidades. 

 

                                                           
111  Processo discutido no capítulo anterior. 
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O Gráfico 6 foi elaborado a partir da divulgação dos censos realizados pelo 

IBGE, no período de 1980 a 2010. Nele consta também uma estimativa apresentada 

para 2014.  A partir dos dados primários, aplicamos fórmulas matemáticas que nos 

proporcionaram a porcentagem correspondente à taxa de crescimento entre cada período 

destacado. 

Observa-se que a taxa de crescimento de Presidente Prudente apresenta índices 

decrescentes, no período de 1980 a 2000, enquanto a cidade de Três Lagoas apresenta 

índices crescentes no mesmo período. Este posicionamento gráfico sinaliza distinções 

espaço-temporais, vivenciadas em ambas as cidades, pois como foi demonstrado no 

capítulo anterior, o processo de reestruturação urbana (escala interurbana) e da cidade 

(intraurbana) de Presidente Prudente ocorreu com mais intensidade na primeira metade 

do século XX, enquanto que em Três Lagoas, esse processo ocorreu somente após a 

segunda metade do século XX, com ênfase no período de 2000 a 2010, com a chegada 

de grandes indústrias no município, caracterizando um processo de reestruturação 

produtiva. 

De 2010 a 2014 identifica-se uma tendência de crescimento do índice 

populacional para o caso prudentino e um decréscimo para o caso três-lagoense. As 

novas reconfigurações da malha rodoviária que conectam as cidades do Oeste Paulista, 

como a duplicação da Rodovia Raposo Tavares (SP 270)112, podem ser um dos fatores 

dessa tendência para o caso de Presidente Prudente. Por outro lado, a finalização da 

construção das grandes indústrias instaladas no município de Três Lagoas, vem 

reduzindo a quantidade de postos de trabalho, sobretudo de empresas terceirizadas e 

prestadoras de serviço. Destacamos também as demissões em massa ocorridas no mês 

de outubro de 2014 pelas empresas que compõem o consórcio UFN3 (responsável pela 

construção da fábrica de fertilizantes da Petrobrás)113.  

Para além das dinâmicas das taxas de crescimento populacional apresentadas 

pelas cidades estudadas, verificamos que seu índice numérico se manteve positivo, ou 

                                                           
112 As obras de duplicação da Rodovia Raposo Tavares, a mais importante via de circulação e acesso às 
cidades da região administrativa de Presidente Prudente, tiveram investimentos na ordem de R$ 23,5 
milhões. Informações obtidas no site da concessionária responsável pela administração da rodovia 
< http://www.cartsa.com.br/cart/Portugues/detSalaImprensa.php?codnoticia=800 > . 
113 Segundo a imprensa local, cerca de 2.500 funcionários já teriam sido demitidos. Para mais 
informações ver:  http://www.perfilnews.com.br/noticias/bolsao/consorcio-ufn3-promove-demissao-em-
massa-em-tres-lagoas 
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seja, houve, em maior ou menor proporção, um aumento populacional em ambas as 

cidades114. 

Neste contexto, o fluxo migratório tornou-se muito importante para explicar o 

crescimento populacional das cidades brasileiras, que na primeira metade do século XX 

se concentrou nas grandes cidades, mas o processo de flexibilização do capital que 

promoveu a desconcentração industrial, fez com que o fluxo migratório se adensasse 

nas cidades de porte médio e pequenas, vistas agora como “espaços luminosos” 

(SILVEIRA, 2011). 

Retomando o crescimento apresentado pelas cidades de Presidente Prudente e 

Três Lagoas, verificamos que em períodos diferentes, a imigração foi um importante 

fenômeno. Toda essa discussão é fundamenta o fato de que o aumento populacional das 

cidades estudadas foi fortemente impulsionado pela chegada de “estranhos”, de pessoas 

desconhecidas que vieram em busca de melhores condições de vida, promovendo 

rápidas e intensas transformações no espaço urbano destas cidades, que podem ter 

contribuído com os processos de estranhamento à cidade e de desvalorização do espaço 

público. 

Com base na proposição de Sennett (1988, p.26-29) de que o espaço público 

“esvaziado de sentido” é um “espaço público morto”, identificamos as ressignificações 

dos espaços públicos nas cidades pesquisadas. O autor parte da identificação de um 

período de equilíbrio entre os espaços públicos e privados, caracterizado no antigo 

regime na década de 1750, quando existiria uma fronteira perceptível entre o domínio 

de uma vida privada íntima e de uma vida pública. Os homens atribuíam papéis uns aos 

outros que eram socialmente legíveis e que permitiam um contato no espaço público 

que não colocava em jogo sua intimidade ou personalidade. Haveria então um equilíbrio 

entre as duas esferas de ação, uma pública, aberta ao outro e à diferença, e outra 

privada, relacionada aos amigos e à família, e que permitia um limite e um modo de agir 

específico em cada situação.  

No entanto, esse equilíbrio entre os dois domínios não permaneceu intacto por 

muito tempo. Um fator fundamental a ser levado em conta foi o crescimento 
                                                           
114 Estudos a respeito da demografia indicam que o aumento populacional de uma determinada cidade ou 
região se dá através da combinação entre a taxa do crescimento vegetativo com o fluxo imigratório. Sobre 
o crescimento vegetativo, que diz respeito à diferença entre o número absoluto de nascimentos e óbitos de 
uma determinada região ou país, temos ao longo das últimas décadas, vivenciado diversos fenômenos que 
contribuíram para a desaceleração da taxa correspondente ao crescimento da população brasileira, 
promovida em grande parte pela redução da taxa de natalidade, através do planejamento familiar e da 
introdução de métodos contraceptivos. Os dados apresentados pelo IBGE (2010) revelam também uma 
redução da taxa de fecundidade que diz respeito ao número de filhos por mulheres. 
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significativo das cidades, a partir do século XVIII, com a atração de um grande 

contingente populacional, expulso do campo e em busca de novas oportunidades. Isso 

contribuiu para que os espaços públicos das cidades se tornassem cada vez mais 

estranhos e os encontros cada vez mais problemáticos.  

De acordo com Serpa, o espaço público na cidade contemporânea passa por 

processos homogeneizantes que deturpam seu sentido intrínseco que é justamente o da 

experiência da heterogeneidade social. São exemplares os casos dos parques públicos, 

entendidos como “cenários, destinados à fascinação dos futuros usuários, 

transformando-os em uma espécie de imagem publicitária das administrações locais, 

sem nenhuma continuidade com práticas sociais que pudessem dar-lhe algum conteúdo 

e significado” (SERPA, 2014, p. 37). 

Para o autor, há uma evidente diferenciação quanto à produção dos espaços 

públicos nas cidades contemporâneas que tem implicações no seu significado. Há 

àqueles produzidos para o uso dos citadinos pertencentes às classes sociais de renda 

média e os destinados aos segmentos populares. Quanto aos primeiros, tendem a ser 

“espaços públicos visíveis” (SERPA, 2014, p. 26), com uma arquitetura refinada, por 

vezes assinada por arquitetos renomados, tendência ao “gigantismo” e ao “grande 

espetáculo”, que mais do que possibilitar a interação social, visa a valorização 

imobiliária, além da imposição de barreiras (físicas e simbólicas) e de mecanismos de 

controle social. No segundo caso, o autor identifica espaços públicos depredados, mal 

conservados e em casos mais específicos (como no conjunto José Bonifácio, localizado 

no bairro de Itaquera em São Paulo), uma tendência à privatização de espaços livres de 

uso coletivo, como a construção de muros que causam constrangimentos ao passeio 

público. 
Em verdade, os usuários privatizam o espaço público através da 
ereção de barreiras simbólicas, por vezes invisíveis. O espaço público 
transforma-se, portanto em uma justaposição de espaços privatizados; 
ele não é partilhado, mas, sobretudo, dividido entre os diferentes 
grupos. Consequentemente, a acessibilidade não é mais generalizada, 
mas limitada e controlada simbolicamente. Falta interação entre os 
territórios, percebidos (e utilizados) como uma maneira de neutralizar 
o “outro” em um espaço que é acessível a todos. (SERPA, 2104, p. 
36) 
 

Pode-se afirmar, portanto, que a organização espacial dos citadinos se revela de 

modo hierarquizado, presumindo uma participação desigual, onde o espaço público é 

associado à subversão e negatividade, aparecendo mais como possibilidade do que 
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realidade presente, revelando o encolhimento da esfera pública no mundo moderno e a 

expansão da esfera privada (CARLOS, 2011, p. 135).  

Caldeira (2000) alerta que foi justamente neste contexto de intensas 

transformações do espaço urbano que foram produzidos os primeiros “enclaves 

fortificados”, destinados aos segmentos de renda alta. Neles foram introduzidos 

equipamentos de segurança que são em sua grande maioria os mais sofisticados 

possíveis, o que, além das barreiras físicas (muros), garante (ou tenta garantir) a 

impenetrabilidade de pessoas não autorizadas, através de cercas eletrificadas, sistemas 

de monitoramento eletrônico, alarmes e sirenes que acionam a qualquer tentativa de 

transposição.  

Neste sentido, levantamos a hipótese de que as mudanças estabelecidas no 

espaço urbano possibilitaram o aparecimento de novos modelos de moradia, que 

incorporam mecanismos de diferenciação social, os quais têm passado por um processo 

de aceitação por todos os segmentos sociais, legitimando-se com base em discursos, 

especialmente sobre a insegurança urbana. 

Pesquisas mais recentes acerca dos espaços residenciais fechados 

complementam as proposições de Caldeira (2000), revelando que “o lançamento destes 

novos produtos imobiliários, na perspectiva dos agentes interessados em sua 

comercialização e a partir da visão dos que escolhem esses espaços para habitar, apoia-

se, em grande medida, na ideia de que há um aumento generalizado do ‘perigo’, do 

‘medo’ e da ‘violência urbana`” (SPOSITO E GOES, 2013, p. 7). 

Em sentido mais amplo, Curbet (2007, p. 142) argumenta que a segurança se 

converteu em um dos elementos cruciais para a tomada de decisões sobre a construção 

dos novos espaços residenciais nas cidades,  
não é necessário dar muitas voltas para concluir que, a segurança, vem 
assumindo um papel de primeira ordem quanto à produção atual do 
espaço urbano, assim como seu caráter socialmente segregado. [...] 
Tudo parece indicar que estamos entrando em uma nova fase de 
urbanização em que muitos cidadãos têm aceitado a conveniência de 
garantir, individualmente, a própria segurança. 

 

3.2 O processo de individualização da busca por segurança 

Buscando aprofundar a análise sobre os processos que conduzem os citadinos a 

tomada de decisões individuais, corroboramos a premissa de que está em curso um 

processo de troca de identidade, assim, no lugar do cidadão, surgiu um consumidor que 

aceita ser chamado de usuário. Embora esse seja um processo amplo, tal relação se 
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acentuou devido a particularidades da realidade brasileira, como, por exemplo, “a 

desruralização, as migrações brutais, o crescimento econômico delirante, a concentração 

da mídia escrita, falada e televisionada, a instalação de um regime repressivo que 

suprime os direitos elementares dos indivíduos” (SANTOS, 1987, p. 13).  

A transformação dos cidadãos em consumidores evidencia mudanças em suas 

práticas espaciais que ocorrem em escala global, conferindo centralidade às ações 

individuais, de modo que a “responsabilidade em resolver os dilemas gerados por 

circunstâncias voláteis e constantemente instáveis é jogada sobre os ombros dos 

indivíduos – dos quais se espera que sejam ‘free-chooser’ e suporte plenamente as 

consequências de suas escolhas” (BAUMAN, 2007, p.10).  

Compreende-se assim, que uma importante conquista da modernidade foi 

“fragmentar a vida cotidiana, separando-a em espaços-tempos definidos e recortados, 

com funções específicas que apontam a condição objetiva do ser humano cindido e 

envolto no individualismo, preso ao mundo da mercadoria” (CARLOS, 2011, p. 134). 

O espaço urbano brasileiro vem passando por profundas transformações, 

alterando a dinâmica das cidades, sua morfologia, ressignificando os espaços (públicos 

e privados) e acima de tudo, as práticas espaciais dos citadinos. De acordo com Serpa 

(2014, p. 35), “caminhamos para a consagração do individualismo como modo de vida 

ideal, em detrimento de um coletivo cada vez mais decadente”. 

As transformações socioespaciais conduziram os citadinos ao processo de 

individualização da tomada de decisões que, para Baudrillard (2007, p. 14), se deu 

porque “vivemos o tempo dos objetos”, afirmando o autor que existimos segundo o seu 

ritmo e em conformidade com sua sucessão permanente. Novamente voltamos à 

definição dos citadinos enquanto consumidores, caracterizando uma sociedade que se 

reproduz com base no consumo e ocorre em escala global.  

Retomando o que foi exposto, compreendemos que os espaços residenciais 

fechados foram produzidos a partir das demandas que emergiram com as 

transformações ocorridas no espaço urbano, associadas a processos como o 

estranhamento à cidade e a desvalorização do espaço público. Neste contexto e a partir 

da contribuição de Capel (2005) sobre a imitação das tipologias arquitetônicas das 

classes mais abastadas pelas de menor renda, compreendemos que os agentes 

envolvidos na produção dos ERPFEs buscaram incorporar o conceito de fechamento e o 

discurso simbólico que o envolve, gerando nos compradores, uma expectativa sobre a 

segurança, como apresentado nos trechos de entrevistas abaixo: 
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[Porque o senhor decidiu comprar uma casa em um residencial 

fechado?] Por causa da segurança. É porque eu não sei se isso é uma 

realidade ou se é uma falsa ilusão, mas me sinto mais protegido aqui 

dentro do condomínio. (Alberto, 55 anos, mecânico, Residencial 

Alpha, Três Lagoas) 

  

Na verdade a gente busca um condomínio, hoje, por causa da 

segurança. Aqui nós temos mais liberdade para andarmos pelas ruas, 

porque elas são controladas, não é como lá fora. [O senhor considera 

Presidente Prudente uma cidade violenta?] Não, mas ela tende a ficar, 

igual à cidade de São Paulo. [Por que o senhor acha que Presidente 

Prudente ficará violenta?] Porque seu processo de crescimento está 

sendo muito rápido e, além disso, foram construídos muitos presídios 

na região, isso faz com que as famílias dos presidiários venham para 

cá. Nossa cidade ainda não está violenta, mas a tendência é que a 

cidade se torne uma grande São Paulo, sei que comparar São Paulo a 

Presidente Prudente não é correto, mas acredito que ela está se 

encaminhando para isso. [...] Presidente Prudente Já é um polo 

regional. (Murilo, 32 anos, contador, Residencial Vista do Vale, 

Presidente Prudente) 

 

Com base nos trechos das entrevistas, compreendemos que a insegurança se 

difunde pelo espaço urbano, gerando a sensação de que as cidades tendem a se tornar 

cada vez mais inseguras. Os argumentos utilizados pelo Senhor Murilo são exemplares 

neste sentido. Para ele há uma relação direta entre crescimento urbano e insegurança, o 

que pressupõe - mesmo que de forma implícita - que o poder público não é capaz de 

acompanhar o desenvolvimento da cidade, gerando assim, problemas que afetam a 

segurança dos citadinos.  

Outro fator de insegurança identificado pelo Senhor Murilo foi a construção de 

um complexo penitenciário na região administrativa de Presidente Prudente. Segundo 

sua opinião, o maior problema se dá pela atração dos familiares dos internos no sistema 

penitenciário115.  

                                                           
115 De acordo com Sposito e Góes (2013, p. 201), conforme mencionamos no Capítulo 1, em meados dos 
anos 1990 houve a transferência de muitos dos presos que cumpriam pena no Estado de São Paulo para as 
penitenciárias inauguradas durante os governos de Mário Covas e Geraldo Alckmin, no contexto de uma 
nova política penitenciária que visava descongestionar os Distritos Policiais paulistanos e desativar a casa 
de detenção. Das 21 novas penitenciárias, 13 foram construídas no Oeste Paulista. 
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De fato, o que temos acompanhado é a emergência de um discurso pautado na 

falta de segurança dos espaços urbanos que tem contribuído para a naturalização de 

concepções distorcidas a respeito do desenvolvimento urbano. A interpretação 

apresentada pelo Senhor Murilo (e ratificada por outros moradores entrevistados) de que 

há uma relação direta entre crescimento urbano e aumento da violência, o induz a 

pensar em uma evolução das cidades em que a metrópole paulista se apresenta como o 

ápice (o ponto crítico) e as demais cidades, na medida em que aumentam, demográfica e 

espacialmente, vão se aproximando de tal ápice. Desse ponto de vista, é uma questão de 

tempo para que as cidades de porte médio compartilhem os problemas das grandes 

cidades.  

Em grande parte, a mídia é um importante agente na difusão de matérias 

sensacionalistas, que conduzem os citadinos a redefinições de suas práticas espaciais. 

Um exemplo é o programa de rádio “Ronda policial”, transmitido pela “Rádio Caçula” 

de Três Lagoas, que obtinha os maiores índices de audiência em 2006116, quando o 

apresentador sempre começava com a frase “É Três Lagoas, a cidade cresce e paga pelo 

seu desenvolvimento”, dando assim início às notícias sobre os boletins de ocorrência 

registrados no dia anterior.  

A constante divulgação de crimes violentos e sua exacerbação no cotidiano dos 

citadinos têm reflexos que vão além do lucro obtido por sua exploração midiática, 

envolvendo aspectos econômicos, políticos, sociais e, muitas vezes, ideológicos, que 

influenciam na produção do espaço urbano (DAMMERT, 2007, p. 87). Não obstante, e 

tratando especificamente sobre o caso brasileiro, Caldeira (2000, p. 302-308) fornece 

uma importante contribuição acerca da relação entre mudança política e forma urbana, 

levando em conta o processo de democratização brasileiro, ocorrido nos 1980, cujas 

mudanças políticas provocaram o distanciamento das classes sociais, estimulado pela 

busca por novos mecanismos de diferenciação.  “Desta perspectiva, a violência urbana 

seria um ‘bode expiatório’ ou um pretexto para a opção por residir em espaços 

residenciais fechados” (GÓES E SPOSITO, 2014, p. 8).  

Retomando o processo de reestruturação da cidade em Presidente Prudente e 

Três Lagoas, propomos a hipótese de que as mudanças visualizadas em suas respectivas 
                                                           
116 Em 2006 este programa era apresentado pelo radialista Ademir Firmino, que introduziu em Três 
Lagoas uma performance mais irreverente para apresentar as notícias sobre a criminalidade, conseguindo 
altos índices de  audiência (no ano seguinte o radialista fechou contrato com uma emissora de televisão 
local e deixou de apresentar a ronda policial). É também importante sublinhar que 2006 foram instaladas 
as grandes fábricas na cidade, culminando na reestruturação produtiva, analisada no segundo capítulo 
desta tese. 
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morfologias urbanas levam em conta as mudanças políticas e seus desdobramentos, de 

forma que o estranhamento à cidade é influenciado tanto pela intensa transformação do 

espaço urbano (CARLOS, 2007), quanto pelo aumento populacional, cujos “outros” 

(desconhecidos) são personificados na figura dos familiares dos internos em 

estabelecimentos penais (Presidente Prudente) e dos migrantes nordestinos (Três 

Lagoas)117.  

Buscando conferir historicidade aos pressupostos elencados, recorremos às 

contribuições de Sánchez (2003, p. 26), que desenvolveu uma pesquisa pautada na 

identificação do papel desempenhado pelas políticas do marketing urbano junto aos 

processos materiais de renovação espacial, que dão emergência à cidade-mercadoria e 

ao mercado mundial das cidades. Com base na concepção de que as cidades se 

transformaram em um “produto”, amplamente comercializável, a autora se apropria das 

contribuições de Lefebvre (1978, apud SÁNCHES, 2003) para desenvolver a tese de 

que “no processo de transformação do espaço em mercadoria, o espaço abstrato - o 

espaço do valor de troca – se impõe sobre o espaço concreto da vida cotidiana – o 

espaço do valor de uso” (SÁNCHEZ, 2003, p. 43).  

Desta forma, a chamada reestruturação produtiva da economia capitalista em sua 

fase atual está, mais do que nunca, ligada à produção do espaço que é moldada pelas 

necessidades da acumulação (SÁNCHEZ, 2003, p. 44), reiterando a emergência de 

processos capazes de alterar a própria imagem das cidades, no sentido de torná-las mais 

atraentes aos olhos do capital. 

A produção do espaço-mercadoria envolve também a produção de 
representações que o acompanham. Esse espaço é reconhecido como o 
lugar onde o privado se afirma, produzindo signos que parecem 
realizar desejos e fantasias de consumo moldados por valores da 
“mundialidade”. (SÁNCHEZ, 2003, p. 48) 
 

Giddens (1991, p. 22) fornece evidências de que há profundas mudanças nas 

práticas espaciais dos citadinos, ao enfatizar que nas cidades em condições de 

modernidade, o lugar torna-se cada vez mais fantasmagórico, de modo que a presença 

física das pessoas já não é mais a principal dimensão da vida que marca a relação 

espacial. Desta forma, reafirmamos que a desvalorização do espaço público, no qual, as 

relações, sobretudo de citadinos pertencentes a classes sociais diferentes, têm sido cada 

vez mais escassas, é processo em curso nas cidades pesquisadas. 

                                                           
117 A análise da representação dos “outros” nas cidades pesquisadas foi desenvolvida Capítulo 1. 
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É, portanto, com base nas transformações vivenciadas no espaço urbano que os 

mecanismos de diferenciação social têm assumido papel de destaque na organização 

espacial. Justificados através do discurso da insegurança urbana, tais mecanismos 

envolvem novas práticas espaciais como a autosegregação (CORRÊA, 1993), 

motivadas, por sua vez, pela busca individual por segurança.  

Temos observado, através da pesquisa empírica, que a busca individual por 

segurança não é uma exclusividade das classes sociais mais abastadas, permeando todas 

as classes sociais, embora com diferenças em relação às possibilidades de conquistá-la e 

a prioridade a ela conferida. As entrevistas com os moradores dos ERPFEs revelaram 

que a busca individual por segurança é uma prática em expansão, o que implica em 

enfrentar problemas que são característicos desses espaços de moradia, como a falta da 

estrutura condominial (em alguns casos) ou mesmo problemas financeiros como se 

observa abaixo: 

[Existem equipamentos de segurança neste residencial?] Não, 

justamente por não ter que eu passei minha grade aqui [o entrevistado 

refere-se ao portão de ferro que colocou na frente da sua casa 

fechando a fachada, de modo a dificultar o acesso de outras pessoas], 

por questão de segurança. Alguns meses atrás estavam entrando 

pessoas aqui no condomínio para roubar [furtar], então neste 

condomínio têm 27 casas, se colocarmos duas pessoas por casa temos 

54 pessoas, veja a quantidade de pessoas que temos que conscientizar 

para fazer algo neste condomínio para torná-lo mais seguro. Então eu 

percebi que os moradores nunca chegavam a um consenso, então eu 

tomei a iniciativa de prover minha própria segurança, fechei minha 

casa para deixá-la mais segura. Se algum dia os moradores decidirem 

fazer algo eu vou ajudar. (Fernando, 22 anos, técnico em 

instrumentação, Residencial Alpha, Três Lagoas) 

 

Eu acho que aqui dentro, daqui um tempo a gente vai ter que fazer a 

segurança por conta própria, colocando cercas elétricas nas nossas 

casas, levantando muros, igual à casa do vizinho aqui. Eu ainda estou 

protegido porque estou no meio do condomínio, minha casa não faz 

divisa com o muro e eles estão na beira, então se pularem o muro já 

estarão dentro da casa deles. Essas casas do meio já estão mais 

protegidas. Meu filho escolheu a casa aqui neste sentido. (Bento, 77 

anos, aposentado, Residencial Bela Vista, Presidente Prudente) 
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As informações prestadas pelos entrevistados sugerem, a primeira vista, que os 

residenciais em que vivem são inseguros, justamente por associarem diretamente a 

segurança interna aos equipamentos de segurança típicos dos espaços residenciais 

fechados, que são inexistentes (no caso do Residencial Alpha – Três Lagoas) ou 

ineficazes (Residencial Bela Vista – Presidente Prudente). Mas tal associação 

caracteriza-se nitidamente como uma estratégia disseminada pela lógica individualista 

do mercado, que se apropria do discurso da insegurança urbana para naturalizá-la, o que 

lhe confere conteúdo político, em função das práticas de diferenciação e separação 

social que costumam acompanhá-la. 

As alterações realizadas na residência do Senhor Fernando (Figura 16) são 

voltadas, segundo sua justificativa, à segurança de sua família, mas causam estranheza 

por produzir o fechamento dentro de um espaço condominial que é por natureza 

fechado. Trata-se do “fechamento dentro do fechamento” que também se associa a 

busca por privacidade, segundo nossa interpretação118. 

 

 

                                                           
118 A busca pela privacidade é aspecto discutido no quarto capítulo desta tese, quando analisamos o 
exercício do controle sobre os moradores dos ERPFEs.  
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Figura 16: Fachada da residência do Senhor Fernando no Residencial Alpha (Três Lagoas, 
09/02/2013) – Destaque para a tipologia original das residências vizinhas. 
 
 

Embora outras formas de vigilância sejam pouco valorizadas pelos moradores, 

alguns entrevistados mencionaram a importância de terem sempre vizinhos por perto. 

[Porque vocês decidiram morar em um condomínio fechado?] 

Percebemos que seria mais seguro, pois sabemos que muito 

dificilmente minha casa ficará sozinha e sempre terá vizinhos por 

aqui. (José e Maria, ambos 41 anos, encarregado administrativo e 

dona de casa, Residencial San Rafael, Três Lagoas) 

 

A afirmação do casal entrevistado no Residencial San Raphael corrobora 

inúmeras práticas empregadas por moradores dos ERPFEs, por nós entrevistados, 

entretanto, poucas vezes essas práticas foram identificadas como ações direcionadas à 

segurança coletiva. Para os moradores dos ERPFEs, o aumento da segurança só se 

efetiva com investimentos em equipamentos de segurança, conforme explica o mesmo 

casal: 
[Vocês se sentem seguros neste condomínio?] Seguro porque sempre 

tem um vizinho, agora questão de equipamentos de segurança aqui 

não tem, por exemplo, se alguém pular o muro aqui no fundo e roubar 
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o botijão de gás que está lá, eu não fico sabendo. Não tem segurança 

nenhuma. (José e Maria, ambos 41 anos, encarregado administrativo e 

dona de casa, Residencial San Rafael, Três Lagoas) 

 

A contradição na qual se pauta a resposta do casal sobre os meios empregados 

para a proteção dos moradores sugere a desvalorização de estratégias, antes comumente 

associadas à vigilância e ao controle das práticas cotidianas, sobretudo nos espaços 

públicos, que são desestimulados na cidade contemporânea, onde emerge a ideia de que 

a segurança dos citadinos só pode ser proporcionada através do consumo de 

equipamentos projetados por empresas especializadas. 

Ainda mais exemplares foram os relatos dos moradores do Residencial Espanha, 

em Três Lagoas, que afirmaram sentirem-se seguros por residir no interior de um 

ERPFE. Este caso mostra-se relevante na medida em que sua tipologia se distancia das 

verificadas nos demais residenciais pesquisados, sobretudo os implantados em 

Presidente Prudente porque, no Residencial Espanha o fechamento não se efetivou, 

tendo havido a retirada do portão de entrada119 (Figura 17). Há, portanto, um nítido 

desencaixe dessa opinião em relação às demais e à própria realidade concreta. 

 

                                                           
119 O portão foi retirado definitivamente depois de ter sido atingido acidentalmente pelo veículo de um 
morador. Para mais detalhes sobre esse caso e a tipologia do Residencial Espanha, ver Capítulo 2. 
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Figura 17: Entrada do Residencial Espanha (Três Lagoas, 16/02/2015) – Destaque para a 
ausência de um portão e de controle de entrada, além da má conservação da guarita de 
segurança. 
 
 

A sensação de segurança mencionada pelos moradores entrevistados se refere a 

práticas pouco valorizadas, mas muito empregadas, sobretudo em espaços populares, 

como a vigilância de vizinhança. 
[Com relação ao controle, o senhor acha que este tipo de moradia 

implica em algum tipo de controle sobre os moradores] Não, este tipo 

de controle não, aqui cada um cuida da sua vida. O que pode ser é que 

as pessoas que ficam no condomínio por mais tempo observam se tem 

algum indivíduo estranho. Acho que o controle se dá sobre as pessoas 

que não residem aqui. Quando chega alguém na casa de um vizinho os 

moradores o observam para saber as intenções dessa pessoa estranha, 

se não está querendo roubar, então nós perguntamos o que eles 

querem. O controle é mais sobre pessoas de fora do condomínio. 

(André, 52 anos, engenheiro, Residencial Espanha, Três Lagoas) 

 

Sobre a prática da vigilância de vizinhança, Prost (1992, p. 118) assevera que “o 

espaço do bairro é vivido como um lugar onde se desvendam os mil e um detalhes da 
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vida cotidiana”, identificando o bairro como “o cenário público onde a pessoa tem de 

representar sua vida privada”. Para o autor, as formas de vigilância e de controle entre 

vizinhos se configuravam como um contrato social: 

Cada morador do bairro ou da vila aufere certo proveito dessa 
vizinhança, desde que pague o devido preço. Ele recebe pequenas 
gratificações dos outros: sorrisos, saudações, cumprimentos, trocas de 
palavras que dão a sensação de existir, de ser conhecido, reconhecido, 
apreciado, estimado. Para alguns, a solicitude da vizinhança vai além, 
e as pessoas ficam preocupadas se a velha senhora não vai buscar o 
pão na hora de sempre. Mas para receber esses benefícios, é preciso 
respeitar as regras do bairro ou da vila, fazer o que se faz e não fazer o 
que não se faz. Quem não respeita essas regras tácitas se expõe a 
comentários pouco amenos e, depois, a uma espécie de exclusão: não 
participar do jogo é sair dele. (PROST, 1992, p. 116) 
 

Para compreendermos a naturalização dos processos que justificam o intenso 

investimento em equipamentos de segurança nos espaços residenciais, recorremos a 

Baudrillard (2010, p. 26), que analisou em profundidade os desdobramentos do 

consumo e seu crescimento em larga escala nas sociedades ocidentais contemporâneas, 

dando ênfase à ideia de que “tudo o que ‘consumimos’, é a própria tranquilidade selada 

pela distância ao mundo e que ilude, mais do que compromete, a alusão violenta ao 

real”, alertando o autor para o distanciamento dos consumidores com o mundo real, 

baseado, sobretudo, na produção de imagens, de signos e mensagens que caracterizam o 

consumo como uma fantasia, como um desejo e não como uma necessidade real.  

Consideramos, portanto, que a produção do espaço urbano torna-se cada vez 

mais confusa aos olhos dos citadinos, no sentido de que há a implementação de 

elementos capazes de subverter a “objetificação dos consumidores”, fenômeno 

identificado por Baudrillard (2010) e Bauman (2007), entre outros.    

Buscando problematizar tal objetificação dos consumidores, sobretudo no que se 

refere ao consumo residencial, tomamos como ponto de partida a insegurança urbana, 

considerando que a quantificação das ocorrências criminais tem servido de plataforma 

para a ressignificação dos sentidos e conteúdos das cidades, cujos espaços são cada vez 

mais representadas como espaços inseguros. Nesse sentido, é relevante levar em conta 

que os temores da violência se globalizam e se alimentam através dos meios de 

comunicação que nos mantém informados do que ocorre diariamente em outros lugares, 
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de forma que a insegurança urbana chega até os que vivem em lugares mais seguros 

através dos temores dos outros (CURBET, 2007, p.199)120.  

Os meios de comunicação transmitem emoções aos consumidores, expressas por 

lutas ou por histórias de interesse humano, em imagens dramáticas e surpreendentes. 

Assim se evidencia sua eficiência e a função que exercem, “mediante a difusão global 

de sucessos locais na propagação do medo à violência e ao desastre da sociedade, 

consequentemente, tem sua intervenção crucial no desenvolvimento do fenômeno 

contemporâneo da insegurança pública” (CURBET, 2007, p.199). 

Tendo em vista as contribuições de Pedrazzini (2006, p. 57) sobre o 

estabelecimento de relações entre violência e a cidade, podemos considerar que há mais 

“estranhamento e distância entre dois bairros de uma mesma cidade, divididos pelas 

dinâmicas urbanas que entre duas cidades com elementos comuns de urbanidade, 

construídas pelos mesmos modos globalizados de produção”.  

Essas representações sociais negativas, presentes em todas as cidades 
do mundo, foram reconstruídas sob o plano conceitual nos últimos 
vinte anos, especialmente através da mídia, do cinema e dos 
pesquisadores, contribuindo para a elaboração de políticas públicas 
que envolvem os setores de segurança, policiamento e urbanismo. 
(PEDRAZZINI, 2006, p. 100) 
 

Todo este processo tem levado os citadinos à adoção de práticas pouco 

associadas ao coletivo e quase sempre individuais, mesmo em espaços habitacionais 

onde a coletividade deveria ser mais expressiva121. As entrevistas realizadas com os 

moradores dos ERPFEs demonstraram, no que se refere às estratégias associadas à 

segurança, a predominância de ações individuais.  

[O senhor adota medidas de segurança em sua casa?] Eu procuro não 

deixar as coisas, tipo algo de valor do lado de fora, procuro sempre 

fechar as janelas, porque por mais que a gente tenha suporte de 

segurança nós também temos que nos precaver, temos que nos 

prevenir para não dar oportunidade para as pessoas que tenham a 

mente distorcida. (Sandro e Tereza, 40 anos e 35 anos, operador de 

máquina florestal e agente de saúde, Residencial Alpha, Três Lagoas) 

 

                                                           
120 O trecho da entrevista com o senhor Murilo, morador do Residencial Vista do Vale (Presidente 
Prudente), transcrito na p. 142, é exemplar nesse sentido. 
121 Moradores dos ERPFEs, entrevistados em ambas as cidades, sugeriram que as relações entre eles 
deveriam assemelhar às relações familiares, pressupondo uma relação mais próxima e harmoniosa entre 
os moradores. 
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A estratégia empregada pelo casal Sandro e Tereza, longe de ser um caso 

isolado, representa uma tendência, uma vez que, as responsabilidades são, hoje, muito 

mais individuais do que coletivas (BAUMAN, 2007). Não obstante, os relatos de 

diversos moradores dos ERPFEs demonstraram essa tendência a individualização, não 

sendo encontradas referências à ações coletivas voltadas à segurança no interior desses 

espaços de moradia, exceto quando se referiam a aquisição de equipamentos de 

segurança, sendo necessária uma chamada de capital122 para a instalação dos 

equipamentos votados em assembleia.   

Embora a correlação entre violência e cidade seja pouco estudada, Magrini 

(2013) trouxe em sua tese de doutorado importantes contribuições que nos levam a 

compreender o processo de individualização nas tomadas de decisões. Retomando o 

fenômeno da insegurança urbana, percebemos que o bombardeio de dados quantitativos 

de criminalidade e sua exacerbação pelos agentes midiáticos contribuem para a 

produção de representações negativas sobre o espaço urbano que, por sua vez, 

beneficiam certos agentes envolvidos na produção do espaço (sendo especialmente 

importantes para esta pesquisa, os diretamente associados à produção residencial), que 

se valem da redefinição das práticas espaciais dos citadinos através da busca individual 

por segurança, para maximizarem o seus lucros. 

Deste modo, analisar a opção por residir em um espaço residencial popular 

fechado é compreender não apenas uma escolha locacional, mas também um processo 

mais amplo, que envolve a busca individual por segurança, que se difunde por todos os 

segmentos sociais. Mas é preciso considerar ainda uma série de fatores que se 

combinam, como a possibilidade de financiamento imobiliário, por exemplo, que 

proporcionou aos segmentos de menor renda a viabilidade econômica para realizar sua 

escolha locacional, ainda que limitada. Apresentamos na próxima seção uma análise 

sobre a implementação de políticas públicas voltadas a produção de habitações 

populares e sua importância para a decisão dos moradores dos ERPFEs. 

 

3.3 A importância do financiamento residencial 

Ao longo deste capítulo, identificamos os processos que têm exercido influência 

sobre a produção e o consumo dos ERPFEs nas cidades estudadas, revelando evidências 

de que este novo modelo de moradia ganha destaque na produção residencial urbana, a 

                                                           
122 Pagamento adicional feito pelos moradores de condomínio para o investimento em determinado 
projeto votado em assembleia (normalmente direcionados a benfeitorias no residencial). 
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partir das intensas transformações socioespaciais que tem conduzido os citadinos a 

novas práticas em seu cotidiano. 

Complementarmente, consideramos que é fundamental compreender a 

proliferação dos ERPFEs a partir de uma leitura espacial que leve em conta as lógicas 

econômicas envolvidas na produção do espaço urbano, mas sem desconsiderar a 

centralidade conferida às novas práticas espaciais dos citadinos, que se reproduzem e se 

transformam por meio de processos naturalizados a partir de sistemas de poder, ou, 

como diria Foucault (2007), a partir de uma biopolítica. 

Não por acaso, buscamos nessa seção discutir o papel do financiamento 

imobiliário e sua significativa importância quanto ao consumo dos ERPFEs, a partir da 

análise das entrevistas realizadas com os moradores dos espaços residenciais populares 

fechados. Nosso roteiro de entrevistas continha um primeiro bloco de perguntas 

referentes ao perfil dos entrevistados123, de modo que nos possibilitasse um conjunto de 

informações que subsidiasse a caracterização das suas práticas espaciais. Com relação à 

idade dos entrevistados, podemos constatar uma grande variação, com moradores 

(chefes de família) com idade entre 22 a 78 anos, o que fornece indícios sobre as 

dificuldades relacionadas à tomada de decisões coletivas. Pessoas com idades diferentes 

têm necessidades familiares diferentes, sobretudo quanto à definição de espaços de lazer 

e a instalação dos equipamentos, às festas realizadas nos espaços privados (residências) 

e nos espaços comuns (quiosques, salões de festas), ou ainda sobre as brincadeiras das 

crianças nas vias internas dos residenciais. As respostas referentes ao bloco de questões 

sobre as relações de vizinhança falam dessas dificuldades.   

Uma característica importante acerca da idade dos entrevistados diz respeito à 

redução da faixa etária dos proprietários, decorrente das mudanças nas políticas públicas 

de habitação de interesse social e, sobretudo, do acesso ao financiamento imobiliário 

que, dentre suas inúmeras condições, prevê valores menores para pessoas com idade não 

tão avançada124. 

Com base nas informações obtidas nas entrevistas, apresentamos o Gráfico 7, 

elaborado a partir da estratificação etária, que demonstra de forma clara a quantidade de 

entrevistados pertencentes a cada estrato. 

 
                                                           
123 As perguntas desse primeiro bloco se referiam à idade do entrevistado ou dos entrevistados (tratando-
se de um casal), suas respectivas profissões, quantidade de pessoas residentes na casa, renda média 
familiar, tempo de residência no imóvel e, por fim, se a residência anterior era própria ou alugada.  
124 Isso se deve à cobrança do seguro sobre morte ou invalidez que liquida a dívida. 
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Gráfico 7: Faixa etária dos entrevistados nos ERPFEs. 
 

Não é desimportante o fato de mais de 95% dos entrevistados terem adquirido 

seus imóveis a partir de algum tipo de financiamento imobiliário, seja ele com auxílio 

do FGTS, pelo PMCMV ou pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). 

No entender de Cardoso e Aragão (2013, p. 23), os programas federais que 

sucederam o BNH, passaram a privilegiar os municípios como os principais agentes 

promotores de habitação de interesse social: 
Essa tendência foi reforçada pela centralidade dos municípios na 
reforma institucional e política promovida pela Constituição de 1988 e 
também pelo fato de que a crise do sistema de financiamento e a 
instabilidade institucional das políticas federais pós-BNH levaram 
vários municípios e alguns dos estados assumirem, por conta própria, 
iniciativas no campo da habitação social.  
 

As mudanças identificadas por Cardoso e Aragão (2013) tornam evidente um 

processo de municipalização das políticas habitacionais que, por sua vez, implicam em 

importantes alterações quanto à produção de habitações sociais. Tais mudanças não 

provocaram apenas a descentralização da gestão da produção de habitações sociais, uma 

vez que os agentes privados adquiriram papel importante. 

No entanto, não se trata de processo linear e de mudança imediata, uma vez que, 

apenas em 1995, quase dez anos após o fim do BNH, houve um esforço em alterar “o 

paradigma da política habitacional brasileira, introduzindo princípios de mercado na 
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provisão de habitação” (SHIMBO, 2010, p. 66). Esta nova proposta, desenvolvida no 

governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), visava ampliar a participação do setor 

privado na oferta de moradias sociais, além de buscar a descentralização da alocação 

dos recursos federais na introdução de uma política de crédito para o mutuário final. 

Outra informação relevante sobre o financiamento, verificada nas entrevistas, 

refere-se à estratégia empregada pelas famílias na escolha do membro indicado para 

apresentar a documentação necessária à aprovação do financiamento, sendo levada em 

conta a faixa de renda125, a idade do proponente126, o que por sua vez incide no valor 

final do financiamento, e o vínculo empregatício, necessário para dar credibilidade e 

segurança ao sistema financeiro.  Com isso, entendemos porque nem todos os 

entrevistados foram os responsáveis pelo financiamento, sendo, em alguns casos, seus 

filhos. 

Outra perspectiva sobre as condições para a aprovação do financiamento ou do 

arrendamento residencial centra-se nos filtros que determinam o perfil das famílias, 

exercidos a partir de uma rigorosa análise dos documentos encaminhados aos setores 

responsáveis (muitas vezes, a Caixa Econômica Federal), que contribuem para a 

compreensão dos ERPFEs como equipamentos urbanos inseridos no contexto da 

diferenciação social. Mas, diferentemente dos espaços residenciais fechados que 

promovem a separação entre segmentos de classes sociais distintas, os ERPFEs 

promovem a separação entre citadinos pertencentes à mesma classe social, distinguindo, 

por exemplo, entre trabalhadores formais e trabalhadores informais, entre trabalhadores 

e desempregados. 

Para analisarmos a faixa de renda dos moradores entrevistados, elaboramos o 

Gráfico 8, a partir da classificação dos níveis de renda por salário mínimo, conforme 

filtro empregado para obtenção do financiamento disponibilizado pelo PMCMV.   

                                                           
125 Em alguns casos foi escolhido aquele com menor renda, devido aos incentivos dados pelo Governo 
Federal. 
126 Com referência aos familiares com idade inferior a 40 anos. 
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Gráfico 8: Faixa de renda dos entrevistados. 

 

É importante levar em conta que os valores mencionados nas entrevistas não 

foram comprovados. Pelo próprio contato com os entrevistados, identificamos dois 

fatores que podem ter motivado respostas imprecisas. O primeiro diz respeito às 

famílias com baixo rendimento que podem se incomodar em informá-lo e tendem a 

aumentá-lo e o segundo diz respeito aos residenciais subsidiados pelo Governo Federal 

(Residenciais Esmeralda e Bela Vista), ambos incorporados pelo PAR, cujos moradores 

podem omitir seus reais rendimentos, reduzindo o valor da renda líquida como 

prevenção contra dificuldades que poderiam ser causadas pela colaboração com uma 

pesquisa, cujos propósitos e natureza têm dificuldade de compreender127.  

Através da análise do Gráfico 8, verificamos que no período em que foram 

realizadas as entrevistas (2012 a 2014), poucos entrevistados informaram uma renda de 

até três salários mínimos, o que caracterizaria a destinação de habitações de interesse 

social aos segmentos de menor renda, como seria de se esperar sobre os moradores dos 

Residenciais Esmeralda e Bela Vista, por exemplo, ambos incorporados com base no 

Programa de Arrendamento Residencial (PAR). No entanto, devemos considerar que 

esses moradores justificaram sua faixa salarial em 2006, quando foi feita a coleta dos 

documentos necessários para a aprovação da aquisição residencial. Portanto, a hipótese 

trabalhada nesta pesquisa é a de que, tal como houve uma valorização dos imóveis, pode 

ter havido um aumento da renda familiar que viabilizou a permanência destes 
                                                           
127 Colognese e Melo (1998) discutem essas questões próprias das entrevistas. 
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moradores nos ERPFEs, caso contrário, teriam que procurar um imóvel com custos de 

moradia mais adequados a sua condição econômica128. Não obstante, os dados 

apresentados sugerem que houve significativas mudanças socioeconômicas da 

população brasileira, que não necessariamente implicaram em mudanças ou no 

surgimento de uma “nova classe média”, como foi amplamente divulgado pela mídia 

nacional anos atrás, devendo esta interpretação ser problematizada. 

Ao tratar das recentes transformações da estrutura social, Pochmann (2012), 

embora não concorde que houve a criação de uma “nova classe média”, nos termos 

propostos por Neri (2011), admite que em um sentido mais amplo, ocorreram mudanças 

sociais que se distinguiram das características verificadas nas últimas cinco décadas, 

neste sentido, o autor argumenta que “o Brasil tem conseguido combinar no período 

recente a maior implantação da renda per capta com a redução no grau de desigualdade 

na distribuição pessoal da renda do trabalho”. Isso teria implicado em uma significativa 

melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, sinalizada por “uma melhora generalizada 

do exercício do trabalho, com diminuição do desemprego e crescimento do emprego 

formal” (PONCHMANN, 2012, p. 21). 

Por meio de um estudo centrado na renda, Neri analisou a sociedade brasileira a 

partir de três indicadores, quais sejam, o potencial de consumo, a geração de renda e as 

expectativas sobre o futuro, neste sentido, suas pesquisas indicaram que “cerca de 39,6 

milhões ingressaram nas fileiras da chamada nova classe média (classe C) entre 2003 e 

2011” (NERI, 2011, p. 90). Compreendemos então que um grande contingente 

populacional ascendeu à sociedade do consumo, inserindo-se no mercado como 

potencial comprador de bens duráveis e de financiamentos de longo prazo. 

De forma aguda e incisiva, Souza (2013) propõe importantes críticas a Neri 

(2011) e Pochmann (2012), em função de seus trabalhos sobre a constituição de uma 

“nova classe média”, pautados no crescimento da renda ou no crescimento do emprego 

formal, “assim, poderíamos dizer que Neri pratica um economicismo da ‘distribuição’, 

enquanto Pochmann pratica um economicismo da produção” (SOUZA, 2013, p. 57)129. 

                                                           
128 Vários moradores entrevistados nos ERPFEs de Presidente Prudente associaram a rotatividade dos 
condôminos, sobretudo nos primeiros anos de moradia, à dificuldade encontrada para arcar com os custos 
do financiamento (ou arrendamento, dependendo do caso) do imóvel, da taxa de condomínio e de 
chamadas de capital para investimentos aprovados em assembleia do condomínio.  
129 Há outros aspectos importantes na contribuição de Souza (2013), sempre baseados na crítica ao 
discurso sobre uma “nova classe média” no Brasil, dentre os quais, sua dimensão política de 
encobrimento das enormes desigualdades sociais que continuam a caracterizar o país. Mas há também 
omissões, como é o caso da ausência de referência às relações desse processo de ampliação do consumo 
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Para ele, houve mudanças na estrutura social brasileira, que permitiram a 

ascensão social, mas tal ascensão deve ser analisada a luz de um conjunto de fatores, 

que não se restringem apenas ao econômico. O autor argumenta que a ascensão à classe 

média só seria possível após o acúmulo dos capitais financeiro, cultural e social. Seus 

estudos demonstraram que a superação da condição de “ralé”, por algumas famílias, 

caracterizadas pelo autor como “batalhadores brasileiros”, foi possível ao longo de um 

considerável tempo vivido, sendo esta ascensão uma herança deixada aos netos por 

parte de algumas pessoas que se dedicaram muito para a superação da primeira barreira 

(o capital financeiro), para então poder “comprar o tempo”, que seria empregado no 

trabalho, de modo a prover aos filhos condições favoráveis ao estudo (capital cultural), 

restando para o futuro, a batalha a ser travada na conquista do capital social, responsável 

pela identificação dos novos membros à classe média. 
“Ascender socialmente” só é possível a quem logra incorporar as pré-
condições que o capitalismo atual pressupõe para a crescente 
incorporação de distintas formas de conhecimento e de capital cultural 
como “porta de entrada” em qualquer de seus setores competitivos. A 
fronteira entre ralé e batalhadores - a qual é sempre fluída na realidade 
concreta, embora, analiticamente, para efeitos de compreensão seja 
importante precisamente enfatizar o contraste - está situada 
precisamente na possibilidade da incorporação pelos batalhadores dos 
pressupostos para o aprendizado e o trabalho que faltam à ralé. 
(SOUZA, 2013, p. 62) 

 
O autor complementa que, 

Para levar o conceito a sério temos que considerar a ascensão social 
como uma prática em constante reafirmação, um jogo social, cujos 
participantes são postos à prova a todo o momento com o fantasma da 
queda social e da desclassificação sempre a espreita. (SOUZA, 2013, 
p. 62) 
 

O que observamos é que houve mudanças no cenário social brasileiro, dentre as 

quais um grande percentual da população que se integrou mais efetivamente a sociedade 

de consumo, inclusive ao mercado da habitação popular, mediante políticas públicas 

habitacionais, como destacaram Fix e Arantes (2009) sobre o “Programa Minha Casa 

Minha Vida” (PMCMV) que teve como objetivo declarado do Governo Federal, dirigir 

o setor imobiliário para o atendimento à demanda habitacional de baixa renda, o que o 

mercado por si só não alcança. Ou seja, se propõe a fazer o mercado habitacional 

                                                                                                                                                                          
com a produção do espaço urbano que diz respeito especialmente às novas políticas habitacionais, aos 
ERPFEs e aos processos de segregação socioespaciais que pesquisamos.  
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finalmente incorporar setores que, até então, não tiveram como adquirir a mercadoria 

moradia de modo regular e formal130. 

Considerando que as políticas habitacionais brasileiras passaram por um 

processo caracterizado pela descentralização da produção de habitações de interesse 

social, partimos da premissa de que o grande marco do processo de abertura a maior 

participação de agentes privados na produção de habitações populares foi a 

promulgação do projeto lei 11.977, de 07 de julho de 2009, que dispôs sobre o 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).  

Para Cardoso e Aragão (2013, p. 36), o programa se operacionalizou a partir da 

segmentação do mercado, formulando três segmentos socioeconômicos:  
A) Para famílias com renda de até 3 salários mínimos, a meta era 

construir 400 mil unidades, através do Fundo de Arrendamento 
Residencial, do PMCMV Entidades, do Programa Nacional de 
Habitação Rural e do PMCMV para municípios com população de 
até 50 mil habitantes.  

B) Para famílias com renda de 3 a 6 salários mínimos, a meta também 
era construir 400 mil unidades, por intermédio do Programa 
Nacional de Habitação Urbano – PNHU e do Programa Nacional 
de Habitação Rural – PNHR/Grupos 2 e 3.  

C) Para as famílias com renda de 6 a 10 salários mínimos, o objetivo 
era construir 200 mil unidades, com financiamento do FGTS, e 
eram concedidos, também, benefícios indiretos representados pela 
redução dos custos de seguro e acesso ao Fundo Garantidor de 
Habitação.  

 

Sobre o desenvolvimento deste programa no país, Fix e Arantes (2009) alertam 

para o processo de empoderamento pelo qual as construtoras, sobretudo as grandes 

empresas da construção civil vêm passando. Ao analisar a atuação dessas empresas 

quanto à construção e incorporação das habitações populares, os autores identificam 

uma produção por oferta, ou seja, para famílias com renda de até três salários mínimos, 

a construtora define o terreno e o projeto, aprova junto aos órgãos competentes e vende 

integralmente o que produzir para a Caixa Econômica Federal, sem gastos de 

incorporação imobiliária e comercialização, sem risco de inadimplência dos 

compradores ou vacância das unidades. Nos casos de renda imediatamente superior (3 a 

10 salários mínimos), a venda das habitações é feita diretamente pela empresa 

construtora e incorporadora, neste caso, a negociação se dá diretamente no balcão de 

atendimento da empresa e o financiamento é proporcionado pela CEF.  
                                                           
130 Durante a pesquisa de campo, o Programa de Arrendamento Residencial (descrito no Capítulo 2, item 
2.3.3) e o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) foram identificados como os responsáveis pelos 
financiamentos obtidos pelos moradores do ERPFEs. 
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Cardoso e Aragão (2013, p. 42) nos fornecem importantes pistas para 

compreendermos o evidente controle do mercado imobiliário por parte das grandes 

construtoras. Para os autores, o PMCMV foi “fortemente inspirado nas experiências 

chilena e mexicana que, na ocasião, foram avaliadas pelos órgãos representativos do 

setor empresarial como aquelas mais adequadas para dinamizar a produção habitacional, 

resguardando um papel protagonista para o setor empresarial”.  

Ampliando esse debate, corroboramos a ideia de que o PMCMV foi lançado 

com o objetivo de aliviar o impacto da crise internacional sobre o emprego no Brasil, 

sendo amplamente justificado por sua capacidade de atender, de um lado o setor 

econômico, com a provisão de mais empregos (direta e indiretamente) associados à 

construção civil e por outro lado, pela dimensão social, possibilitando a redução do 

déficit habitacional dos segmentos sociais de baixa renda131. No entanto, Rolnik e 

Nakano (2009) advertem que existem armadilhas perigosas se a solução encontrada for 

um pacote habitacional baseado somente na ampliação do acesso ao crédito para a 

compra de produtos imobiliários, associada à desoneração da indústria da construção, 

sem conexão com nenhuma estratégia de planejamento urbanístico, fundiário e 

institucional. Para os autores, é necessário redobrar a atenção para não confundir 

política habitacional com política de geração de empregos, afirmando que “construir 

moradias é produzir cidades”, havendo um grande risco de transformarem o sonho da 

casa própria no pesadelo de espaços intraurbanos desconexos e insustentáveis. 

No mesmo sentido, de denúncia de uma omissão, Maricato (2009) argumenta 

que o PMCMV não se referiu a matéria urbanística, promovendo mais problemas do 

que soluções quanto a produção de habitações sociais. Mas há também críticas 

concernentes aos objetivos do próprio programa, uma vez que ele tampouco criou a 

quantidade de empregos prevista ou melhorou as condições de trabalho, em que as 

“estratégias de maximização do lucro imobiliário, fundado na transformação do uso do 

solo, passa a orientar a atuação empresarial, o que reitera o baixo nível de 

desenvolvimento tecnológico do setor” (CARDOSO E LAGO, 2013, p. 8). 

Muitas são as críticas sobre o papel adquirido pelo setor privado na promoção 

das habitações socais. Cardoso e Aragão (2013, p. 54) consideram que as construtoras 

aproveitaram do “quadro” promovido pelo PMCMV, que implicou na redução do risco 

de suas atividades comerciais e no fim dos gastos com a incorporação imobiliária, 

                                                           
131 Já há uma produção significativa sobre o tema. Nesse caso, a leitura está pautada em Maricato (2009), 
Fix e Arantes (2009), Shimbo (2010), Nascimento e Tostes (2011) e Cardoso e Aragão (2013). 
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possibilitando um aumento de suas margens de lucro construtivo. Para os autores os 

“lucros globais não são apenas aqueles aferidos no processo de produção (lucro da 

construção), mas também o lucro aferido no processo de mercantilização do 

empreendimento (lucro imobiliário decorrente da transformação do uso do solo)”.  
Dentro dessa lógica de busca de maximização da valorização do 
investimento, as construtoras irão buscar os terrenos mais baratos, 
portanto com maiores problemas de acessibilidade e de infraestrutura, 
que permitirão incluir uma margem de lucro, considerados os valores 
tetos do programa. Todavia, o fato de trabalhar com as terras mais 
baratas não reverterá necessariamente no custo final para os 
adquirentes, já que os agentes tendem a trabalhar sempre com os tetos 
de financiamento como valores finais, ou seja, a utilização dos 
terrenos mais baratos reverterá como ampliação das margens de lucro 
e não como redução do preço final. Mas essa estratégia de valorização 
do capital tem como consequência um aumento do “custo” social final 
do empreendimento, já que os adquirentes terão que arcar com 
maiores despesas de transportes e com problemas de infraestrutura no 
entorno, “pagando” então pelo lucro das construtoras e reafirmando o 
modelo da espoliação urbana que caracteriza o processo de 
urbanização brasileira. (CARDOSO E ARAGÃO, 2013, p. 54). 

 

Para Nascimento e Tostes (2011), este processo reflete a inversão de papéis, 

atribuições e objetivos relativa à política habitacional e à política urbana, neste sentido, 

a produção da cidade está de fato nas mãos do mercado privado, responsável pelos 

loteamentos de periferia.  

Frente a esse quadro, o papel limitado do Estatuto das Cidades, promulgado em 

2001, que regula a aplicação da função social da cidade através dos Planos Diretores, 

também é criticado. Maricato (2009) argumenta que embora existam administradores 

municipais que se empenhem em aplicá-lo, as forças patrimonialistas das Câmaras 

Municipais e do poder judiciário impedem que tal fato ocorra.   

É por esse motivo, pelo fato de que os pobres não cabem nas cidades, 
que os conjuntos habitacionais têm sido construídos em terras baratas 
a longas distâncias. Levar a cidade até eles resulta socialmente muito 
caro, mas essa lógica de extensão da cidade alimenta aquilo que ocupa 
o lugar central da desigualdade urbana: a valorização imobiliária e 
fundiária. Grandes fortunas no Brasil se fazem sobre a renda 
imobiliária que decorre do crescimento urbano, mas especialmente do 
investimento público sobre certas áreas da cidade. Já são milhares os 
livros e teses escritas sobre esse assunto, já temos base legal para fazer 
mudanças, mas não avançamos um milímetro no combate à 
desigualdade e à segregação nas cidades dominadas pelo capital 
imobiliário rentista e pelo patrimonialismo visceral enquanto as 
favelas continuam a explodir em crescimento e se adensam a taxas 
verdadeiramente assustadoras. Não será um pacote emergencial que 
superará esse problema que mora no mais fundo da alma brasileira já 
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que não só a elite se aferra à propriedade de imóveis e percebe que 
pode ganhar com sua valorização. (MARICATO, 2009, p. 2) 
 

Percebemos então, que a criação do PMCMV não mudou a lógica da produção 

de habitações de interesse social, pelo contrário, a potencializou, ao proporcionar às 

construtoras maior centralidade, enquanto agentes produtores do espaço urbano. Neste 

sentido, Cardoso e Aragão (2013, p. 44) sintetizam sua crítica ao PMCMV em 8 

aspectos: 1. a falta de articulação do programa a política urbana; 2. a ausência de 

instrumentos para enfrentar a questão fundiária; 3. os problemas de localização dos 

novos empreendimentos; 4. o excessivo privilégio concedido ao setor privado; 5. a 

grande escala dos empreendimentos; 6. a baixa qualidade arquitetônica e construtiva dos 

empreendimentos; 7. a descontinuidade do programa em relação ao SNHIS e a perda do 

controle social sobre a sua implementação e 8. as desigualdades na distribuição dos 

recursos, como fruto do modelo institucional adotado.  

De modo mais geral, consideramos que embora o PMCMV tenha alcançado 

grandes vitórias na provisão habitacional, ele não foi capaz de alterar a lógica da 

produção do espaço urbano, orquestrada por diferentes agentes espaciais, os quais têm 

sempre a ampliação de seus lucros como objetivo central, no contexto que caracterizou 

a produção do espaço urbano brasileiro.  

Levando em conta as contribuições desse debate, buscamos nas entrevistas 

realizadas com os moradores dos ERPFEs, identificar os fatores que influenciaram no 

processo decisório das famílias. Em um esforço analítico para compreendermos tais 

motivações, classificamos os entrevistados em três grupos: 1) um grande grupo 

composto pela maioria dos entrevistados que relacionaram diretamente a escolha da 

moradia com base no valor do imóvel e na possibilidade de compra, a partir dos 

sistemas de arrendamento e de financiamento imobiliário; 2) um grupo que relacionou a 

opção por uma moradia em um habitat fechado a segurança que estes espaços oferecem; 

3) um pequeno grupo de entrevistados que, apesar de corroborarem as alternativas 

anteriores, ressaltaram outros aspectos, como a localização dos empreendimentos e as 

dificuldades enfrentadas em seu cotidiano. Em relação ao primeiro grupo, destaca-se o 

anseio pela aquisição da primeira residência que, dentre os moradores entrevistados, 

apresentou um percentual de 92%, conforme é demonstrado no Gráfico 9. 
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Gráfico 9: Situação de moradia dos entrevistados antes da aquisição residencial. 
* As moradias caracterizadas como cedidas se referem às habitações que não acarretavam em 
custos de aluguel aos moradores, sendo residências emprestadas ou mesmo casas de parentes 
(pais, filhos ou irmãos). 

 

O gráfico acima apresenta informações a respeito da moradia anterior dos 

entrevistados, sendo significativa a quantidade de moradores que pagavam aluguel 

(64%), e se considerarmos o número de moradores que não possuíam residência própria, 

o percentual sobe para 92%. Não por acaso, várias referências à possibilidade de 

aquisição residencial foram feitas: 

[Porque a senhora optou por morar em um condomínio fechado?] 

Porque eu consegui comprar a casa aqui, foi por questões financeiras 

mesmas, hoje em dia para se comprar uma casa temos que ter o 

dinheiro à vista, mas aqui não, foi pago em prestação, compramos esta 

casa financiada. (Regina, 55 anos, doceira, Residencial Alpha, Três 

Lagoas) 

 

A gente queria uma casa mesmo. A gente não tinha, precisava da casa. 

Foi o que a gente conseguiu na época fazer financiamento [trata-se na 

verdade de um arrendamento]. Foi aqui. A gente se inscreveu e 

conseguiu. (Mônica, 42 anos, dona de casa, Residencial Esmeralda, 

Presidente Prudente)  

 

8%

28%

64%

Própria Cedida* Alugada



164 
 

Eu consegui comprar aqui, aqui é meu. (Marta, 43 anos, doméstica, 

Residencial Espanha, Três Lagoas) 

 

Porque saiu a casa. Nós pagávamos aluguel. Então nós viemos pra cá. 
Saiu e nós viemos pra cá. (Tiago, trabalhador do comércio, 38 anos, 
Residencial Esmeralda, Presidente Prudente) 
 

Porque é própria, eu comprei e agora isso aqui é meu. (Roberto, 54 

anos, corretor de imóveis, Residencial Espanha, Três Lagoas) 

 

De acordo com Rodrigues (2014, p. 49), a busca pela casa própria reflete, 

sobretudo nas classes populares, uma questão fundamental que envolve a segurança de 

ter um teto, um local onde é possível se abrigar em momentos de crise. “Mesmo quando 

se considera os arremedos de cidades onde moram, e são proprietários, a terra/casa é 

uma garantia de ter o seu lugar na cidade, nos períodos mais difíceis”. 

Propondo uma análise a partir da identificação dos sentidos da casa própria, 

Lindón (2006, p.25) nos apresenta, dentre vários outros, a “casa como patrimônio”. 

Reconhecendo que o patrimonialismo, em termos gerais, parece a cada dia ganhar mais 

centralidade nas sociedades contemporâneas, a autora afirma que dentre os diversos 

bens que podem encarnar o patrimonialismo, a moradia é um dos que tem mais força. 

en el patrimonialismo se viene a plasmar un conjunto de aspectos 
relacionados con la historicidad, que terminan cristalizando en la 
construcción social de la noción de la “casa propia” como algo más 
denso y profundo que la propiedad en sentido jurídico. Es un 
mecanismo socio-simbólico en el cual algunos sujetos depositan la 
ilusión — o posibilidad — de obtener visibilidad social, integración 
social, resarcimiento y compensación por pérdidas o exclusiones 
antiguas. (LINDÓN, 2006, p. 26) 
 

Mas a casa tem assumido outros sentidos, sobretudo a partir do desdobramento 

de processos que se relacionam diretamente com a desconstrução da cidade concentrada 

e compacta do século XX e se articulam com a construção de uma cidade diferente da 

conhecida, com crescente fragmentação e dispersão quanto à morfologia urbana 

(LINDÓN, 2006, p. 22).  Neste sentido, e a partir de relatos obtidos nas entrevistas, 

propomos o segundo grupo, classificado a partir da análise da motivação dos 

moradores. 

O ponto de partida para nossa análise é que a noção de “segurança” - tal como a 

noção de “violência” - é polissêmica, isto é, permite uma infinidade de significados e de 

sentidos que podem ser associadas a ela. A segurança foi definida por Giddens (1991, 
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p.37) como “uma situação na qual um conjunto específico de perigos está neutralizado 

ou minimizado”. Desta forma, a experiência de segurança baseia-se geralmente num 

equilíbrio de confiança e riscos aceitáveis.  

Essa interpretação nos ajuda a explicar os vários sentidos da noção de segurança 

apresentada por nossos entrevistados, sendo elas relacionadas ora a insegurança urbana, 

ora aos perigos e riscos da sociedade contemporânea, como o risco de ter um filho 

atropelado nas ruas da cidade, enquanto brinca em frente a sua casa, por exemplo. 

A primeira vista foi pela segurança e segurança dos meus filhos. O 

fato de ser fechado influenciou bastante. [A qual segurança o senhor 

se refere? Ao risco de ser vitimado por algum crime, por exemplo?] 

Não, me refiro à segurança para o lazer das crianças. (Rui, 30 anos, 

empregado fabril, Residencial Alpha, Três Lagoas) 

 

[Porque o senhor comprou uma casa em um condomínio fechado?] 

Por causa da segurança. [O senhor acha a cidade de Presidente 

Prudente violenta?] Não, ainda não. Ela não é violenta, mas também 

não é um local que você possa sair e largar a casa de qualquer jeito. 

(Jair, 40 anos, bioquímico, Residencial Vista do Vale, Presidente 

Prudente) 

 

Porque ela estava dentro de um condomínio. Porque se ela tivesse fora 

do condomínio, eu não compraria. (Alberto, 55 anos, mecânico, 

Residencial San Raphael, Três Lagoas) 

 

Pela segurança. Eu gosto daqui pela tranquilidade, entendeu? Eu 

posso ficar aqui a noite inteira, dormir com as portas abertas, ficar na 

área com meus filhos brincando até altas horas, de madrugada, que 

ninguém vem me perturbar, não tem problema nenhum. Temos os 

muros, cerca elétrica, portaria vinte e quatro horas. Hoje eu não sairia 

daqui por dinheiro nenhum. (Evandro, 35 anos, micro empresário, 

Residencial Primavera, Presidente Prudente) 

 

Percebemos que a noção de segurança, em todos os casos apresentados se 

estreita com a definição apresentada por Giddens (1991), com o sentido da 

neutralização ou da minimização dos riscos. Mas para além da identificação da simples 

noção de segurança, é preciso fazer uma análise mais ampla, que leve em conta as já 



166 
 

mencionadas transformações socioespaciais que incorrem no desdobramento de novas 

práticas espaciais que tem conduzido os citadinos a segregação ou até à fragmentação 

socioespacial.  

Retomando os sentidos da casa própria, identificados por Lindón (2006), 

verificamos que a casa também pode ser representada como “protegida e fechada”. 

Corroborando o pressuposto de que houve uma transição da vida associativa da cidade 

para a vida dissociativa na sociedade contemporânea, a autora argumenta que tal 

mudança ocorre em um contexto onde “se recria uma soma de individualismos que 

competem entre si e que desconfiam uns dos outros” (LINDÓN, 2006, p. 19). 

Desta forma, concordamos com Lindón (2006, p. 27) quando afirma que o 

modelo de urbanização difusa parece estar mudando o sentido ancestral da casa como 

lugar de proteção e refúgio – a casa como rincão do mundo, a partir de sua separação 

crescente do exterior que tem sido compreendido como hostil, perigoso e diferente.  

Embora a fragmentação socioespacial se configure enquanto uma tendência, 

temos constatado, através de nossos estudos empíricos sobre o cotidiano dos moradores 

dos espaços residenciais populares fechados que, apesar de terem tomado decisões 

relacionadas à segregação socioespacial, verificamos que suas práticas espaciais (com 

exceção de alguns casos) não refletem um direcionamento ao processo de fragmentação 

socioespacial (tal como demonstramos no Capítulo 1, item 1.2). 

Por fim, analisamos o terceiro grupo compreendido pelos moradores que, além 

da segurança e da possibilidade de aquisição residencial, mencionaram outras variáveis 

importantes, como a decisão locacional, a tipologia residencial (casa/apartamento) e 

mesmo a possibilidade de adquirir uma residencial pronta para morar. A análise das 

entrevistas levou em conta as diferenças entre as cidades estudadas, entre as quais, a 

relação “perto e longe” foi uma das variáveis que apresentou maior diferença nas 

opiniões dos moradores, de modo que a localização dos empreendimentos teve um peso 

(predominantemente) negativo para o caso de Presidente Prudente e positivo (ou neutro) 

para os moradores de Três Lagoas. 

Embora os residenciais tenham sido incorporados em terrenos periféricos em 

ambas as cidades (Mapas 13 e 14), a localização dos ERPFEs pesquisados em 

Presidente Prudente implicou em maiores problemas para seus moradores, o que se 

explica, segundo nossa interpretação, pelo tamanho da sua área urbana que apresenta 

zonas periféricas muito distantes do centro tradicional. 
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Mapa 13: Espacialização dos ERPFEs estudados em Presidente Prudente. 
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Mapa 14: Espacialização dos ERPFEs estudados em Três Lagoas. 

 

Voltando a análise da importância da localização dos empreendimentos, levamos 

em conta as informações dadas pelo Senhor Sandro, morador do Residencial Alpha, em 

Três Lagoas, cuja opção pela aquisição do imóvel se deu por quatro motivos: pela 

localização do empreendimento, pela casa ser entregue pronta, pelo valor do imóvel e 

acesso ao financiamento imobiliário. O Residencial Alpha localiza-se junto ao conjunto 

habitacional Santa Terezinha, o qual vem sendo alvo de vários investimentos públicos, 

como a construção de uma escola estadual, que por sua vez impulsionou a implantação 

de infraestruturas132. Cumpre lembrar que tais investimentos contribuíram para a 

                                                           
132 Conforme apresentado no Capítulo 2. 
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redução do tempo gasto no percurso entre o residencial e a área central de Três Lagoas, 

que foi considerado como um fator positivo pelos moradores entrevistados.  
[Porque o senhor optou pela aquisição de uma residência em um 

condomínio fechado?] Não é bem escolha, a gente estava procurando 

uma casa e claro que a gente pesquisa a localidade para não comprar 

em qualquer lugar, daí surgiu esta oportunidade aqui que era uma casa 

pronta e em vez de pegarmos um financiamento para construirmos e, 

como já estávamos há muito tempo na casa da minha sogra, nós 

preferimos uma casa pronta, para não ter trabalho, é só chegar e entrar 

nela. O preço também teve influência, preço e localidade. Outra casa 

que tínhamos visto, não deu certo, que já era do outro lado da cidade, 

ficava próxima da Mabel [indústria do setor alimentício], daí 

encontramos esta aqui já prontinha, gostamos do bairro e a gente 

mudou para cá. (Sandro, 40 anos, operador de máquina florestal, 

Residencial Alpha, Três Lagoas) 

 

De modo diferente, o Senhor Valdir, morador do Residencial Esmeralda, em 

Presidente Prudente, aponta a localização do empreendimento como um grande 

problema que só foi superado após a experiência advinda com o tempo de convívio em 

seu espaço de moradia. Observamos que havia um preconceito inicial atrelado à 

localização periférica do empreendimento, que ganhou peso negativo devido ao fato do 

entrevistado ainda não ter a experiência de residir em locais afastados do centro 

tradicional de Presidente Prudente. Mas após a mudança, inicialmente estimulada por 

exigências contratuais (como garantia para não perder o imóvel), o morador foi 

adquirindo boas experiências que contribuíram para a reversão de preconceitos. 

[O fato desta residência ter sido construída em um condomínio 

fechado influenciou em sua escolha para a aquisição?] Não, na 

realidade é o seguinte, a gente fez o financiamento [trata-se na 

verdade de um arrendamento residencial], mas a intenção era ficar 

aqui somente um ano, porque minha casa era perto do centro, perto da 

Universidade, mas como a Caixa [CEF] exige que após a 

contemplação do imóvel tínhamos que residir por um ano, daí 

combinamos de vir para cá e ficar apenas um ano e depois pensar no 

que faríamos com esta casa, mesmo porque tenho um filho e poderia 

servir para ele. Viemos para cá e acabamos gostando e ficamos até 
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hoje. A ideia era ficar aqui provisoriamente. (Valdir, 42 anos, 

mecânico, Residencial Esmeralda, Presidente Prudente) 

 

Considerando que a centralidade é a relação entre os espaços de maior densidade 

de meios de consumo, coletivos ou individuais, e o que representam esses espaços em 

termos de valor histórico e simbólico (SPOSITO e GÓES, 2013, p.121), corroboramos a 

diferenciação apresentada pelas autoras entre centro e centralidade, sendo “o centro 

relacionado à localização e a centralidade aos fluxos que afluem ao centro ou dele 

efluem”. As opiniões divergentes sobre a localização dos ERPFEs nos permitem 

compreender que houve (e ainda há) mudanças na centralidade urbana, que se 

intensificaram através expansão das cidades para além das áreas compactadas, gerando 

zonas desconectadas com a cidade construída. 

Para analisar a localização dos ERPFEs e seu impacto na vida cotidiano de seus 

moradores, incorporamos em nosso roteiro de entrevistas questões que nos ajudassem a 

compreender as transformações da cidade e as suas novas centralidades. Com base 

nessas respostas, encontramos semelhanças entre os entrevistados que relacionaram seus 

residenciais a espaços de moradia não urbanos - como fazendas, por exemplo.  

[O fato de este loteamento ser fechado influenciou na sua decisão de 

adquirir este imóvel?] Nossa! Cem por cento, ainda mais aqui neste 

lugar que era bem deserto, apesar de hoje vermos que já tem algumas 

ruas asfaltadas, este novo loteamento aqui [referindo-se ao loteamento 

que está sendo implantado ao lado de seu residencial] vai trazer 

quatrocentas unidades de moradia, quer dizer, a médio e longo prazo o 

desenvolvimento da cidade está sendo para este lado de cá, pois para o 

outro lado o rio vai apertar [referindo-se setor leste da cidade que tem 

como barreira natural o ria Paraná] e lá está se tornando uma área 

destinada a condomínio de alto padrão133, para pessoas de classe alta e 

pra cá é para pessoas de classe média e aqui é muito melhor, aqui 

parece uma fazenda, muito gostoso e tranquilo. (Miguel, 62 anos, 

contador, Residencial Espanha, Três Lagoas) 

 

[O senhor se sente seguro residindo neste residencial] Não, porque os 

equipamentos de segurança não são confiáveis, a cerca elétrica existe, 

mas na verdade eu não sei se está funcionando, além do mais, a minha 
                                                           
133 A porção leste da cidade de Três Lagoas possui dois espaços residenciais fechados voltados aos 
segmentos de renda média e alta, o Residencial Portal das Águas e Alto do Ipês. 
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casa dá fundo para um terreno de uma área industrial, comercial, o fim 

de um barracão e tem um pasto, é pasto para lá, então o acesso é fácil. 

(Gustavo, 48 anos, professor universitário, Residencial Eco Palace, 

Presidente Prudente) 

  

As falas dos entrevistados nos fornecem alguns elementos importantes que se 

aproximam (com relação ao distanciamento do empreendimento do centro tradicional), 

mas que se distanciam (quanto à proporção de segurança). É clara a correlação dos 

empreendimentos a espaços rurais, como “aqui parece uma fazenda” ou “é pasto para 

lá”, ficando sugerido que o residencial foi implementado em espaços descontínuos, 

alterando por sua vez a centralidade urbana para seus moradores. No entanto, a 

localização dos empreendimentos é apreendida de modo diferente, indicando 

contradições que se referem à segurança, uma vez que o isolamento do residencial é 

fator de insegurança para o Senhor Gustavo, enquanto que para o Senhor Miguel, é 

motivo de tranquilidade. Ainda sobre a localização das residências e das novas 

centralidades, a análise das entrevistas revelou uma evidente divergência quanto ao 

posicionamento dos moradores frente ao distanciamento do centro tradicional e, 

especialmente, quanto à proximidade de espaços não urbanizados, positiva para um e 

negativa, para o outro.  

Os moradores entrevistados em Três Lagoas frequentemente relacionaram o 

distanciamento espacial de seu local de moradia ao tempo gasto até seus locais de 

interesse, ou seja, para eles, a relação espaço-tempo é uma vantagem locacional – não 

por acaso, tal relação é explorada pelos agentes imobiliários que auferem a distância dos 

empreendimentos não mais em quilômetros, mas sim pelo tempo gasto para se chegar a 

determinado local. Chama a atenção a abundância de referências as relações espaço-

tempo em espaços urbanos não metropolitanos, cujo trânsito não é congestionado e 

dificilmente há engarrafamentos ou pontos de estrangulamento, os quais podem ser 

contornados facilmente, permitindo, portanto, que o tempo gasto para o deslocamento 

seja baixo.  

[Vocês consideram que esse condomínio é perto ou longe do centro da 

cidade?] Está perto, para mim está pertinho eu gasto vinte e cinco 

minutos até a cidade, vinte e oito... [A pé?] Sim. Pra gente que veio 

de cidade grande [referindo-se a Campo Grande capital do Estado de 

Mato Grosso do Sul] pra nós tudo é perto. (José e Maria, ambos 41 
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anos, encarregado administrativo e dona de casa, Residencial San 

Raphael, Três Lagoas - grifo nosso) 

 
[Pelo o que me disse o senhor reside aqui há 5 anos, mas o 

condomínio tem muito mais tempo, então gostaria de saber porque o 

senhor demorou para comprar uma casa aqui, já que as condições para 

a aquisição seriam facilitadas?] Na verdade eu não queria morar aqui, 

porque eu achava este condomínio muito longe e só depois que vim 

morar aqui que percebi que não é tão longe assim. [Qual a sua opinião 

sobre a distância deste condomínio do centro da cidade?] Pertinho, são 

apenas 5 minutos. Na verdade eu tinha era preconceito, porque não 

tinha asfalto, era aquele barro danado, mas agora com o asfalto isso 

aqui ficou muito bom, estando apenas a três quilômetros do centro da 

cidade. (Roberto, 54 anos, corretor de imóveis, Residencial Espanha, 

Três Lagoas) 

 

[Você considera que esse condomínio é perto ou longe do centro da 

cidade?] Considero perto, assim, até para quem tem uma bicicleta é 

perto e por ter asfalto isso agiliza bastante. Hoje em dia o comércio 

chegou perto dos bairros, é claro que não os bancos, mas nós não 

vamos todos os dias lá então não faz muita diferença. (Sandro, 40 

anos, operador de máquina florestal, Residencial Alpha, Três Lagoas) 

 

As referencias positivas sobre a localização dos ERPFEs apresentadas pelos 

moradores entrevistados em Três Lagoas foram recorrentes, embora os mesmos 

entrevistados tenham deixado claro que a localização de suas residências é periférica em 

relação ao contexto urbano.  A menção feita pela Senhora Maria (“eu gasto vinte e cinco 

minutos até a cidade”) não permite supor que reside em área periférica. 

Em entrevistas realizadas com moradores de espaços residenciais fechados134 em 

São Carlos, Sposito e Góes (2013, p. 124) identificaram a mesma argumentação sobre a 

localização dos empreendimentos na cidade em que foram implantados, no entanto, para 

as autoras, há ambiguidade nas suas respostas, uma vez que esses moradores desejam 

“ao mesmo tempo, facilidade de acesso às áreas onde se concentram atividades 

comerciais e de serviços, e distância da cidade”.  

                                                           
134 A pesquisa trata de espaços residenciais fechados de médio e alto padrão. 
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Com relação aos moradores dos ERPFEs, o que identificamos não é uma 

proposta de separação da cidade, mas sim, um problema que é antigo e típico das 

camadas populares que é a viabilização de espaços de moradias em loteamentos 

periféricos e desconectados da malha urbana compactada, como se seu local de moradia 

fosse realmente separado da cidade. 

Quanto aos moradores dos ERPFEs de Presidente Prudente, ficou evidenciado o 

incômodo relacionado ao distanciamento entre sua residência e o centro tradicional da 

cidade. 
[Houve mudança na rotina do senhor após mudar para esse 

residencial?] Sim, bastante. A gente teve que acordar mais cedo, 

eventualmente por ser muito longe do centro e do local de trabalho, 

das escolas das crianças. Eu, por exemplo, não volto para casa para 

almoçar. Se a gente esquece alguma coisa, não tem como voltar para 

casa para buscar. (Gustavo, 48 anos, professor universitário, 

Residencial Eco Palace, Presidente Prudente) 

 

Percebemos que os problemas enfrentados por esses moradores se agravam 

quando seu deslocamento não é realizado com veículo próprio, dependendo do 

transporte público, que gera indignação nos entrevistados. 

[A senhora considera que este condomínio é perto ou longe do centro 

da cidade?] Eu acho muito longe. [Como são feitos os deslocamentos 

de vocês pela cidade?] Agora eu trabalho aqui pertinho, então eu vou 

a pé mesmo, mas antes, quando eu trabalhava na outra escola, eu tinha 

que pegar dois ônibus para chegar ao serviço, eram dois para ir e dois 

para voltar, eu trabalhava lá perto do campus dois da UNOESTE. 

[Qual o principal problema que a senhora frequenta de 

deslocamento?] Muito pouco horário de ônibus, aqui só tem duas 

linhas de ônibus, tem um que passa de 2 em 2 horas e o outro a cada 

40 minutos. Ônibus aqui é complicado. (Geni, 78 anos, cozinheira, 

Residencial Bela Vista, Presidente Prudente) 

 

[O senhor considera que aqui é perto ou longe do centro da cidade?] 

Longe, muito longe. [Houve alguma mudança na rotina do senhor 

depois que mudou para cá?] Sim, porque ficou muito longe do meu 

serviço, daí eu tive que me adaptar. Antes eu saia da minha casa e em 

10 minutos eu estava no meu serviço, mas agora não, quando eu vim 
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para cá, eu descia do ônibus e ainda tinha que andar mais uns vinte 

minutos para chegar ao trabalho. [Como são feito os deslocamentos 

deles?] Minha esposa vai para o serviço de ônibus e meu filho vai de 

carro, porque ele tem carro próprio. [O que o senhor acha do sistema 

de transporte público?] Faz uns quatro anos que eu não uso, mas ele é 

péssimo, é muito ruim, minha esposa reclama muito. Ela diz que não 

se importa em trabalhar, o que ela não gosta é de ter que pegar o 

ônibus, ela reclama da superlotação, pessoas mal educadas que não 

dão acento às pessoas que necessitam... (Valdir, 42 anos, mecânico, 

Presidente Prudente) 

 

Embora a questão locacional tenha se configurado como elemento importante, 

sobretudo pela criação de novas centralidades nas cidades estudadas, esse fator não se 

impôs como barreira para a aquisição imobiliária, uma vez que a busca pela primeira 

residência se configurou como a principal necessidade desses moradores. Nessa 

pesquisa, adotamos o pressuposto de que há uma hierarquização das necessidades dos 

citadinos, embora, no seu discurso, por vezes, ela se apresente de modo sutil. 

Fazendo uma análise a partir da perspectiva habitacional, identificamos alguns 

indícios que nos possibilitam compreender as necessidades dos citadinos pertencentes, 

sobretudo, aos segmentos de renda baixa. A busca pela propriedade imobiliária 

configura-se como primeira necessidade. Retomando os trabalhos de Rodrigues (2014) 

e de Lindón (2006), sobre a propriedade residencial, verificamos que a casa/propriedade 

é imbuída de pelo menos três sentidos ou significados: 1) de lugar de refúgio, sendo o 

espaço em que o proprietário pode se abrigar; 2) de identificação com a cidade, de 

pertencimento à cidade pela posse da casa, mas que também implica em posse pela terra 

urbana e 3) como um local seguro, onde o proprietário pode se defender dos riscos e da 

insegurança representada pelas cidades em “condições de modernidade” (GIDDENS, 

1991). 

As outras necessidades, como o acesso aos demais espaços da cidade, a 

ampliação das unidades residenciais que, em muitos casos, não comportam toda a 

família, as melhorias na infraestrutura do entorno, transportes públicos mais adequados 

e até o aumento da capacidade de consumo, para a aquisição de móveis ou 

eletrodomésticos que lhes propiciem melhoria da qualidade de vida, são buscadas após a 

realização das necessidades consideradas mais centrais pelos citadinos. A contemplação 
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das necessidades é realizada através de esforços contínuos, dando preferência às 

necessidades consideradas mais urgentes para as necessidades de segunda ordem.  

Ao longo deste capítulo, buscamos desenvolver uma compreensão sobre a 

produção e o consumo dos espaços residenciais populares fechados, resta-nos ainda, 

apresentar as implicações de se viver nestes espaços de moradias, evidenciando os 

controles cotidianos e os problemas de sociabilidade que lhes são peculiares, o que 

faremos no capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 4: OS ESPAÇOS RESIDENCIAIS FECHADOS 
E AS ESTRATÉGIAS DE CONTROLE SOCIAL 
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4.1 Da sociedade da disciplina à sociedade do controle 

Michel Foucault foi o primeiro a identificar a transição de uma sociedade 

caracterizada pela disciplinarização do corpo para uma sociedade voltada ao controle 

dos sujeitos nela inseridos. Nas palavras de Haesbaert (2014, p. 160): 
Foucault, ainda que com uma abordagem centrada no contexto 
europeu, é um autor que nos esclarece sobre a passagem, ou melhor, a 
gradativa sobreposição de uma sociedade do “ordenamento 
disciplinar”, moldada especialmente para a construção de espaços 
disciplinares produtores de “indivíduos” capazes de inserção no setor 
diretamente produtivo, e uma sociedade de segurança ou de controle, 
voltada para garantir não tanto a disciplinarização e “docilização” dos 
corpos, sobretudo, a “segurança biopolítica” das massas, da 
“população”, especialmente pelo controle da reprodução (biológica) e 
circulação daqueles que são alijados ou precariamente inseridos no 
chamado mundo capitalista do trabalho. 
 

A disciplinarização do corpo foi exemplificada por Foucault (2006) através dos 

suplícios, apresentando no primeiro capítulo de seu livro “Vigiar e Punir” a terrível e 

angustiante descrição da condenação de Damiens que foi submetido ao suplício em 

1757, em Paris, evidenciando que o sistema jurídico-legal francês do século XVIII teve 

como suas principais características os aspectos disciplinares e corretivos, cuja 

abrangência de seus efeitos se dava para além da pessoa sentenciada, difundindo-se para 

toda a sociedade que era parte constituinte da encenação que envolvia a sentença.  

As técnicas disciplinares analisadas a luz da contextualização histórica dos 

mecanismos de segurança, levaram Foucault (2008a, p. 9) a classificar o sistema legal 

em três períodos: o primeiro compreendido pelo funcionamento penal arcaico, sendo 

aquele que se conhece da idade média aos séculos XVII e XVIII; o segundo implantado 

a partir do século XVIII foi identificado como moderno e o terceiro corresponde ao 

sistema contemporâneo que se organiza a partir das novas penalidades e do cálculo do 

custo destas penalidades. No entanto, o autor adverte que identificar essas modalidades 

como o antigo, o moderno e o contemporâneo ocultaria o essencial: “as formas que 

parecem ser mais recentes já estão implicadas nas mais antigas, como as precedentes 

não desaparecem com a predominância daquelas que as sucederam” (HAESBAERT, 

2014, p.163).  

A passagem da punição (da disciplinarização do corpo) para a vigilância (o 

controle sobre a população) foi para Foucault (2003, p. 160-161), determinada pelo 

momento em que se percebeu, segundo a economia do poder, ser mais rentável “vigiar 
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do que punir”. Para tanto, é necessário pensar a mecânica do poder por meio de sua 

forma capilar de existir, no ponto em que “o poder encontra o próprio ângulo dos 

indivíduos, atinge seus corpos, vem inserir-se em seus gestos, suas atitudes, seus 

discursos, sua aprendizagem, sua vida cotidiana”. 

A transição para a sociedade do controle se fundamenta na alteração das técnicas 

disciplinares que se sofisticam, apoiadas na extensão do conhecimento e do emprego 

das novas tecnologias de informação, potencializadas pelo domínio do olhar eletrônico. 

A sociedade do controle se apoia fortemente na dimensão política voltada ao 

condicionamento corporal (ou biopolítica), em que o item segurança muda de escala, 

sendo direcionado no sentido da dimensão microfísica, assumindo papel estratégico na 

estruturação do poder e do comportamento, por meio da ampliação de mecanismos de 

persuasão, vigilância e controle (SOUZA e COMPANS, 2009, p. 13). 

Compreendemos então, que a punição torna-se a parte mais velada do processo 

penal, que por sua vez provoca várias consequências: deixa o campo da percepção quase 

diária e entra no da consciência abstrata, assim, sua eficácia é atribuída a sua fatalidade 

e não a sua intensidade visível. “A certeza de ser punido é que deve desviar o homem do 

crime e não mais o abominável teatro; a mecânica exemplar da punição muda as 

engrenagens” (FOUCAULT, 2006, p. 13). 
O momento histórico das disciplinas é o momento em que uma arte do 
corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas 
habilidades, não tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação 
de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais 
obediente quanto é mais útil, e inversamente. Forma-se então uma 
política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma 
manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos e de seus 
comportamentos. (FOUCAULT, 2006, p. 119) 

 
O estudo da história das técnicas disciplinares proposto por Foucault (2006; 

2008a e 2008b), sobretudo, no que concerne a articulação entre várias dimensões 

analíticas - dentre elas a espacial - permitiu a Haesbaert (2014) levantar o pressuposto 

de uma “sociedade de segurança”, reconhecendo que seria mais adequado falar da 

questão da segurança e do controle como uma das dimensões privilegiadas da sociedade 

atual. 

Com base na análise espacial realizada, especialmente por Foucault (2008a), 

constata-se uma dimensão esquemática de espacialidades características ou dominantes 

em cada tipo de sociedade, desta forma, compreende-se que “a soberania se exerce nos 

limites de um território, a disciplina se exerce sobre o corpo dos indivíduos e, enfim, a 
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segurança se exerce sobre um conjunto da população”, não esquecendo, portanto, que “a 

disciplina da mesma forma, não se reduz aos corpos individualizados, mais dos que a 

‘matéria-prima’ que a constrói, constitui uma forma de recortá-la” (HAESBAERT, 

2014, p. 164). 

A disciplina, por sua vez, empreende a distribuição e o controle dos indivíduos 

em dois aspectos fundamentais, o espaço e o tempo: 1) organizando um espaço analítico 

que permita a qualquer momento saber onde e como encontrar os diferentes indivíduos, 

instaurando comunicações úteis e criando mecanismos para vigiar o comportamento de 

cada um; 2) criando uma cadência do tempo que assegure seu controle e garanta o seu 

uso, decompondo o tempo em processos separados e ajustados de acordo com o 

esquema analítico. A disciplina organiza os espaços, complexos que são, ao mesmo 

tempo, funcionais e hierárquicos; da mesma forma, indica valores e garante a 

obediência dos indivíduos por meio de uma melhor economia do tempo e dos gestos 

(CORTÉS, 2008, p. 42). 
Por fim, para que se possa perceber melhor as características da 
disciplina, cabe destacar que ela “(...) nem é um aparelho, nem uma 
instituição: ela funciona como uma rede que os atravessa sem se 
limitar a suas fronteiras; é uma técnica, um dispositivo, um 
mecanismo, um instrumento de poder” (MACHADO, 1982, p. 194). 
Assim, a disciplina se exerce em uma série de espaços do corpo social, 
tendo como princípios básicos os seguintes aspectos: ela é uma arte de 
distribuição espacial dos indivíduos; a disciplina exerce seu controle 
não sobre o resultado de uma ação, mas sobre seu desenvolvimento; 
ela é uma técnica de poder que implica uma vigilância perpétua e 
constante dos indivíduos e ela é também um controle do tempo. 
(MAIA, 1995, p. 97) 
 

A partir da segunda metade do século XVIII, as mudanças em relação às 

técnicas de controle indicam uma mudança de escala, passando do controle do corpo 

(individual) para o controle da vida, ou seja, “essas técnicas dirigem-se prioritariamente 

não mais ao ‘homem-corpo’, a ser disciplinado, mas ao ‘homem-vivo’, ao homem 

enquanto espécie, uma população a ser regulamentada” (HAESBAERT, 2014, p. 164). 

As técnicas disciplinares constatadas nos espaços urbanos e as mudanças em sua 

operacionalização, em que o corpo individualizado não é mais o centro do alcance do 

poder disciplinar, conduziram as cidades a uma reorganização espacial. Consideramos 

que o controle sobre o espaço foi estratégico para o controle social, sendo justificado e 

corroborado por doutrinas, como aquelas em que se pauta o próprio capitalismo135. O 

                                                           
135 Para Sposito (2004), a doutrina capitalista apresenta em sua essência paradigmas de afirmação, ou seja, 
regras que justificam a atuação desta corrente filosófica, dentre elas, destacamos a propriedade privada 



180 
 

controle social articula-se a partir da instrumentalização de novas ferramentas, sendo o 

seu exercício fortemente associado à organização espacial. 

Portanto, o controle do território não se pauta apenas pela manutenção do poder 

militar (o que ainda continua a ser importante), mas também pela organização do espaço 

intraurbano, de modo a disciplinar a vida cotidiana dos citadinos. 

A organização espacial é compreendida nesta pesquisa a partir das definições 

elaboradas por Corrêa (1986) que a entende como um conjunto de objetos criados pelo 

homem e dispostos na superfície da Terra, sendo tanto um meio de vida no presente 

(produção), como uma condição para o futuro (reprodução). 

A organização espacial é, como já vimos, expressão da produção 
material do homem, resultado de seu trabalho social. Como tal, 
refletirá as características do grupo que a criou. Em uma sociedade de 
classes, a organização espacial refletirá tanto a natureza classista da 
produção e do consumo de bens e materiais, como o controle exercido 
sobre as relações entre as classes sociais que emergiram das relações 
sociais ligadas à produção. (CORRÊA, 1986, p. 55-56) 

 
Levando em conta a realidade europeia, os trabalhos de Sennett (1998) e de 

Capel (2005) demonstram que o intenso crescimento populacional vivenciado na 

Europa nos séculos XVII e XVIII, configurou-se enquanto uma grande preocupação das 

classes dominantes que implementaram estratégias para amenizar os seus efeitos, dentre 

as quais, a organização do espaço - ou do território - enquanto ferramenta para o 

exercício do controle social. 

A expansão das cidades modernas causou mudanças na política, cultura, 

sociedade, economia, espaço e no tempo, necessitando maior atenção e controle dessa 

nova massa populacional (GILENO, 2008, p. 11). No entanto, o controle social já 

apresentava indícios da sofisticação das técnicas disciplinares, incorporando a 

compreensão de que “controles psicológicos são sempre mais eficazes que controles 

físicos” (FOULCAULT, 2003, p. 311).  

A Reforma de Paris (1852 – 1870) articulou exemplarmente essas estratégias. 

Com a industrialização no século XIX, e principalmente pelo pujante comércio e pelos 

serviços, Paris aumentou consideravelmente seu contingente populacional, constituindo 

nos espaços centrais vilas operárias, com grande densidade populacional, com ruas 

                                                                                                                                                                          
que é central e inquestionável nessa sociedade. Tal fato denota o consumo individualizado de bens, os 
quais necessitam ser protegidos, mesmo através do uso da força (violência policial) ou de ações 
particulares, como a vigilância através de câmeras de monitoramento, seguranças (guardas), 
equipamentos de proteção, ou até mesmo do uso de armas de fogo pelos citadinos. 
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estreitas, escuras e insalubres. Neste período, a cidade passava por dois grandes 

problemas, o da circulação e o da insalubridade136.  

O Barão de Haussmann, Prefeito de Paris, construiu ruas largas e arborizadas, 

chamadas de boulevares, as quais pretendiam melhorar a circulação na cidade e acabar 

com a insalubridade dos bairros operários. Foram construídos três tipos de boulevares: 

os de cruzamentos, os de ligação norte-sul/leste-oeste e os periféricos que tomaram o 

lugar dos antigos bairros tradicionais da classe operária, proporcionando uma 

diminuição do congestionamento, além de eliminar os principais focos da epidemia da 

cólera (GILENO, 2008). 

 Esta reforma justificada pela necessidade de melhorias no tráfego urbano e pela 

doença que se alastrava, promoveu a retirada de pessoas “não desejadas” pela burguesia 

– os pobres – os quais foram expulsos para os arredores da cidade, mantendo o controle 

social e o acesso à cidade restrito a burguesia da época.  

   Para Harvey (2008), a Reforma de Paris apresentou uma transcendência 

revolucionária inegável, sendo proposta a reforma de um Império sobre as ruínas de 

uma democracia republicana. Em 1848, o território francês passava por diversos 

problemas, dentre eles a fome, o desemprego, a miséria e o descontentamento de seus 

habitantes, não obstante, grande parte da população foi confluindo para a capital em 

busca da subsistência. O quadro político se agravava, os republicanos e os socialistas 

uniram forças contra a monarquia, que não se esforçava para cumprir suas promessas 

democráticas. Entre manifestações, conflitos armados e a abdicação do trono137, houve 

eleições realizadas pela Assembleia Constituinte para proclamar oficialmente a 

República. 

Entretanto, as divergências entre os políticos republicanos e os democráticos se 

agravaram e Paris foi por quatro dias “iluminada por um pálido resplendor; os canhões 

se dirigiram contra as barricadas, uma grande tormenta caiu sobre a esfumaçada cidade, 

as mulheres foram fuziladas sem piedade e, em um domingo assustador, um general que 

negociava com as barricadas foi vergonhosamente assassinado” (HARVEY, 2008, p. 

11). 

A divisão entre uma direita monárquica e uma esquerda socialista democrática, 

permitiu o reaparecimento do bonapartismo, sendo alimentada a proposta da 

                                                           
136 A cólera era ameaça constante. 
137 De acordo com Harvey (2008, p. 9), o rei Júlio abdicou ao trono, sendo empossado seu neto de apenas 
oito anos. 



182 
 

legitimação de um líder que pudesse assumir o poder, Luis Napoleão (sobrinho de 

Napoleão Bonaparte), que mesmo exilado na Inglaterra ganha um assento na 

Assembleia. Houve então a assunção de Luis Napoleão ao poder, apoiado por figuras 

importantes, como o próprio Haussmann, sendo então proclamado o Império, o qual 

reinou sobre a esquerda francesa que aspirava a democracia. 

Fica evidente que a Reforma de Paris foi muito mais do que uma proposta de 

melhoria da circulação ou da produção de espaços salubres, que se configuraram 

enquanto discursos que legitimaram as transformações espaciais realizadas. A 

Haussmanização possibilitou a aplicação das novas técnicas disciplinares através da 

reorganização espacial, apresentando-se enquanto uma resposta política aos defensores 

da democracia. 

Verifica-se também que o aumento do valor dos alugueis na área central de 

Paris, devido aos investimentos em infraestrutura e do embelezamento espacial proposto 

pela reforma de Haussmann, manteve um controle sobre o proletariado, impedindo o 

acesso/apropriação desta parte da cidade aos segmentos de menor renda. 

Os exemplos não se limitam apenas ao caso francês e a instrumentalização da 

organização espacial, enquanto ferramenta para o exercício do controle social, difundiu-

se pelo mundo, inclusive no Brasil. 

Gouvêa (1988) lembra que, apesar da incorporação das novas técnicas 

disciplinares na organização espacial, é preciso levar em conta sua dominação e 

influência pelo modo de produção capitalista, que articula mudanças entre o valor de 

uso e o valor de troca da terra, possibilitando um controle ainda mais acentuado do 

espaço. 

No final do século XIX, o Brasil passava pelo agravamento dos problemas 

habitacionais, milhares de trabalhadores se espremiam em cortiços insalubres, o acesso 

a terra/propriedade era cada vez mais difícil – se não impossível –, fazendo com que o 

governo adotasse medidas para conter a reprodução dos cortiços e a proliferação de 

doenças, devido à precariedade de suas instalações. Foram criados programas de 

isenção de impostos para os empresários que construíssem habitações destinadas aos 

operários pobres, surgindo então, as vilas operárias138 nos subúrbios urbanos. 

As vilas operárias foram uma constante no quadro da habitação 
brasileira por várias décadas. Elas, além da isenção de impostos, 

                                                           
138 As vilas operárias não são exclusividades do caso brasileiro, Prost (1992) analisa a produção dos 
bairros operários na França, constatando a reprodução de técnicas disciplinares e de controle no cotidiano 
dos moradores destes espaços.  



183 
 

traziam para os proprietários, normalmente industriais, a vantagem de 
atrair mão de obra especializada, geralmente migrantes estrangeiros. 
Permitiam ao mesmo tempo, devido ao seu desenho urbano e 
localização (próximo das fábricas), um controle total sobre a vida 
privada dos empregados. (GOUVÊA, 1988, p. 19) 

 
No início do século XX (1902 – 1918) foram realizadas mudanças na 

infraestrutura urbana do Rio de Janeiro, inspiradas na Reforma de Paris. As mudanças 

consistiam na eliminação dos cortiços situados nas áreas centrais da cidade, visando 

sanear a metrópole infestada por doenças como febre tifoide, peste bubônica e varíola. 

Assim como no caso francês, houve a implementação de um novo desenho urbano, 

prevendo um arruamento retilíneo, mais largo e com melhor desempenho no que se 

refere à visibilidade e mobilidade das tropas policiais na repressão aos movimentos 

populares urbanos, propiciando também a valorização espacial e o controle sobre a 

apropriação da terra/propriedade (GOUVÊA, 1988). 

Outro caso exemplar pode ser identificado na construção de Brasília (1957 – 

1960) e na sua afirmação enquanto capital do Brasil. O caso de Brasília é interessante à 

medida que verificamos formas de controles em diferentes escalas geográficas 

(interurbana e intraurbana). A transferência da capital federal do Rio de Janeiro para 

Brasília corrobora duas perspectivas interurbanas: 1) a imposição de dificuldades a 

ações militares externas, propiciando maiores condições de segurança ao centro 

administrativo federal; 2) um efetivo controle sobre as classes trabalhadoras, as quais 

pressionavam o governo com intensas e constantes greves e manifestações populares. 

Do ponto de vista intraurbano, Brasília apresenta uma contradição em sua práxis. 

O plano original vinha envolto por uma mística de cidade socialista, com espaços 

democráticos e igualitários, pretendendo ser “a imagem antecipada de um futuro 

glorioso para a sociedade brasileira”. No entanto, a cidade foi concebida a partir dos 

princípios modernistas da Carta de Atenas, presumindo que “a cidade – e cada 

residência – deve ser uma máquina de morar” (GOUVÊA, 1988, p. 37). Observa-se, 

portanto, uma busca pelo espírito da geometria, com ângulos retos, ordem e eficácia, a 

construção de vias expressas adequadas aos automóveis e aos pátios de circulação. 

Buscava-se assim combater a desordem da cidade tradicional, sobretudo pelo controle 

do território. 

Retomando as contribuições de Haesbaert (2014), verificamos que a sofisticação 

das técnicas disciplinares promoveu uma mudança na escala do controle que passou a se 

concentrar mais detidamente sobre a sociedade do que sobre os corpos individualizados, 
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sendo o controle social exercido, em grande medida, por meio da organização do 

espaço, conforme acabamos de demonstrar através dos exemplos francês e brasileiros. 

O modo como esse controle se direcionou aos espaços urbanos ainda merece nossa 

atenção, neste sentido, apresentamos no próximo subitem uma contextualização 

histórica sobre o Panóptico de Jeremy Bentham que se realiza através do “poder do 

olhar” (CORTÉS, 2008) e sua influência na produção residencial, sobretudo nos 

espaços residenciais populares fechados. 

 

4.2 A sociedade Benthamiana e o controle residencial 

Jeremy Bentham (1748-1832) foi um filósofo e reformador social britânico que 

publicou, em 1787, uma série de textos nos quais propunha um novo tipo de prisão, que 

nunca chegou a ser construído, mas que teve grande influência na produção espacial 

moderna, incorporando princípios de vigilância e de controle que foram amplamente 

difundidos, adotados e naturalizados. 

Bentham (1987)139 propôs a construção de uma casa penitenciária, com uma 

tipologia circular, sendo duas construções encaixadas uma sobre a outra. As celas 

correspondiam à construção da circunferência com uma altura de seis andares, sendo 

projetadas celas abertas ao lado de dentro, contendo uma grade de ferro mais espaçada 

que permitiria a visualização do que se passa em seu interior. Uma galeria em cada 

andar permite a comunicação e cada cela possui uma porta que se abre para esta galeria. 

Uma torre ocupa o centro, é o posto dos inspetores, no entanto, esta torre se divide em 

apenas três andares, sendo dispostos de maneira que cada posto domine a observação de 

dois andares de celas. A torre de inspeção é cercada por uma galeria coberta por uma 

espécie de grade adaptada à abertura de uma janela (persiana) transparente que permite 

ao inspetor ver as celas e o que o impede de ser visto. “Essa casa de penitenciária será 

chamada panóptico, para expressar, com uma só palavra, sua vantagem essencial, a 

faculdade de ver, com um olhar, tudo o que aí se passa” (BENTHAM, 1987, p. 202). 

Capel (2005) nos lembra de que o panóptico proposto por Bentham foi 

idealizado a partir de uma fábrica têxtil circular, construída por seu irmão Samuel, na 

Rússia, e que teria a finalidade de controlar seus trabalhadores. Segundo Foucault 

(2007, p. 210), um modelo de “visibilidade isolante”, antecessor ao panóptico, foi 

                                                           
139 Trata-se de uma carta de Jeremy Bentham enviada ao deputado da Assembleia Nacional, M. J. Ph. 
Garran, publicada em 1791, a qual foi traduzida para a língua portuguesa e republicada pela Revista 
Brasileira de História em 1987.  
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colocado em prática nos dormitórios da Escola Militar de Paris, em 1751. Cada aluno 

ocupava uma cela envidraçada onde ele podia ser visto durante a noite, de modo a não 

permitir o contato com seus colegas ou com os empregados, evitando assim a 

pederastia140 e o contato íntimo entre militares de patentes diferentes. 

Embora o panóptico fosse um projeto arquitetônico destinado inicialmente a 

penitenciárias, sua inspiração nasce a partir da observação das instituições (fábrica e 

colégio militar), nas quais o controle dos funcionários ou internos tem papel central. Por 

sua vez, a afirmação de Bentham (1987, p. 228) sobre os princípios inerentes ao 

panóptico nos dá clareza de sua abrangência e capacidade de aplicação, em um primeiro 

momento às instituições, mas que pode se estender a outros espaços. 
A aplicação deste princípio geral em todos os casos em que muitos 
devem estar sob a inspeção de poucos, seja pela simples detenção de 
pessoas acusadas, seja pela punição dos culpados, seja para a reforma 
dos maus, seja para forçar o trabalho dos preguiçosos, seja para 
facilitar o tratamento dos doentes, seja para tornar fácil o ensino ou 
levar o poder de educação a um tal ponto até o presente inconcebível. 
 

O panoptismo pode ser considerado um dos processos que tem ocupado papel 

central nas relações sociais contemporâneas - pelo menos nas sociedades ocidentais. 

Não por acaso, foi objeto da investigação de Michel Foucault em diversas obras, que 

por, sua vez, influenciou a pesquisa de vários autores (MAIA, 1995; CAPEL, 2005; 

CORTÉS, 2008; HAESBAERT, 2014, entre muitos outros). 

O que encontramos em comum na literatura sobre o panóptico, sobretudo 

naquela em que a influência foucaultiana é mais evidente, é justamente o centro de sua 

fundamentação, qual seja, o controle sobre os corpos institucionalizados, nos levando a 

compreensão de que o controle assegurado pelo panóptico incorpora elementos 

subjetivos e objetivos, dos quais os primeiros se sobrepõem aos segundos. 

A objetividade do panóptico está na eficiência de seu projeto arquitetônico, que 

dispunha de técnicas construtivas de segurança (internas e externas) que evitavam, ao 

mesmo tempo, que os prisioneiros fugissem de suas celas ou atacassem a torre central, 

ocupada pelos inspetores. Reduziam ainda a possibilidade de ataques externos, com a 

construção de barreiras (muros), viabilizando assim, um controle sobre o acesso ao 

interior do sistema prisional. No entanto, a maior carga encontra-se nos elementos 

subjetivos, tendo como baluarte a ideia de uma vigilância constante, presumindo quase 

que uma “onipresença” do olhar dos inspetores sobre os detentos. Na verdade tem-se aí 

                                                           
140 Relação homossexual entre dois militares, descrita no Código Penal Militar, como crime. 
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uma ideia de economia política de segurança, cujo “olhar vai exigir muito pouca 

despesa. Sem necessitar de armas, violência física, coações materiais. Apenas um olhar. 

Um olhar que vigia e que cada um, sentindo-o pesar sobre si, acabará por interiorizar, a 

ponto de observar a si mesmo; sendo assim, cada um exercerá essa vigilância sobre e 

contra si mesmo” (FOUCAULT, 2007, p. 218). 

É importante esclarecer que, embora tenhamos sugerido uma separação analítica 

dos elementos subjetivos e objetivos que envolvem a estruturação do panóptico, tais 

elementos devem ser analisados enquanto uma combinação de fatores que garantem a 

eficiência do processo. A análise sobre o panóptico é especialmente importante, porque 

permite, sobretudo, compreender como se age sobre as condutas. Trata-se da imposição 

de princípios introduzidos a partir do século XVIII que começaram a ser aplicados 

também nas cidades, através da vigilância e da classificação que buscam tornar 

transparente o tecido urbano (CAPEL, 2005). 

Para uma discussão mais abrangente sobre o desenvolvimento das técnicas 

disciplinares nos espaços urbanos, nos apoiamos em Foucault (2006) que retomou 

historicamente, as medidas adotadas quando se identificava a peste em uma cidade. 

Em primeiro lugar, havia uma redistribuição espacial do policiamento. A cidade 

se fechava aos visitantes, os moradores eram confinados em suas residências, sob pena 

de morte (caso descumprissem as ordens). Houve a divisão da cidade em quarteirões, 

onde se exercitava o poder de um intendente. Cada rua era colocada sob a autoridade de 

um síndico, ele a vigia e era vigiado por seus superiores, caso deixasse seu posto, era 

punido com a morte. No dia designado, ordena-se que todos se fechem em suas casas, o 

próprio síndico se responsabiliza por fechar, por fora, a porta de cada casa sob sua 

responsabilidade, sendo a chave entregue aos cuidados do intendente de seu quarteirão. 

A inspeção funciona constantemente, o olhar se mantém alerta em toda a parte, 

postos de vigilância são montados e sentinelas se colocam em cada rua. Todos os dias, o 

intendente visita o quarteirão sob seu comando, verifica se o síndico tem cumprido sua 

tarefa e se os moradores têm apresentado alguma queixa. Diariamente também, o 

síndico passa pela rua pela qual é responsável, para na porta de cada casa e manda 

colocar todos os moradores às janelas, faz a chamada nominal dos moradores, 

informando-se do estado de saúde de todos, sendo os habitantes obrigados a dizer a 

verdade, sob pena de morte. Se alguém não aparece à janela, o síndico se inteira da 

razão, descobrindo se estão escondendo mortos ou doentes. 
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Essa vigilância se apoia num sistema de registro permanente. São elaborados 

relatórios diários, cuja apresentação segue uma sequência hierarquizada: dos síndicos 

aos intendentes, dos intendentes aos almotacés ou ao prefeito. No início da quarentena, 

foi criado um cadastro de todos os habitantes da cidade, contendo seus nomes, idade, 

sexo, sem exceção de condição ou classe social. Um exemplar fica com o intendente do 

quarteirão, um segundo no escritório da prefeitura e um outro com um síndico que o 

utiliza para fazer a chamada diária. 

Esse espaço fechado, recortado, vigiado em todos os seus pontos, 
onde os indivíduos estão inseridos num lugar fixo, onde os menores 
movimentos são controlados, onde os acontecimentos são registrados, 
onde um trabalho ininterrupto de escrita liga o centro e a periferia, 
onde o poder é exercido sem divisão, segundo uma figura hierárquica 
contínua, onde cada indivíduo é constantemente localizado, 
examinado e distribuído entre os vivos, os doentes e os mortos – isso 
tudo constitui um modelo compacto do dispositivo disciplinar. 
(FOUCAULT, 2006, p. 163) 

 

É claramente possível identificar os elementos subjetivos e objetivos do 

panóptico, através do exemplo do controle exercido sobre os moradores das cidades 

contaminadas com a peste. Primeiro, o confinamento familiar em suas casas, que 

cumpria a função de celas. A visibilidade dos moradores através das janelas, que 

permitiam um maior alcance da vigilância por parte dos síndicos, a ideia generalizada 

da vigilância em toda a parte, que impunha aos moradores confinados o medo de serem 

pegos descumprindo alguma determinação. Mas ainda encontramos elementos que 

constituem um sistema punitivo arcaico, como as constantes ameaças de morte, caso 

fossem flagrados descumprindo alguma ordem. 

Para além dos elementos subjetivos e objetivos que caracterizam o panoptismo, 

verificamos outra semelhança, a do controle hierarquizado que não se direcionava 

apenas aos moradores confinados, mas também aos agentes públicos responsáveis pela 

manutenção do sistema de vigilância e de controle. Tal como o inspetor chefe exerceria 

a fiscalização sobre o trabalho dos inspetores no panóptico, os intendentes exerciam a 

mesma função sobre os síndicos que, se por um lado, mantinha a estrutura do poder, por 

outro, buscava evitar que os sujeitos controlados não fossem submetidos a excessos ou 

as transgressões por parte dos inspetores ou dos síndicos. Há, portanto, a comprovação 

da sofisticação das técnicas disciplinares de segurança, que busca operar mais pela 

instrumentalização de elementos simbólicos e subjetivos (vigilância constante) do que 

por meio da disciplinarização do corpo individualizado (punição física).  
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O caso exemplificado por Foucault (2006) nos fornece ainda um último 

pressuposto, o de que é preciso criar (ou se apropriar) de discursos que justifiquem a 

potencialização dos controles exercidos sobre a sociedade, caso contrário, a manutenção 

do poder não se sustentaria. No exemplo apresentado, o controle sobre a coletividade 

urbana foi sustentado pelo discurso da erradicação da peste, que se alastrava pela 

cidade, sendo necessária a tomada de medidas de contenção e de restrição de liberdade 

para o “bem geral”. Mas, na sociedade contemporânea, qual é o discurso sustentado? 

Para Foucault (2007, p. 137-138), o discurso centra-se na insegurança urbana: 
A delinquência era por demais útil para que se pudesse sonhar com 
algo tão tolo como uma sociedade sem delinquência. Sem 
delinquência não há polícia. O que torna a presença policial, o 
controle policial tolerável pela população senão o medo do 
delinquente? [...] Acreditamos que entre nós esta gente de uniforme, 
armada enquanto nós não temos o direito de o estar, que nos pede 
documentos, que vem rondar nossas portas. Como isso seria aceitável 
se não houvesse os delinquentes? Ou se não houvesse, todos os dias, 
nos jornais, artigos onde se conta o quão numerosos e perigosos são os 
delinquentes?  
 

Foucault (2007) argumenta que o combate à delinquência nunca foi realizado 

com eficácia, apontando, dentre outras, a incapacidade dos sistemas prisionais em se 

materializarem enquanto instituições capazes de promover a “transformação dos 

indivíduos”, assumindo, portanto, a sua falência. A prisão nunca cumpriu sua função, 

passando a ser um local de reprodução da delinquência, que foi assumida de forma 

consciente pela burguesia, pois estes delinquentes tinham funções bem definidas141, 

atuando na manutenção da sociedade burguesa do século XVIII. Entendemos assim, que 

as ações violentas não foram esquecidas no processo de controle social, sendo utilizadas 

como fatores que justificam e legitimam a própria sociedade capitalista e suas 

instituições.  Isso porque a delinquência tinha um papel fundamental para a construção 

de uma biopolítica de segurança, sendo ela utilizada em diversas frentes para legitimar 

as ações dos agentes interessados. 

Tinham ainda suas práticas relacionadas a construções simbólicas mais 

estridentes. Eram utilizados, pelo discurso dominante enquanto “divisores de água”, 

promovendo uma separação (muito importante no final do século XVII) entre os 

trabalhadores pobres (úteis ao sistema capitalista, enquanto formadores de uma reserva 
                                                           
141 Para Foucault (2007), os delinquentes desempenhavam vários papéis na sociedade da época, sendo 
utilizados como propagadores de atos criminais, mantendo a sociedade em constante medo (justificando a 
vigilância policial), dentro das linhas de produção (mantendo a classe trabalhadora desarticulada e 
receosa), agindo como vigias (policiais) ou ainda, como alcaguetes, delatando ações criminosas que 
estavam prestes a ocorrer contra a burguesia local. 
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de mão de obra) e os “não trabalhadores” (vadios, delinquentes), que precisavam ser 

prioritariamente controlados142, para garantir a manutenção do poder pelas classes 

dominantes.  

Retomando o aspecto histórico da produção das cidades sobre o crescimento 

populacional e as formas de controle social, verificamos que o discurso da violência, 

não apenas justificou a adoção de técnicas de controle disciplinar (biopolítica), como 

também promoveu a naturalização de novas práticas espaciais (separação entre as 

pessoas), como estratégias de busca por segurança.  

Para compreensão da cidade contemporânea é, portanto, imprescindível tomar 

como parâmetro a transição histórica que marca a passagem das cidades pré-industriais, 

caracterizadas pela proximidade física entre diferentes, para as cidades industriais, por 

sua vez caracterizadas pela busca de alternativas para uma convivência cada vez menos 

tolerável entre os diferentes, vistos como desiguais. Tal busca resultou, inicialmente, na 

articulação de estratégias de controle social voltadas, sobretudo, à disciplina dos 

trabalhadores, como as separações espaciais que, por sua vez, implicaram num 

movimento em direção às periferias urbanas e numa forte hierarquização das novas 

áreas residenciais que passaram a caracterizar a cidade liberal.  

Para essas cidades, em linhas gerais, é possível distinguir, num momento 

anterior, uma estrutura urbana monocêntrica, segundo a qual todos, independentemente 

de classe social, religião e etnia, se encontravam e se reconheciam no centro principal, 

quando o núcleo da vida social girava em torno dos tempos e espaços da Igreja, da 

família e do trabalho. Posteriormente, sobretudo a partir do século XIX, em função de 

processos intimamente ligados à aceleração da urbanização e às novas formas de 

produção do espaço urbano, mais voltadas à realização dos interesses fundiários e 

imobiliários, tais cidades se expandem territorialmente e suas estruturas espaciais se 

tornam mais complexas. Nelas, difundem-se áreas residenciais pobres, periféricas ou 

não, bairros de classe média e alta, em complexas relações de proximidade e distância, 

bem como áreas de concentração de atividades comerciais e de serviços, constituindo 

novas centralidades. Multiplicam-se, assim, os contextos de interação social e 

                                                           
142 É importante ressaltar que houve uma incessante busca pelo controle dos delinquentes e não pela 
erradicação. Neste caso, as técnicas de controle não se suavizavam pela utilização de estratégias 
simbólicas em detrimentos da disciplinarização dos corpos. Pelo contrário, punia-se o corpo (com o rigor 
da força policial), elaborando justificativas para a aceitação de tais métodos, conseguindo então, dois 
resultados importantes: 1) a radicalização da separação entre os trabalhadores pobres e os delinquentes; 2) 
um aparente controle sobre os delinquentes, que devia servir de exemplo para às classes trabalhadoras, 
mostrando o quão perigoso seria delinquir.  
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reconhecimento mútuo, mas também de não reconhecimento, de invisibilidade, de 

estranhamento, em função da segmentação social e funcional dos espaços de uso 

coletivo na cidade. 

Outro aspecto importante desse processo de mudanças aceleradas da cidade, 

marcado pelo acúmulo de contradições que caracterizaram sempre a convivência 

forçada (SEABRA, 2004, p.183), evidencia-se quando levamos em conta que, do século 

XIX até o início do século XX, era necessário aventurar-se em bairros perigosos, para 

esquadrinhar, para intervir, para controlar, sanear, normatizar, civilizar, enfim, 

modernizar, de acordo com os preceitos liberais. Isso se justificava porque então se 

apostava em um determinado futuro, ou seja, como nos lembra Seabra (2004, p.187), “a 

literatura faz crer que a cidade chegou a ser promessa de um mundo melhor porque dela 

foi veiculada para a sociedade inteira uma imagem de mundo com novas possibilidades, 

principalmente para os imigrantes rurais que deixavam os arados e as enxadas”. 

Pautando-se também na identificação de transformações aceleradas, Cortés 

(2008, p.63) observa que:  

Atualmente estamos inseridos em um importante processo no qual as 
cidades são concebidas, cada vez mais, como o produto de uma 
relação complexa entre suas formas físicas e o conjunto de forças que 
atravessam sua vida interior; como a consequência de uma rede 
complexa e interativa que envolve uma série de atividades, processos 
e relações sociais nos quais se conjugam fluxos econômicos e 
informacionais, redes de poder, formas de gestão e organização 
política, além de relações interpessoais, familiares e extrafamiliares. 

 

E acrescenta: 

Poderíamos dizer que a situação urbana atual é o ápice da 
transformação da cidade europeia que se efetua, fundamentalmente, 
entre os anos de 1850 e nossa época. Para entender as transformações 
da cidade europeia pré-industrial é preciso levar em conta múltiplos 
fatores, como o surgimento de novos materiais (aço, vidro, etc.) e de 
equipamentos mecânicos e elétricos (elevador, aparelhos de ar 
condicionado, etc.), que permitiram liberar edifícios de restrições de 
implantação e dimensão. O desenvolvimento dos diferentes meios de 
transporte, como o trem (a partir de 1850), o bonde, o metrô e o carro, 
permitiu a mobilidade sem precedentes e foi importante fator de 
densificação das cidades; o auge das telecomunicações possibilitou a 
multiplicação das trocas de informação, ampliando o campo de ação, 
transformando a experiência do espaço e do tempo, bem como a 
estrutura dos comportamentos sociais. (CORTÉS, 2008, p.64) 
 

Esse processo de urbanização, no qual localizações e distâncias adquiriram 

importância crescente, passou a constituir situações de vida urbana, em que o diálogo 

entre as partes da cidade se atenuou ou se rompeu (LEFEBVRE, 1983), o que vem 
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sendo abordado à luz do conceito de segregação socioespacial, cuja contribuição 

primordial reside na ênfase conferida ao fato de essa segregação ser uma construção 

histórica, opondo-se, portanto, à tendência de naturalizá-la (PRÉVOT-SCHAPIRA e 

PINEDA, 2008). Os estudos realizados nas últimas décadas alertam, ainda, para a 

necessária atenção às relações entre aspectos gerais e particulares desse processo. No 

caso brasileiro, uma história marcada pela colonização, pelo cristianismo, pela 

escravidão, sobretudo africana, bem como pela migração conferiu especificidade à 

urbanização, cujas marcas ainda podem ser identificadas nas cidades brasileiras 

contemporâneas, seja expressando-se de forma objetiva e mesmo material, seja de 

forma subjetiva.  

Verifica-se que os agentes interessados na produção do espaço têm incorporado 

novos componentes sociais, segmentando a apropriação da terra (dividindo e 

hierarquizando o espaço) e contribuindo diretamente para a segregação ou em alguns 

casos para a fragmentação socioespacial.   

É neste contexto que a ampliação de mecanismos de controle e vigilância remete 

diretamente a reprodução do panoptismo nos espaços urbanos, através da profusão de 

câmeras em espaços de uso coletivo, como shopping centers e outros espaços de 

consumo e lazer do mesmo tipo, assim como em bancos e grandes lojas, no entanto, são 

nos espaços residenciais fechados voltados às elites e segmentos médios que tais 

mecanismos vêm sendo amplamente utilizados, incorporando os elementos subjetivos e 

objetivos do panóptico, que se realizam através de estratégias de separação social 

(evitando o “outro”), justificadas pela busca por segurança.  

Algumas pesquisas realizadas nos espaços residenciais fechados (CALDEIRA, 

2000; CATALÃO, 2013; DAL POZZO, 2011; SPOSITO e GÓES, 2013) revelam suas 

estratégias de contenção, direcionando a vigilância e o controle aos não moradores143 

(trabalhadores domésticos, entregadores de mercadorias, prestadores de serviço, etc.). 

Por sua vez, a estrutura panóptica desses espaços atribui aos seus moradores, o papel de 

“inspetores chefes”, os quais exercem a vigilância e a fiscalização sobre os “inspetores” 

(representados pelos profissionais contratados para o serviço de vigilância), que 
                                                           
143 Catalão (2013, p. 132) argumentou que “a própria estrutura dos empreendimentos expressa bem essa 
preocupação com a segurança, notadamente a presença de muros que, em muitos casos, são verdadeiras 
muralhas com cercas eletrificadas e sistema de videovigilância. Tudo isso se faz de modo 
paisagisticamente integrado para que os moradores, uma vez dentro do condomínio, não se deparem com 
uma estrutura demasiado opressora, ainda que o mesmo não ocorra com os trabalhadores externos, que 
são submetidos a rotinas de controle e revista, como informou uma moradora do Alphaville Graciosa, que 
também manifestou, junto com o marido, desconfiança com relação a moradores de outros bairros e 
cidades da aglomeração curitibana”. 
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direcionam o “olhar vigilante” aos não moradores, reduzindo drasticamente a 

possibilidade dos encontros espontâneos no interior desses espaços. 

Nos espaços residenciais populares fechados que pesquisamos, o controle 

apresenta outra dinâmica. A hipótese que norteia esta tese é a de que, nos ERPFEs, a 

vigilância e o controle direcionam-se para os próprios moradores. A combinação entre a 

tipologia arquitetônica144 e os elementos simbólicos (que convergem para a observação 

constante) é uma tentativa de “adestramento social” – modelando-os e reconduzindo 

suas práticas espaciais.   

Considerando que a organização espacial das residências no interior dos 

ERPFEs não é neutra e interfere no cotidiano de seus moradores, temos observado que 

estes espaços residenciais constituem-se enquanto sofisticação das técnicas de 

disciplinares de vigilância, ou seja, “como um conjunto disciplinar que viceja sob os 

organismos de segurança para fazê-los funcionar” (FOUCAULT 2008, p. 11). Levando 

em conta a incorporação dos princípios do panóptico na produção do espaço urbano 

contemporâneo, Cortés (2008, p. 42) entende que se tem cada vez mais, projetado 

formas arquitetônicas, cujos projetos espaciais são responsáveis pela “observação e 

espionagem; uma arquitetura vigilante que tem objetivos disciplinares e que 

institucionaliza a tecnologia do poder com o objetivo de reprimir os indivíduos, fabricar 

corpos submissos e adestrados – e de impor o silêncio”. 

Não é desimportante o fato de termos encontrado formas de controle mais 

diretas nos Residenciais Bela Vista e Vista do Vale (ambos em Presidente Prudente). A 

proposta de instalação de câmeras de vigilância nestes residenciais nos forneceram 

indícios, ainda mais evidentes, do controle sobre os moradores. No Residencial Bela 

Vista, onde o sistema de monitoramento já foi implantado, verificamos in locu que em 

pontos estratégicos, o direcionamento das câmeras voltou-se para o interior do 

residencial (Figura 18), permitindo o controle de determinadas práticas dos moradores, 

especialmente as relacionadas ao lazer.  

 

                                                           
144 Conforme caracterizamos no capítulo 2, são casas pequenas, construídas próximas umas às outras, 
espacialmente dispostas frente a frente, sem muros entre elas. Na fachada, janelas e portas de vidro 
permitem a observação, tanto daqueles que circulam pelas vias internas, quanto dos moradores no interior 
de suas casas. 
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Figura 18: Sistema de monitoramento por câmeras no Residencial Bela Vista (Presidente 
Prudente, 17/12/2014) – Destaque para as câmeras na guarita de entrada voltadas para o 
quiosque, onde são realizadas confraternizações entre os moradores. 
 
 

A entrevista realizada com o Senhor Jair, antigo síndico do Residencial Vista do 

Vale, fornece elementos ainda mais consistentes sobre os objetivos da instalação de 

câmeras de vigilância nos ERPFEs, voltadas para o seu interior. 

[Quais os equipamentos de segurança deste residencial?] Cerca 

elétrica, concertina... [Quem instalou esses dispositivos de segurança, 

a empresa responsável pelo empreendimento ou os moradores?] Não, 

foram os moradores, nós decidimos em reunião, a maioria dos 

presentes votaram a favor e nós colocamos. [O senhor tem ideia do 

valor que foi gasto?] Entre concertina e cerca elétrica foram gastos 

uns quarenta mil reais. [Tem câmeras de vigilância neste residencial?] 

Ainda não, mas é o próximo passo, nós vamos mudar a portaria e 

assim que terminar, vamos colocar as câmeras. [O senhor adota 

medidas de segurança em sua casa?] Sim, os muros foram todos 

erguidos, as portas e as janelas estão sempre trancadas. [Porque o 

senhor toma essas medidas em sua casa?] Aqui a gente tem duzentos 

moradores, ou melhor, duzentas unidades habitacionais, são na 
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verdade cento e noventa e nove casas, cada casa têm mais de um 

morador, a gente não conhece todo mundo que está aqui dentro, a 

índole dos que estão aqui dentro. [O senhor disse que vão ser 

instaladas câmeras aqui, eu gostaria de saber se elas serão 

direcionadas para a rua ou para o interior do condomínio.] Mais para o 

interior, se alguém entrar no condomínio, a gente vai ter um controle, 

e também poderemos controlar os próprios moradores. [A intensão é 

controlar os moradores?] Também, não só, mas cinquenta por cento, 

digamos assim. (Jair, 40 anos, bioquímico, Residencial Bela Vista, 

Presidente Prudente) 

 

Embora as novas técnicas disciplinares se apresentem de forma mais nítida145, o 

exercício do poder inerente a elas não é aparente, justamente porque a “sociedade do 

controle” (FOUCAULT, 2008a) ou a “sociedade de segurança” (HAESBAERT, 2014) 

não se caracteriza pela sofisticação das técnicas disciplinares, que são apenas 

ferramentas; mas caracteriza-se pelas mudanças no exercício do poder que tem se 

apropriado do controle e da vigilância para garantir a sua manutenção. Não obstante, 

Raffestin (1993) propôs uma análise sobre o exercício do poder a partir de uma sintaxe 

linguística (letra maiúscula e letra minúscula), garantindo uma separação entre o 

“Poder” (visível e identificável) e o “poder” (insidioso e perigoso).  
A ambiguidade se encontra aí, portanto, uma vez que há o “Poder” e o 
“poder”. Mas o primeiro é mais fácil de cercar porque se manifesta 
por intermédio dos aparelhos complexos que encerram o território, 
controlam a população e dominam os recursos. É o poder visível, 
maciço, identificável. [...] Porém o mais perigoso é aquele que não se 
vê, ou que não se vê, mas porque acreditou tê-lo derrotado, 
condenando-o a prisão domiciliar. [...] Desde então, o poder torna-se 
perene, pois não é mais visível, é consubstancial com todas as 
relações. (RAFFESTIN, 1993, p. 52)      

 
Não por acaso, o controle exercido sobre os moradores dos ERPFEs, em ambas 

as cidades pesquisadas, não foi percebido explicitamente pelos moradores entrevistados, 

sendo constatado de forma implícita, a partir da descrição de sua rotina cotidiana. 

Quando perguntamos aos entrevistados se eles se sentem controlados em seus 

respectivos residenciais, obtivemos um percentual de 76% de respostas negativas, 

                                                           
145 As técnicas a que nos referimos são: construção de muros, restrição do acesso ao interior, instalação de 
cercas eletrificadas e de sistemas de monitoramento por vídeo. 



195 
 

embora suas descrições revelem o contrário, o que interpretamos como naturalização de 

tal controle. 
[O senhor acha que morar em um espaço residencial multifamiliar, 

onde as residências são próximas umas das outras, o incomoda de 

algum jeito? Que lhe dá a sensação de que está sendo 

controlado/vigiado pelos outros vizinhos?] Na verdade quando vamos 

fazer alguma coisa em casa que não queremos que as outras pessoas 

vejam, nós fechamos as janelas, o resto não tem problemas. Você 

pode olhar, a maioria das casas fica com as janelas abertas, então acho 

que não nos sentimos controlados. (Miguel, 62 anos, contador, 

Residencial Espanha, Três Lagoas) 

 

[A senhora acha que a proximidade das casas e seu padrão 

arquitetônico faz com que os moradores percam sua privacidade?] 

Quando eu me mudei para cá eu fiquei com receio de perder minha 

privacidade, mas a gente acaba se acostumando. Aqui era tudo 

aberto, se a gente ia para a cozinha, quem estava na rua via você lá, 

então é muito estranho. [A senhora acha que esta tipologia residencial, 

mais aberta permite àqueles que estão do lado de fora observar o que 

se acontece dentro da sua casa? Isso lhe dá uma sensação de 

controle?] Não sei, porque eu acho que quando estou dentro da minha 

casa, eu posso fazer o que eu quiser. [As cortinas da sua casa ficam 

sempre fechadas?] Sim, elas estão sempre fechadas. Principalmente a 

noite, de dia, a gente pode até abrir as cortinas, mas a noite é só 

ascender uma luz que quem passa pela rua vê tudo o que acontece 

dentro de casa. Tem também a molecada que fica brincando na 

garagem da gente. (Geni, 78 anos, cozinheira, Residencial Bela Vista, 

Presidente Prudente – grifo nosso) 

 

 As passagens acima demonstram claramente como o controle tem sido 

naturalizado no cotidiano dos moradores, os quais não percebem as mudanças em suas 

rotinas e a incorporação de novas práticas. A expressão empregada pela Senhora Geni 

(“mas a gente acaba se acostumando”) foi reproduzida inúmera vezes por nossos 

entrevistados, mesmo aqueles que se diziam controlados em suas residências, o que nos 

permite compreender que as forças panópticas (objetivas e subjetivas) aplicadas sobre 



196 
 

os moradores vão sendo diluídas em suas rotinas, suavizando os seus efeitos e, de certo 

modo, sendo aceitas.  

 

Toda uma problemática se desenvolve então: a de uma arquitetura que 
não é mais feita simplesmente para ser vista (faustos dos palácios), ou 
para vigiar o espaço exterior (geometria das fortalezas), mas para 
permitir um controle interior, articulado e detalhado – para tornar 
visíveis os que nela se encontram; mais geralmente, a de uma 
arquitetura que seria um operador para transformação dos indivíduos: 
agir sobre aquele que abriga, dar domínio sobre seu comportamento, 
reconduzir até eles os efeitos do poder, oferecê-los a um 
conhecimento, modificá-los. (FOUCAULT, 2006, p. 144) 
 

Os moradores entrevistados que afirmaram sentirem-se controlados nos ERPFEs 

corresponderam a 24%. A análise sobre as informações coletadas a respeito do controle 

no interior destes espaços de moraria nos possibilitou não apenas confirmar os 

pressupostos elencados no decorrer desta tese, como também nos forneceram novos 

elementos para pensar o controle sobre os citadinos.  

Uma referência direta entre o projeto arquitetônico dos ERPFEs e as formas de 

controle dos moradores, foi observada pelo Senhor Valdir, morador do Residencial 

Esmeralda, em Presidente Prudente: 

[O senhor acredita que a disposição arquitetônica das residências 

frente a frente possibilita um maior controle sobre os moradores?] É 

um programa que foi feito para isso, você entendeu? O governo146 

pensou em fazer o seguinte, eu vou socializar essas pessoas, ele nos 

coloca frente a frente e existe aquele receio de que não podemos andar 

de cueca dentro de nossas casas, porque os demais vizinhos vão ver. 

Eles tiram a privacidade, te prendem dentro de suas casas, então isso 

força o pessoal a ter mais cautela. (Valdir, 42 anos, mecânico, 

Residencial Esmeralda, Presidente Prudente) 

 

Voltando aos pressupostos teóricos que fundamentam este capítulo, verificamos 

que os elementos que estruturam o panóptico se apresentam nos ERPFEs por meio de 

estruturas que ajudam a dividir os indivíduos, distribuindo-os espacialmente de modo a 

educar os seus corpos e codificar o seu comportamento, a fim de torná-los pessoas 

dóceis e úteis. “Verifica-se assim, a passagem para uma arquitetura que não se propõe 

                                                           
146 O Residencial Esmeralda foi implementado pelo Programa de Arrendamento Residencial (PAR) do 
Governo Federal, em parceria com a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, sendo uma iniciativa 
pública. Mais informações sobre este residencial pode ser consultado no Capítulo 2, desta tese. 
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apenas a ser vista ou organizar um espaço exterior, mas funcionar como um operador 

ativo na transformação dos indivíduos e permitir seu controle articulado, fazendo que 

cheguem até eles os efeitos do poder” (CORTÉS, 2008, p. 45). 

Perfazendo uma análise sobre a microescala do controle, encontramos nas 

entrevistas informações que nos permitem avançar sobre a relação entre o controle 

interno (no interior dos imóveis) e o controle externo (nas vias internas e áreas coletivas 

dos ERPFEs). 

[O senhor se sente controlado morando aqui?] Me sinto sim, porque 

para a gente ter privacidade, nós precisamos nos fechar, se minha casa 

fosse cercada por muros, eu poderia mudar minha rotina aqui, poderia 

andar mais a vontade e não me preocupar tanto com o que faço aqui 

dentro. Hoje, se for fazer algo, tenho que fazer bem feito para não ser 

pego de surpresa, não é verdade? (risos). Tem que ser bem fechadinho 

e um pouco da privacidade a gente perde sim. Isso por causa do tipo 

da construção que foi feita aqui. (Pereira, 35 anos, operador de 

máquina florestal, Residencial Alpha, Três Lagoas)    

 

Eu acredito que impõe várias restrições, tem as que acabamos de falar 

de estarmos sempre com as nossas vidas expostas para a vizinhança de 

uma forma bem mais intensa do que em outras situações. Porque nas 

outras situações, você tem carros passando, ônibus passando, pessoas 

passando, outros tipos de distrações. Aqui não tem jeito, nós pegamos 

o carrinho do bebê e andamos pelo condomínio e eu acabo ficando 

preocupado se estou incomodando as outras pessoas, porque a gente 

passa na frente da casa delas. Eu me preocupo com isso, mas não tem 

muito o que fazer, o que eu faço é andar sem ficar olhando para dentro 

das casas dos outros, porque se você olhar, você vê, porque não tem 

jeito, não é? (Gustavo, 48 anos, professor universitário, Residencial 

Eco Palace, Presidente Prudente) 

 

[Você se sente controlado morando aqui?] Eu me sinto controlado 

porque certas coisas que eu fazia no meu quintal, eu não posso fazer 

aqui, entendeu? Porque tem pessoas. Na verdade, isto aqui é um 

grande quintal que tem várias pessoas dentro, então eu não posso fazer 

qualquer coisa, eu tenho que me controlar em certas coisas sim. [...] 

Até com a roupa que a gente veste não é? [...] Principalmente com 
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roupa. Dentro de casa, nosso quintal é todo fechado. [...] Você vai 

jogar o lixo e fica meio assim com a roupa que está vestindo. [...] Eu 

gostava de tomar banho de mangueira e jogava água lá, entendeu? De 

qualquer jeito... e quem chegasse em casa tinha que tocar a 

campainha. E aqui não, aqui você não pode fazer qualquer coisa, vai 

fazer um churrasquinho aqui na frente e todo mundo já vai ver, por 

isso eu construí lá no fundo147. (José e Maria, ambos 41 anos, 

encarregado administrativo e dona de casa, Residencial San Raphael, 

Três Lagoas) 

 

Observamos um duplo movimento das formas de vigilância, que constrangem 

tanto os moradores no interior de suas residências, quanto aqueles que se aventuram em 

uma caminhada descontraída pelo interior dos residenciais. O controle se potencializa 

apoiando-se na projeção tipológica dos ERPFEs e na materialização de elementos 

simbólicos que induzem os moradores a sentirem-se sob uma vigilância constante. 

Assim são compelidos a mudanças em suas práticas cotidianas. 

Esse duplo movimento pode ser lido enquanto uma forma de vigilância 

circulante em que os moradores dos ERPFEs são submetidos, compreendendo que 

“cada um, de acordo com seu lugar, é vigiado por todos ou por alguns outros; trata-se de 

um aparelho de desconfiança total e circulante, pois não existe ponto absoluto. A 

perfeição da vigilância é uma soma de malevolências” (FOUCAULT, 2007, p. 220-

221). 

O aprofundamento na pesquisa empírica sobre o cotidiano dos moradores nos 

ERPFEs revelou formas de controle ainda mais intensas. As especificidades dos 

residenciais Esmeralda e Bela Vista, ambos incorporados em Presidente Prudente pelo 

Programa de Arrendamento Residencial (PAR), exemplificam formas de controle 

externas. Devido ao fato dos moradores não terem o título de propriedade dos imóveis, 

por serem arrendatários da Caixa Econômica Federal (CEF), eles não podem 

(legalmente) administrar seus respectivos residenciais, sendo estes administrados pela 

Mark in imobiliária, empresa que ganhou a licitação aberta pela CEF para administrar 

todas as habitações implementadas pelo PAR na cidade. 

A entrevista realizada com o Senhor Akira, proprietário da Mark in imobiliária, 

nos forneceu outros elementos sobre os objetivos do exercício desse controle externo 

                                                           
147 O entrevistado construiu uma área de lazer no fundo de sua residência. 
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sobre os moradores, como o controle sobre a adimplência dos arrendatários em relação à 

taxa condominial148. De acordo com ele, houve nos primeiros anos de moradia (2006 e 

2007) alguns pedidos judiciais de despejo, devido à falta de pagamento da taxa 

condominial, que por sua vez serviu de exemplo aos demais moradores, de que se não 

pagarem, certamente seriam despejados dos imóveis, como de fato foram. 

[A inadimplência refere-se ao pagamento das prestações do imóvel ou 

do condomínio?] São do condomínio, a imobiliária cuida disso, ela 

fiscaliza porque se dez moradores pagarem ela recebe uma, quanto 

mais pessoas pagarem naquele mês, maior será o valor recebido pela 

imobiliária, então ela corre atrás, ela aciona o departamento jurídico, 

ela manda correspondência, ela envia ordem de despejo, ela corre 

atrás do morador. [Houve caso de despejo neste condomínio?] Sim, já 

tivemos moradores que foram despejados. Quando você for embora, 

vai passar por uma casa que parece que está abandonada, mas ela está 

na Justiça, os moradores não pagaram. (Valdir, 42 anos, mecânico, 

Residencial Esmeralda, Presidente Prudente) 

 

 Há também um controle sobre o endividamento familiar que, segundo o Senhor 

Akira, pode impor dificuldades ao pagamento do imóvel ou ao pagamento da taxa 

condominial. Uma estratégia para evitar o endividamento das famílias foi a proibição 

(inicialmente) da entrada de materiais de construção no residencial, como forma de 

coibir gastos com a reforma e ampliação das residências. Mas a proibição foi muito 

criticada pelos moradores, causando inúmeros transtornos para a imobiliária que propôs 

um acordo, permitindo a entrada de uma determinada quantidade de material de 

construção por unidade residencial. 
[O senhor já fez trabalhos para muitos vizinhos?] Sim, daqui para 

baixo foi eu que fiz tudo, desde garagem até reformas maiores. [A 

imobiliária não interveio nas obras?] No começo sim, diziam que 

tínhamos que ter projeto, não deixava entrar material de construção, 

mas com o passar do tempo foi normalizando. (Bento, 77 anos, 

aposentado, Residencial Bela Vista, Presidente Prudente) 

 
                                                           
148 É importante levar em conta a forma de pagamento da empresa responsável pela administração dos 
condomínios. O pagamento feito pela CEF diz respeito a 10% do valor total da taxa condominial, isso faz 
com que a empresa desenvolva técnicas disciplinares e até mesmo coações para garantir o pagamento por 
parte dos moradores, que vão desde a articulação de estratégias como o despejo das famílias devedoras 
(exemplificação social) ao controle mais intenso sobre o endividamento familiar. 
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[Você está de acordo com as regras existentes neste condomínio?] 

Com algumas, sim. Em um condomínio fechado de alto padrão, 

quando você chega na portaria, o porteiro autoriza a pessoa a entrar 

com o material para mexer na reforma da sua casa, lá a portaria 

mesmo libera. Aqui não, nós temos que ir lá na imobiliária, pedir uma 

requisição para poder entrar com o material. Isso é errado. (Acir, 48 

anos, mestre de obras, Residencial Bela Vista, Presidente Prudente) 

 

Outras formas de controle foram identificadas por alguns moradores, enquanto 

um modo de restrição de suas práticas, como a impossibilidade de saírem dos 

residenciais sem serem identificados pelos seguranças.  

Tem outra restrição que eu sinto que é o controle sobre a saída dos 

moradores, que por um lado parece ser bom, parece que tem a ver 

com a segurança interna. No apartamento que eu morava antes, 

ninguém sabia se eu estava ou não estava em casa. [Para sair o senhor 

tem que avisar na portaria?] Não, mas eu não tenho o controle do 

portão, eu tenho que ser autorizado pelo porteiro, para sair ou para 

entrar. Todas as vezes que eu chego à portaria, eu abaixo o vidro do 

carro e me identifico, me identifico assim, mostro o meu rosto, então, 

eu sinto que sou policiado neste sentido, mas não vejo nenhum 

problema também. (Gustavo, 48 anos, professor universitário, 

Presidente Prudente – grifo nosso) 

 

Mais uma vez, encontramos elementos que reiteram a naturalização do controle 

imposto aos moradores dos ERPFEs149. Embora esse controle seja um incômodo para o 

morador entrevistado, ele se pauta em uma justificativa (“parece ser bom, parece que 

tem a ver com a segurança interna”) que está diretamente relacionada à segurança que, 

para Haesbaert (2014), é uma tendência na sociedade contemporânea. Isso, por sua vez, 

autoriza a prática de técnicas disciplinares constrangedoras, mas “não há problemas em 

sua execução”. 

Para além da identificação do controle estatal (através do PAR) sobre os 

moradores dos ERPFEs, reconhecemos outros sujeitos envolvidos neste processo. A 

                                                           
149 As formas de controle interno nos ERPFEs se deram exclusivamente em Presidente Prudente, 
justamente por apresentarem uma estrutura condominial avançada, diferente dos residenciais estudados 
em Três Lagoas, que não apresentavam uma estruturação condominial formada. De modo semelhante, o 
controle externo sobre os moradores dos ERPFEs apresentou-se de forma mais visível apenas nos 
residenciais financiados pelo PAR (Esmeralda e Bela Vista, em Presidente Prudente).   
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produção de um habitus150 condominial, ou seja, de um modelo de conduta exigido para 

se conviver no interior dos espaços residenciais fechados (elitizados ou populares) nos 

permite pensar, em um primeiro momento, no exercício de um autocontrole, estimulado 

pelos próprios moradores através da imposição de regras específicas de convivência. 

Mas, discutimos a hipótese de que o controle voltado aos moradores dos ERPFEs pode 

ser atribuído a um interesse relacionado à ascensão social, para que se comportem como 

classe média151. Não por acaso, inúmeros entrevistados apresentaram como justificativa 

aos problemas de convivência a falta de experiência dos moradores ao modo de vida 

condominial, reforçando a necessidade da sua adequação a este novo modo de vida.  

É preciso compreender que o processo de naturalização das técnicas 

disciplinares de controle não se dá de forma harmônica, há nesse processo uma série de 

transgressões e de conflitos que envolvem o cotidiano dos citadinos. Cohen (1968) 

assegura que as regras normativas dão um certo alívio à angústias e à incerteza da 

interação social, através da especificação de direitos e obrigações, do permissível e do 

proibido, alertando que “as regras precisam ser claras e compreendidas da mesma 

maneira por diferente participantes” (COHEN, 1968, p. 26).  

É com base nas regras que a vida em sociedade se viabiliza, que as cidades se 

reproduzem. As regras são introduzidas no cotidiano não apenas pelas instituições, mas 

também pelos novos habitats urbanos. Entretanto, não é possível pensar em controle 

sem pensar na transgressão, nas revoltas e nos conflitos. Neste sentido, caracterizamos 

no último item deste capítulo, a convivência conflitiva no interior dos ERPFEs, 

demonstrando que apesar da crescente naturalização das formas de controle social, a 

imposição de regras nestes espaços de moradia implica mais na potencialização dos 

conflitos do que no ordenamento social.  

 

4.3 Transpondo barreiras: vida e cotidiano dos moradores dos ERPFEs 

Intencionalmente, propomos a realização das entrevistas nas residências dos 

moradores, ou seja, em seus respectivos espaços de moradia, justamente por favorecer 

uma observação (ainda que superficial) sobre o cotidiano no interior dos ERPFEs. Essa 

estratégia nos possibilitou levantar algumas hipóteses152 ao longo da pesquisa, mas 

                                                           
150 Formulado a partir da proposta conceitual de Bourdieu (2007). 
151  A qual o modelos condominial estaria associado. 
152 Como emprego do fechamento de espaços residenciais populares enquanto estratégia de compensação 
do mercado imobiliário discutido no Capítulo 2. 
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também identificar algo mais específico sobre o cotidiano dos moradores, como as 

relações estabelecidas entre o interior e o exterior, articulando, portanto, a microescala 

da vida cotidiana e a escala intraurbana em que se insere o próprio residencial. 

 As visitas revelaram níveis diferenciados de controle sobre o acesso ao interior 

dos residenciais, principalmente quando comparamos as duas cidades. Percebemos um 

controle mais intenso em Presidente Prudente, sobretudo, porque a estrutura 

condominial dos ERPFEs está mais organizada, contemplando a contratação de 

prestadores de serviços, como porteiros. Neste caso, o acesso ao interior dos 

residenciais só foi possível após o contato dos porteiros com os moradores, os quais 

deram permissão para a entrada. Ainda no caso dos ERPFEs incorporados pelo PAR em 

Presidente Prudente, foi preciso entrar em contato com o responsável pela Mark in 

imobiliária, para solicitar autorização para fazermos registros fotográficos ou até mesmo 

abordarmos os moradores na porta dos residenciais Esmeralda e Bela Vista, para o 

agendamento das entrevistas.  

Em Três Lagoas, o acesso ao interior dos residenciais não se deu pelo intermédio 

de porteiros (uma vez que não identificamos a contratação destes profissionais nos 

ERPFEs pesquisados), sendo a entrada franqueada pelos próprios moradores 

entrevistados, que se deslocaram até a portaria para abrir os portões. No caso do 

Residencial Espanha, não houve nenhuma obstrução a nossa entrada, devido à 

inexistência de um portão que impede a entrada de não moradores. 

Para além das dificuldades ou facilidades encontradas para transpor as barreiras 

dos ERPFEs, percebemos que nossa entrada nesses espaços de moradia nos deu a 

sensação de uma ruptura, como se houvesse ali um “corpo estranho ao ambiente”. Em 

diversas oportunidades, fomos vigiados, medidos e até avaliados pelos moradores, o que 

demonstra uma distinção entre o dentro (identificado/aceito) e o fora 

(desconhecido/perigoso). Mas esta não é uma estratégia nova, como temos demonstrado 

ao longo desta tese e “nada une tanto os membros de um grupo quanto um inimigo 

comum” (COHEN, 1968, p. 27) que, na sociedade contemporânea, é representado 

justamente pelo “outro”.   

No entanto, a vigilância sobre os sujeitos externos não esconde as formas de 

controle sobre os próprios moradores (visíveis no ambiente residencial), denunciado por 

uma reação muito peculiar que testemunhamos, o fechamento das janelas que compõe a 

fachadas das casas. A realização de outras pesquisas voltadas aos citadinos residentes 

no que temos chamado nesta tese de espaços residenciais populares fechados, como 
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aquela realizada por Oliveira (2014), nos permitiu uma observação mais ampla sobre o 

controle exercido nestes espaços de moradia, além de demonstrar a repetição de práticas 

capazes de suavizar os efeitos do controle sobre os moradores, como o constante 

fechamento das janelas das casas, dando-nos indícios de que processos de “ação e 

reação” desencadeados a partir do exercício do controle podem ser generalizados aos 

ERPFEs.   

Para analisar as regras vigentes nos ERPFEs, foi preciso retomar as diferenças 

entre os níveis de organização condominial nas cidades estudadas. Isso porque a 

imposição das regras e a garantia de seu cumprimento só pode se concretizar por meio 

de aparelhos legais devidamente constituídos. Deve-se então, montar uma estrutura 

condominial153 para que se tenha condições legais para se fazer cumprir os dispositivos 

regimentares, como a aplicação de multas aos transgressores ou enviar seus nomes ao 

Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), caso estejam em atraso com o pagamento da taxa 

de condomínio. Caso contrário, as regras não passam de acordos verbais. 

As entrevistas confirmam as observações feitas no parágrafo anterior, de que há 

regras nos ERPFEs de Presidente Prudente e de que não há regras nos residenciais em 

Três Lagoas. 

[Existem regras neste condomínio?] Existem. Temos regras sobre o 

barulho, que é admissível até as 22:00 horas, sujeira no asfalto, lixo na 

calçada, nunca no meio fio, identificação, não dirigir em alta 

velocidade, estas regras básicas. Não temos regras específicas para 

este condomínio, eu já entrei em contato com a imobiliária porque a 

gente precisa sentar e conversar sobre a introdução de regras que 

sirvam para este condomínio e não as regras no geral. (Valdir, 42 

anos, mecânico, Residencial Esmeralda, Presidente Prudente – grifo 

nosso) 

 

[Existem regras neste condomínio?] Sobre o barulho, mesmo que 

tenha a regra das 22:00 horas [referindo-se a um senso comum de que 

se pode fazer barulho até às 22:00 horas], o barulho a qualquer hora, 

ele incomoda, então isso daí é uma regra. [Existem outras?] Não, 

porque o condomínio não está pronto, não tem síndico, estas coisas. 

As regras básicas são cada um fazer a higiene da sua área, não deixar 
                                                           
153 Instituir um síndico, uma comissão de apoio com secretários e tesoureiro, fazer o CNPJ do 
condomínio, elaborar e aprovar em assembleia o Estatuto e o Regimento Interno, no qual são estipuladas 
as regras (com os direitos e os deverem dos moradores).  
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a grama muito alta, acumular sujeira, tem o local de lixo lá para jogar. 

Como o condomínio não está pronto com a instituição de um síndico, 

então não se criou um conjunto de regras de convivência aqui. (Sandro 

e Tereza, 40 anos e 35 anos, operador de máquina florestal e agente de 

saúde, Residencial Alpha, Três Lagoas) 

 

Os relatos acima apresentam elementos importantes para a nossa análise, que 

vão além da identificação de regras apenas onde há uma estrutura condominial mais 

avançada. A declaração do Senhor Valdir de que as regras não foram criadas 

especificamente para o residencial em que reside, vai de encontro às práticas 

comumente empregadas pelos incorporadores imobiliários, cuja crítica reside na cópia 

de modelos extraídos de outras tipologias arquitetônicas, sem considerar as 

especificidades espaciais em que estão sendo implantadas. No caso apresentado pelo 

morador, verificou-se que o Estatuto e o Regimento Interno foram copiados de 

residenciais com tipologia vertical (prédios), sendo introduzidos dispositivos de 

controle que não fazem sentido em tipologias residenciais horizontais, como a reforma e 

ampliação das residências, por exemplo. 

Embora haja problemas com o cumprimento das regras nos ERPFEs, em 

nenhum momento encontramos na fala dos entrevistados, críticas às regras ou 

questionamento sobre sua necessidade, o que nos leva a compreensão de que as regras, 

per si, já estão naturalizadas na sociedade contemporânea. De modo geral, as opiniões 

convergem quanto à necessidade de mais regras e sobre a importância de seu 

cumprimento (por parte dos demais) para favorecer a convivência e a segurança nos 

ERPFEs. 

Esta afirmação nos leva a uma análise mais específica sobre a convivência no 

interior dos espaços residenciais implantados sob o conceito do fechamento, cuja venda 

apoia-se na oferta de espaços alternativos à cidade inabitável (violenta, contraditória, 

confusa, pública), sugerindo que nestes espaços, a convivência seria mais fácil, mais 

tranquila, uma vez que a heterogeneidade social seria evitada, impondo barreiras aos 

encontros espontâneos ocorridos entre pessoas pertencentes a segmentos 

socioeconômicos distintos. No entanto, a quantidade de regras que são impostas a esses 

moradores, sugere o contrário, que a convivência não é facilitada e que os problemas 

cotidianos vivenciados na cidade aberta não apenas continuam a ocorrer, como também 

potencializam-se.  
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[A senhora gostaria que tivesse regras aqui? Quais, por exemplo?] Se 

tivesse seria bom, acho que o principal seria regras de convivência, 

porque soube que outro dia teve problemas com som alto, eu não 

estava aqui, mas a vizinha daqui foi lá, porque aqui todos trabalham, 

então acho que tem que ter regras como essas. (Regina, 55 anos, 

doceira, Residencial Alpha, Três Lagoas) 

 

[Existem regras neste condomínio?] Existem regras de convivência, 

que são pouco respeitadas e só. [A senhora está de acordo com as 

regras existentes?] Se elas fossem cumpridas ficaria, assim, excelente 

morar aqui. A gente tem uma cartilha com todas as regras, dizendo 

que a gente não pode andar em alta velocidade aqui dentro, mas 

mesmo assim tem um senhor que passa em alta velocidade, por volta 

de umas sete e meia e não tem quem corrija ele (risos). Então é assim, 

sempre tem gente para burlar tudo. (Mirtes, 63 anos, agente 

patrimonial, Residencial Bela Vista, Presidente Prudente) 

 

Este movimento entre a imposição de regras e sua transgressão não é exclusivo 

dos ERPFEs, no entanto, os princípios pressupostos nestes espaços de moradia sugerem 

que as transgressões, verificadas empiricamente, acentuam os conflitos entre os 

moradores.  

Cohen (1968, p. 46) identificou dois tipos de transgressões as regras, o 

comportamento transviado e o comportamento inconformista. O primeiro se refere aos 

sujeitos que violam as regras sem discutir sua validade ou tampouco tentar modificá-las, 

“estando mais interessados em realizar sua violação do que em fazer alguma coisa a 

respeito das regras”. O segundo tipo de comportamento, ao contrário do primeiro, 

deseja mudar as normas que negam na prática, buscando “substituir as normas que 

consideram moralmente suspeitas, por outras, que tenham uma base moral correta”.  

Mas diferentemente do autor, não queremos aqui fazer uma distinção pautada na 

transgressão delitiva ou na transgressão moral dos citadinos, mas sim, demonstrar que 

há uma variedade em relação às praticas transgressoras dos moradores dos ERPFEs, 

permitindo-nos um avanço quanto à análise dos conflitos. 

Tanto através das observações, quanto das entrevistas, reunimos indícios de que 

o processo de individualização dos citadinos, vivenciado na cidade como um todo, 

implica na potencialização dos conflitos no interior dos ERPFEs, justamente por serem 
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espaços de caráter eminentemente coletivos, sendo possível identificar formas de 

transgressões que têm relações diretas com o desinteresse/desrespeito pelo coletivo, que 

por sua vez não deixa de ser uma nova forma adquirida pelo desrespeito ao que é 

público (ou comum a um grupo de moradores). 

Através da pesquisa empírica em dois ERPFEs de Três Lagoas, o Residencial 

San Raphael e o Residencial Alpha, identificamos o desrespeito de regras relacionadas à 

deposição do lixo. Por tratar-se de um espaço residencial condominial, a coleta de lixo 

não é feita em seu interior, sendo de responsabilidade dos moradores a deposição do 

lixo em lixeiras fixadas no exterior do residencial154. A solução proposta foi a criação de 

uma regra que foi acordada verbalmente pelos moradores. Levando-se em conta os dias 

de coleta (terça-feira, quinta-feira e sábado), foi proposto que o lixo fosse depositado na 

lixeira apenas nesses dias, evitando assim os problemas decorrentes do espalhamento do 

lixo. No entanto, a indefinição do horário de coleta do lixo (que frequentemente variava 

entre os períodos matutino e vespertino) gerou dúvidas, além de outros fatores, como o 

esquecimento e a inconveniência de ficarem com o lixo acumulando em suas casas, 

fizeram com que vários moradores descumprissem a regra, colocando o lixo quando 

achasse conveniente, retornando os problemas iniciais.  

No Residencial Alpha, a causa do problema se diferencia do primeiro caso 

apresentado, embora o resultado fosse o mesmo, o espalhamento do lixo. A entrevista 

feita com o Senhor Pereira esclarece muito bem o comportamento transviado dos 

moradores. 

[Quais os problemas relacionados às regras neste residencial?] Aquela 

lixeira mesmo o pessoal não zela direito, os moradores colocam lixo 

aberto, solto e isso deixa mau cheiro, sujeira, meu pai mesmo já 

limpou duas vezes a lixeira, mas ninguém se conscientiza, o pessoal 

sabe que não pode e continuam jogando garrafa Pet ali e o lixo solto 

não é levado pelos garis, se colocar em uma sacola plástica o lixeiro 

leva, mas se tiver jogado lá, eles não põem a mão. Então falta um 

pouquinho de conscientização dos moradores daqui. (Pereira, 35 

anos, operador de máquina florestal, Residencial Alpha, Três Lagoas - 

grifo nosso) 

 
                                                           
154 No caso do Residencial San Raphael, o problema se deu devido à combinação de dois fatores 
específicos: 1) o livre acesso de outras pessoas ao lixo depositado (catadores de materiais recicláveis) e 2) 
pela a estrutura da lixeira que possibilitava o acesso a animais (cachorros e gatos). Assim, o lixo era 
frequentemente esparramado pelos agentes externos. 
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Tanto no primeiro, quanto no segundo caso (Figura 19), o problema se deu pelo 

desencadeamento de práticas individualistas de alguns moradores, que não levaram em 

consideração o interesse coletivo, fazendo prevalecer decisões individuais, identificadas 

por nosso entrevistado como, a “falta de conscientização dos moradores”, gerando 

assim conflitos cotidianos155.  

 

 
Figura 19: Deposição do lixo no Residencial Alpha (Três Lagoas, 09/02/2013) – Destaque para 
o acúmulo de lixo solto, causando sujeira e mau cheiro. 
 

Outros casos, como os de perturbação do sossego, devido ao volume do som de 

alguns vizinhos, foram amplamente relatados pelos moradores entrevistados, como 

transgressão às regras. Diferente do exemplo do lixo, apresentado a pouco, os 

problemas com o barulho foram constatados em diversos ERPFEs e em ambas as 

cidades estudadas. 

A análise sobre as informações coletadas nas entrevistas indicou que os 

problemas de comportamento transviado não se relacionaram apenas a realização de 

                                                           
155 Problemas cotidianos relacionados à deposição do lixo não foram identificados nos ERPFEs de 
Presidente Prudente, isso porque nestes espaços de moradia foram contratados funcionários para realizar a 
coleta do lixo. No Residencial Esmeralda constatamos uma prática incomum. Lá verificamos que a coleta 
do lixo feita pela empresa contratada pela prefeitura se dava no interior do residencial. 
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festas particulares, mas também a transgressões de regras correspondentes aos dias e 

horários específicos para as reformas nos imóveis.  
[A senhora já presenciou algum desentendimento por causa do 

descumprimento das regras neste condomínio?] Essa mulheres que eu 

te falei que são “DJ”, o vizinho dos fundos, porque o barulho era 

demais, até mandei um comunicado porque ela comprou a casa de 

outra pessoa. Daí o vizinho dali não suportou e veio bater na porta da 

casa delas e pedir para abaixar o volume do som. Mas isso a 

administradora do condomínio fala para nunca fazermos, devemos 

sempre comunica-los para que eles tomem as providências, mas às 

vezes fica difícil porque é de noite, é sábado, é domingo e eles não 

estão trabalhando esse horário não é? (Mirtes, 63 anos, agente 

patrimonial, Residencial Bela Vista, Presidente Prudente) 

 

[O senhor acha que os moradores têm respeitado estas regras?] Quanto 

ao som houve um problema há pouco tempo, quando um vizinho aqui 

na frente estava com o som muito alto e a vizinha do lado, inclusive o 

marido dela trabalha da Internacional Paper (Fíbria) e dorme de dia 

para trabalhar a noite, então ela foi lá reclamar, mas o problema não 

foi com o morador, foi com um visitante que estava aqui, mas ele 

abaixou o som na hora, mesmo porque ele não faz parte do 

condomínio para questionar algo. (Sandro e Tereza, 40 anos e 35 anos, 

operador de máquina florestal e agente de saúde, Residencial Alpha, 

Três Lagoas) 

 

[Tem alguma regra quanto à reforma, por exemplo, horário de 

reforma?] Tem. O pessoal reclamou. Na reunião, eles falaram que 

tinha gente batendo o martelo na casa até 10, 11 horas da noite, que 

tinha gente mexendo de manhã cedinho. Dia de feriado... Disse que 

teve um feriado que teve gente 5 horas, 6 horas da manhã, batendo o 

martelo, quebrando tudo. O pessoal queria dormir até mais tarde, tinha 

gente quebrando tudo. (Tiago, 38 anos, mecânico, Residencial 

Esmeralda, Presidente Prudente). 

 

Outros problemas foram relatados pelo Senhor Jair, que ocupou o cargo de 

síndico no Residencial Vista do Vale (Presidente Prudente) na gestão 2013/2014, 



209 
 

revelando-nos atos de vandalismo e de depredação nas áreas comuns por parte de alguns 

moradores. 
[Os moradores têm usado os equipamentos de lazer deste residencial?] 

Usam, de maneira errada, mas usam (risos). [Como assim?] A maioria 

dos equipamentos de lazer já estão quebrados. [O senhor identificou 

quem quebrou os equipamentos? Foram as crianças?] Não é só 

criança, foram os moradores mesmo. [O que foi danificado?] Já 

tivemos que consertar a piscina, porque quebraram um copo dentro 

dela, apesar de termos proibido de entrarem com qualquer tipo de 

alimento ali, mas quebraram um copo lá. Vidros do salão de jogos, 

pisos do salão de jogos estão quebrados, mesas do salão de jogos 

foram quebradas, cadeiras do salão de jogos. Tudo por mau uso. [A 

que o senhor atribui esse mau uso dos equipamentos coletivos?] A 

falta de consciência dos moradores. Eu vou te explicar o que acontece 

aqui, esse condomínio é bem acessível e os moradores que compraram 

aqui, são pessoas que nunca moraram em um condomínio, nem 

vertical, nem horizontal, então já é um problema. Outro problema é 

que esse é um condomínio horizontal e as pessoas acham que as regras 

são diferentes de um condomínio vertical, então se eles estivessem 

morando em um prédio, eles já saberiam que estão morando em um 

condomínio, mas como eles estão em um condomínio horizontal, que 

são casas, eles pensam que é igual lá fora, que tudo aqui é dele, que 

ele pode fazer o que quiser, mas aqui não é diferente de um 

condomínio vertical, ou seja, a gente reparte a água, as despesas. A 

área comum não é dele, ela é de todo o mundo, então segue igual a um 

condomínio vertical e os moradores não tem noção disso. (Jair, 40 

anos, bioquímico, Residencial Vista do Vale, Presidente Prudente) 

 

Entrevistas realizadas em outros ERPFEs156 revelaram que a depredação dos 

equipamentos de lazer não é um caso isolado do Residencial Vista do Vale, sendo 

constatados problemas dessa ordem em mais dois residenciais de Presidente Prudente 

(Esmeralda e Bela Vista). 
[Existe área de lazer neste loteamento?] Tem um salãozinho de festa, 

tinha um parquinho aqui no começo, era bem bonitinho, mas a 

                                                           
156 Os casos de depredação de áreas comuns dos ERPFEs foram constatados apenas em Presidente 
Prudente.  



210 
 

molecada destruiu tudo, não sei se foi a molecada ou os marmanjos 

daqui, destruíram tudo. [E os moradores não tem interesse em 

arrumar?] Não porque não compensa. Se colocarem eles vão quebrar 

tudo de novo. (Geni, 78 anos, cozinheira, Residencial Bela Vista, 

Presidente Prudente) 

 

[Tem alguma área de lazer no loteamento?] A única área de lazer é 

esse campinho aí. [aponta para o campinho que localiza-se  próximo a 

casa dela]. Porque tinha um parquinho lá na frente, mas a molecada 

acabou. Tanto é que eles estavam... Fizeram uma reunião pra por um 

playground, mas por enquanto a gente ainda está com pouco dinheiro 

em caixa. Mas por enquanto estamos procurando fazer outras 

prioridades. Mas estão pensando já. Estão tendo, como se diz... Eles 

fizeram um projeto já para fazer esse negócio aí para as crianças lá na 

frente. (Sonia, 42 anos, dona de casa, Residencial Esmeralda, 

Presidente Prudente) 

 

Retomando a fala do Senhor Jair, identificamos uma argumentação amplamente 

reproduzida pelos moradores dos ERPFEs para justificar os problemas de convivência 

em seus residenciais, a falta de experiência em moradias com tipologia condominiais. 

Há, portanto, a ideia da construção de um habitus, advinda da experiência de se morar 

em espaços condominiais, que se difere do conhecimento adquirido da vivência na 

cidade aberta. 
O habitus, como indica a palavra, é um conhecimento adquirido e 
também um haver, a hexis, indica a disposição incorporada, quase 
postural -, mas sim o de um agente em ação: tratava-se de chamar a 
atenção para o “primado da razão prática”. (BOURDIEU, 2002, p. 61) 
 

O habitus é uma noção mediadora que ajuda a romper com a dualidade de senso 

comum entre indivíduos e sociedade ao captar a “interiorização da exterioridade e a 

exteriorização da interioridade”, ou seja, o modo como a sociedade torna-se depositada 

nas pessoas sob a forma de disposições duráveis ou capacidades treinadas e propensões 

estruturadas para pensar, sentir e agir de modos determinados, que então as guiam em 

suas respostas criativas aos constrangimentos e solicitações de seu meio social existente 

(WACQUANT, 2007, p. 65-66). 

Retomando as entrevistas feitas com os moradores dos ERPFEs, encontramos 

dois casos isolados em Três Lagoas, que expressaram atitudes eminentemente 
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individualistas, que sob nosso ponto de vista, nos permitem compreender que o habitus 

não se resume por “uma aptidão natural, mas social, que é, por esta mesma razão, 

variável através do tempo, do lugar e, sobretudo, das distribuições de poder” 

(WACQUANT, 2007, p. 66). 

O primeiro caso foi verificado no Residencial Alpha, onde um morador se 

apropriou (indevidamente, segundo alguns entrevistados) de um lote entre sua casa e o 

muro da frente do residencial (Figura 20). De acordo com relatos dos moradores, o lote 

seria destinado a construção de uma guarita de segurança, de uso coletivo, portanto. A 

área foi murada e incorporada a sua residência sob a justificativa de que a instalação de 

caixas de correio na frente de sua casa (que fica próxima ao portão principal) causou 

perda da sua privacidade. 

[Já houve algum conflito entre os vizinhos ou alguma discussão por 

qualquer outro motivo?] O conflito foi devido à apropriação indevida 

de um espaço de uso comum aos moradores, por nosso colega da casa 

27, que murou toda aquela área e segundo a documentação do 

condomínio aquela área não poderia ser murada, então quebrou uma 

regra, mas por conta de não termos documentos para rebatermos a 

intervenção dele não pudemos fazer nada, mas estamos aguardando os 

procedimentos para esse estatuto sair pra gente pegar esse espaço de 

volta. [Ele consultou os moradores antes de tomar essa atitude?] Não, 

ele fechou direto. Nós tentamos reverter a situação, mas já era tarde 

demais, já tinha feito. Vamos deixar para a Justiça definir. [Ele 

justificou essa atitude?] Ele disse que estava sendo prejudicado com a 

situação, porque a casa dele fica em frente ao portão e quando os 

moradores iam pegar suas cartas ficavam olhando para dentro da casa 

dele, alegando que a mulher dele é muito bonita e estava sendo 

observada. Uma conversa que não tem nada a ver. (Guilherme, 40 

anos, técnico em segurança do trabalho, Residencial Alpha, Três 

Lagoas – grifo nosso)  
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Figura 20: Alteração da fachada residencial com a apropriação de espaço de uso coletivo no 
Residencial Alpha (Três Lagoas, 09/02/2013) – Destaque para a distância entre a parede 
levantada e o muro que compõe a entrada do residencial, como forma de garantir o acesso dos 
demais moradores às caixas de correio (à direita). 

 

O caso apresentado revela não apenas um problema relacionado ao que 

poderíamos chamar de falta de um “habitus condominial”, com uma proposta de 

formação do morador157, mas de um comportamento individualista em que o morador 

transgressor levou em conta a incapacidade jurídica do condomínio de reverterem a 

situação.  Neste sentido, defendemos a hipótese que nos ERPFEs onde não se têm uma 

estrutura condominial formada o controle interposto pelas regras aos moradores é mais 

permeável. 

 O segundo caso, constatado no Residencial Espanha, reforça nossa 

interpretação. Quando perguntamos a um morador sobre a existência de 

descumprimento de regras naquele residencial, obtivemos o relato de uma iniciativa 

inesperada (Figura 21). 

[Já presenciou algum conflito aqui dentro ou não?] Só com um 

vizinho recentemente, porque quando estava passando o asfalto aqui 

em frente, ele foi lá e quebrou o muro, um ignorante aí. [Como assim, 

ele quebrou o muro da casa dele para sair do condomínio?] Não, ele 

quebrou o muro lá no fundo, na área destinada para o lazer. Isso 

porque ele trabalha na feira e dizia que precisava passar para ir 

trabalhar, mas como a pista estava interditada, ele resolveu quebrar o 

muro lá atrás para sair com o carro. [Mas ele poderia ter feito isso? 

Ele teve a aprovação dos moradores?] Não, claro que não e, além 

disso, ele disse que não vai arrumar, eu acho que se ele quebrou, ele 

tem que arrumar, por isso nós estamos entrando com uma ação 
                                                           
157 As pesquisas revelaram práticas de intervenção pública, como o treinamento e formação dos 
moradores dos Residenciais Esmeralda e Bela Vista, em Presidente Prudente. 
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contra ele. É de 49 pessoas. Sempre tem um para dar trabalho [...] 

Está exposto, ele não colocou nada para tampar o buraco. (Roberto, 54 

anos, corretor de imóveis, Residencial Espanha, Três Lagoas – grifo 

nosso) 

 

 

 
Figura 21: Abertura no muro do Residencial Espanha (Três Lagoas, 29/01/2013).  
 
 

Verificamos que a problemática envolvendo a coletividade (enfatizada pelo 

modelo de moradia condominial) e as ações individuais dos citadinos (que caracteriza a 

sociedade contemporânea) tem implicações diretas no cotidiano dos ERPFEs. Nesse 

caso, seu próprio fechamento por muros, e as regras relacionadas a esses espaços de 

moradia, geraram conflitos entres os moradores, cujos relatos demonstraram que não 

houve a possibilidade do acordo ou da conciliação, ficando sugerido que os casos serão 

levados à Justiça. 

Outros conflitos ocorridos no interior dos ERPFEs e que envolvem o processo 

de individualização dos citadinos foram apreendidos a partir de observações no 

Residencial San Raphael, em Três Lagoas, onde pudemos constatar problemas sobre a 

imposição de regras sobre as brincadeiras das crianças no pátio central. Segundo essas 
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regras, as crianças não poderiam brincar com bola e bicicleta dentro do condomínio. 

Isso porque o residencial não dispõe de área de lazer (um espaço apropriado para as 

crianças) e tais brincadeiras estavam causando danos tanto no sistema de segurança do 

residencial (cerca elétrica e portão), quanto nos veículos dos moradores (automóveis 

riscados pelas brincadeiras com bicicletas). A proposta de imposição da regra pautou-se 

na condição financeira dos moradores que decidiram a favor do fim dos prejuízos 

materiais em detrimento da qualidade de vida das crianças, gerando pontos de vistas 

controversos e muitas discussões posteriores, ou seja, identificamos mais uma vez a 

ampliação do potencial de conflito entre vizinhos nesses espaços de moradia. 

[Vocês, estão de acordo com as regras existentes?] Eu acho que agora 

sim, sobre as coisas de carro sim, porque antes com as regras das 

crianças, não. [Qual eram as regras impostas as crianças?] É que as 

crianças não podiam brincar no pátio e eu achava errado. De todas as 

regras, esta foi a única que não concordamos. (Rui e Ana, ambos 30 

anos, trabalhadores do comércio, Residencial San Raphael, Três 

Lagoas) 

 

[E quanto a vocês? Vocês se adaptaram às regras quando elas 

existiam?] Sim, nós nos adaptamos e obrigamos nossas crianças a 

cumprirem. [E as crianças, elas sofreram com isso?] Não, mesmo 

porque eles já são grandes, eles entendem bem as coisas [...] A única 

coisa que é que eles não andam de bicicleta aqui dentro, mesmo após 

terem liberado novamente [...] Não andam porque se baterem em 

algum carro, eu terei que pagar. Então eu falo para eles saírem com a 

bicicleta com cuidado, devagarzinho e eles só utilizam a bicicleta fora 

do condomínio. [...] Se o meu filho sair com a bicicleta, eu digo para 

ele ir pelo meio do pátio, porque ele é grande e sabe andar [...] O mais 

velho estava jogando bola ali com as crianças e eu estou falando pra 

ele [...] Bola ele está jogando, mas é porque permitiram e eu falei que 

já que a cerca está estourada mesmo. Mas o dia que arrumar a cerca, 

eu não quero nem vê-lo aí, entendeu? (José e Maria, ambos 41 anos, 

encarregado administrativo, dona de casa, Residencial San Raphael, 

Três Lagoas) 

 

Os problemas com a brincadeira das crianças não são exclusivos do Residencial 

San Raphael (Três Lagoas). Entrevistas realizadas nos residenciais Bela Vista, 
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Esmeralda e Primavera (todos em Presidente Prudente) revelaram que há a imposição de 

regras às brincadeiras das crianças em outros ERPFEs, no entanto, a falta de uma área 

destinada às atividades de lazer fez com que os problemas no Residencial San Rafael 

tomassem uma proporção maior. 

Os conflitos se intensificaram a medida que alguns moradores permitiram que 

seus filhos brincassem com bola ou de bicicleta, mesmo sob o risco de causarem danos 

ao residencial ou ao patrimônio particular, demonstrando seu descontentamento com as 

regras impostas. A tensão entre os moradores se potencializou pela heterogeneidade 

social presente nos ERPFEs, onde, de um lado, havia famílias com filhos pequenos que 

defendiam o fim das regras sobre as brincadeiras das crianças e, de outro, famílias sem 

filhos ou com filhos já crescidos que defendiam o fim dos prejuízos materiais158.  

As regras internas acabaram ERPFEs por potencializar dos conflitos internos, à 

medida que os interesses individuais se sobrepunham aos coletivos que deveriam 

prevalecer nos condomínios. Como as regras, o exercício do controle que é 

característico nestes espaços de moradia, conforme demonstramos ao longo desse 

capítulo, identificado com base na representação simbólica da vigilância constante sobre 

os moradores também geram conflitos.  

 A perda da privacidade dos moradores, amplamente identificada159 como um 

ponto negativo de se viver nos ERPFEs, gerou reações mais sutis, como a estratégia de 

manter as janelas fechadas constantemente, até medidas mais ostensivas, como o 

fechamento de toda a fachada residencial160, como vimos nos residenciais Espanha e 

Alpha (Três Lagoas) e nos residenciais Esmeralda e Bela Vista (Presidente Prudente).  

Reconhecendo que os conflitos internos se potencializam em decorrência da 

perda da privacidade, levamos em conta que a visibilidade exacerbada aumenta o 

controle social, mas produz o isolamento como defesa, uma vez que “os seres humanos 

precisam manter uma certa distância da observação íntima por parte do outro para 

poderem sentir-se sociáveis” (SENNETT, 1998, p. 29).  

A entrevista realizada no Residencial Esmeralda, em Presidente Prudente, 

reforça nossa análise e complementa o pressuposto anunciado de que a heterogeneidade 

                                                           
158 No Residencial San Raphael, houve a tentativa de uma regra alternativa, com a permissão das 
brincadeiras das crianças, desde que os responsáveis estejam presentes. No entanto, alguns pais defendem 
que se mudaram para um residencial fechado com o intuito de deixarem seus filho brincado a vontade, 
enquanto podem descasar do dia de trabalho.  
159 As entrevistas encerravam-se com a identificação dos pontos positivos e negativos de se viver no 
ERPFEs, sendo amplamente reproduzida a ideia da perda para privacidade como um ponto negativo. 
160 Exemplos podem ser revistos através das Figuras 28 e 34. 
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social vivenciada nos ERPFEs problematiza a tomada de decisões dos moradores frente 

à problemática da privacidade. 
[O senhor sabe de outros problemas aqui dentro?] Veja bem, essas 

casas quando foram entregues elas tinham inicialmente uma porta de 

vidro, a porta da fachada era de vidro transparente, então a vizinha da 

frente, como o morador é novo, não conhece, transa na sala e ascende 

a luz, com isso, quem está do lado de fora vê tudo o que acontece 

dentro da casa, nisso a vizinha foi reclamar com a outra, dizendo que 

está transando com o marido e nós estamos vendo tudo, você está 

entendendo? Isso gera um conflito, e não foi apenas uma vez, há a 

reclamação de um lado e, de outro a vizinha rebate que quem está 

reclamando é uma “velha”. A pessoa para fazer “pirraça” não coloca 

nenhuma cortina, nada. Faz alguma coisa, ou está andando só de 

calcinha, o marido anda de cueca ou então até pelado, e nisso tem um 

casal de idosos bem na frente da sua casa, mesmo que seja um casal 

de pessoas novas, mesmo que fosse eu, ele não está respeitando as 

regras, você entendeu? (Valdir, 42 anos, mecânico, Residencial 

Esmeralda, Presidente Prudente) 

 

De modo geral, os conflitos observados no cotidiano dos ERPFEs se dão devido 

a processos mais amplos e que envolvem toda a cidade, como as tensões existentes entre 

os binômios individual/coletivo ou público/privado, os quais ganham uma dimensão 

mais problemática quando são estimuladas por elementos adicionais, como a criação de 

regras de convivência que exigem a colaboração coletiva, em detrimento do 

desenvolvimento de práticas individuais.  

Concluindo sobre o controle social exercido nos ERPFEs, consideramos que 

embora haja um evidente acirramento, é imprescindível reconhecer a existência de 

posicionamentos transgressivos e de não aceitação do controle. Desta forma, devemos 

considerar que apesar do evidente processo de naturalização das técnicas disciplinares, 

as formas de controle se encontram em um “campo de batalhas”, no qual os espaços 

residenciais são estratégicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo do pressuposto de que a sociedade atual é mais Benthamiana do que 

Beccariana (FOUCAULT, 2007), corroboramos a premissa de que vivemos em uma 

sociedade caracterizada pelo controle biopolítico das massas, cuja justificativa para a 

intensificação e direcionamento do controle a determinadas classes sociais se faz através 

do discurso da insegurança, tal como demonstrou Haesbaert (2014). Não obstante, 

defendemos a tese de que a organização espacial (ou sua reorganização) assume uma 

nova funcionalidade, de modo a privilegiar as novas formas de controle social, 

garantindo a manutenção das relações de poder. A produção do espaço urbano se 

concretiza como parte desse processo no âmbito do qual, a produção residencial 

desempenha papel estratégico, o que justifica a atenção que a ela direcionamos neste 

trabalho.  

No Brasil, apropriado por diversos agentes produtores do espaço, o discurso 

biopolítico da insegurança urbana não atua apenas na naturalização das novas técnicas 

disciplinares, mas é estratégico na difusão de novos modelos de moradia, como os 

espaços residenciais fechados voltados aos segmentos de renda média e alta. Nestes 

espaços de moradia, o fechamento se difunde como garantia de segurança (discurso 

imobiliário), promoção de status e possibilidade de separação dos outros, aqueles 

pertencentes a distintas classes sociais, como observado nos trabalhos de Dal Pozzo 

(2011), Catalão (2013) e Sposito e Góes (2013). No entanto, constatamos que o modelo 

do fechamento foi incorporado aos novos conjuntos habitacionais populares, sobretudo 

a partir do final do século XX, caracterizando o que denominamos “espaços residenciais 

populares fechados” (ERPFEs), que guarda semelhanças, mas também diferenças em 

relação aos “enclaves fortificados” (CALDEIRA, 2000). Assim, chegamos a um 

primeiro conjunto de conclusões: 

 Os espaços residenciais fechados não são homogêneos e se inserem em um 

processo mais amplo de produção do espaço urbano que comporta mudanças, 

sobretudo na última década, quando a produção habitacional voltada a segmentos 

sociais de baixa renda incorporou e passou a reproduzir o modelo condominial 

fechado. Levando em conta que a apropriação do espaço se insere na lógica do 

capital, havendo, portanto, a inversão do valor de uso pelo valor de troca 

(LEFEBVRE, 2001), os consumidores de espaços habitacionais pautados no modelo 

do fechamento se diferenciam: os espaços residenciais fechados são consumidos por 

segmentos de renda média e alta e os ERPFEs pelos segmentos de renda mais baixa. 
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A tipologia dos residenciais, a oferta de infraestrutura e de espaços de lazer agrega 

valor aos empreendimentos, distinguindo-os daqueles cuja oferta principal limita-se a 

apropriação residencial.  

 Sob o prisma do controle, nos espaços residenciais fechados são vendidos lotes, 

havendo maior liberdade para a construção das residências (respeitando os critérios 

específicos de cada residencial), sendo possível manter a privacidade dos moradores 

em seu interior. De modo diferente, nos ERPFEs, as residências são vendidas prontas, 

com uma proposta arquitetônica que não favorece a privacidade dos moradores e, 

além disso, em alguns casos, há regulamentação específica que impede a sua 

alteração. Neste sentido, o direcionamento do controle se dá inversamente: no 

primeiro caso, é voltado ao exterior, ou seja, aos não moradores (trabalhadores 

domésticos, vigias, entregadores etc.); nos ERPFEs, o controle é voltado para o 

interior, isto é, para os próprios moradores, confirmando o pressuposto de que o 

controle social é prioritariamente exercido sobre os segmentos de baixa renda. 

 As formas de controle direcionadas a esses segmentos enfrentam pouca 

resistência, predominando a sua legitimidade, em relação a qual, o discurso 

biopolítico da insegurança desempenhou papel estratégico, favorecendo sua 

naturalização. 

 

No que se refere ao processo de reestruturação urbana que alterou a morfologia 

das cidades estudadas e a produção residencial, a incorporação do conceito do 

fechamento se deu em períodos distintos: em Presidente Prudente, a partir da década de 

1970, e, mais recentemente, em Três Lagoas, a partir de 2006. A aceleração do 

crescimento populacional e a conjuntura econômica do segundo mandato do Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, conferiu novo folego a diversos setores econômicos, com 

aumento de investimentos na produção dos ERPFEs em ambas as cidades, que 

analisamos através da articulação escalar, a partir da qual, chegamos um segundo 

conjunto de conclusões: 

 Na escala intraurbana, a localização dos ERPFEs se deu sob a lógica do mercado 

imobiliário, reproduzindo o modelo de produção de habitações de interesse 

social no Brasil, com a implementação de conjuntos habitacionais em áreas 

afastadas, constituindo uma morfologia urbana descontínua.  



219 
 

 A localização desprivilegiada dos ERPFEs, associada aos problemas da falta de 

infraestrutura e da baixa quantidade de serviços oferecidos no seu entorno, 

atribui aos muros o papel de elementos simbólicos de compensação 

mercadológica, que atuam mais como mecanismo de convencimento para a 

aquisição imobiliária, do que como barreiras físicas que limitam a conexão entre 

o dentro e o fora, tal como ocorre nos espaços residenciais fechados de classe 

média e elite. 

 Sob o viés do controle social, ocorre a manutenção de estratégias de afastamento 

dos citadinos pobres dos espaços urbanos apropriados pelos segmentos de renda 

mais elevada, ou seja, o processo de segregação socioespacial continua a pautar 

a produção desses espaços. 

 Embora seja evidente a reprodução de lógicas segregacionistas na produção dos 

ERPFEs, devido às especificidades morfológicas de cada cidade, há uma 

significativa diferenciação quanto à representação do binômio “perto-longe” 

pelos moradores de cada uma delas. A localização dos ERPFEs é representada 

negativamente como muito distante do centro tradicional em Presidente 

Prudente e não tão distante (ou mesmo próxima) para os entrevistados em Três 

Lagoas, o que consideram positivo. 

  Na microescala dos ERPFEs161, o exercício do controle está presente na 

distribuição espacial das residências, caracterizadas pela grande proximidade 

entre elas e pelo arranjo espacial “frente a frente”, que o potencializa por meio 

do envidraçamento das fachadas, permitindo a visualização do que acontece no 

seu interior. O controle - percebido pelos moradores como perda da privacidade 

- conduz a mudanças de hábitos cotidianos, inclusive das práticas espaciais, e à 

eficácia dos sistemas biopolíticos. 

 

Em sentido amplo, a intensa produção/reprodução das cidades tem tornado os 

espaços cada vez menos reconhecíveis, incorrendo no processo de estranhamento à 

cidade. O consumo dos espaços das cidades se dá, mais intensamente, por intermédio do 

automóvel, as ruas são vias de acesso e não meios pelos quais se conhece a cidade, o 

que causa prejuízos ao contato social. Com a mesma intensidade, os espaços públicos 

são ressignificados, associados a espaços perigosos devido à possibilidade da interação 

                                                           
161 Refiro-me a escala da vida cotidiana experimentada no interior dos ERPFEs 
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social, incorrendo em sua desvalorização, sobretudo quando há a possibilidade do 

encontro espontâneo de pessoas de classes sociais distintas. Todos esses processos têm 

conduzido os citadinos a tomadas de decisões marcadamente individuais, o que nos 

conduz a um terceiro conjunto de conclusões: 

 Surge nas cidades contemporâneas, representadas como espaços inseguros, 

novos modelos de moradia, como os espaços residenciais fechados. Inicialmente 

voltados para segmentos de média e alta renda, através da imitação, foram 

disponibilizados aos segmentos populares, no âmbito de um processo amplo de 

busca individual por segurança. 

 O processo de mercantilização da cidade contribuiu para a transformação dos 

citadinos, antes reconhecidos como cidadãos, em consumidores, vivenciando o 

tempo do consumo imediato que é fortemente caracterizado pelo individualismo. 

Mais do que viver a cidade, busca-se consumi-la, conduzindo os citadinos ao 

distanciamento do mundo real e a simulação de um mundo baseado, sobretudo, 

na produção de imagens, de signos e mensagens que caracterizam o consumo 

como uma fantasia, como um desejo e não como uma necessidade real. 

 A velocidade com que os ERPFEs foram vendidos e o intenso consumo de 

equipamentos de segurança ratificam os sistemas biopolíticos que naturalizam a 

estratégia de separação social e evitação de encontros espontâneos, como 

mecanismos de enfrentamento da insegurança urbana e, ao mesmo tempo, 

intensificação da individualização. 

 No Brasil, a implementação de políticas de financiamento habitacional, como o 

programa “Minha Casa Minha Vida”, que estendeu a possibilidade da 

propriedade imobiliária aos segmentos de baixa renda, desempenha importante 

papel nesse processo, que ainda precisa ser melhor compreendido, o que 

demanda pesquisas mais amplas, mas não é desimportante o fato de que mais de 

90% dos moradores que entrevistamos adquiriram sua residência por meio de 

algum tipo de financiamento imobiliário. 

 

Retomando as formas de controle em suas múltiplas escalas (intraurbana e 

microescalar), a atenção aos problemas cotidianos vivenciados pelos moradores, nos 

levou a uma última conclusão: 
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 Há tensão entre as formas de controle e sua naturalização, havendo resistências 

que se manifestam, sobretudo, como transgressões às regras, que implicam na 

potencialização dos conflitos entre vizinhos, reforçando os pressupostos de que 

os espaços fortemente demarcados por mecanismos disciplinares não se 

caracterizam enquanto espaços ideais para a promoção da sociabilidade. 

 

Embora nem todas as questões formuladas no projeto de pesquisa tenham sido 

suficientemente exploradas, como a influência do marketing imobiliário e da mídia no 

processo decisório dos citadinos para a aquisição dos ERPFEs, a identificação dos 

fatores que levaram instituições públicas (Governos Federal e Municipal) e bancos 

públicos a enfrentarem os problemas da demanda habitacional através da produção dos 

ERPFEs, consideramos que a demonstração de sua relevância, ao longo da elaboração 

da tese, resta como estímulo para pesquisas futuras. 

Assim, longe de considerarmos o tema esgotado, ficamos na esperança de que 

este trabalho possa inspirar outras pesquisas a respeito da aplicação das novas técnicas 

disciplinares e de controle nos espaços residenciais urbanos. 
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ANEXO I - ROTEIRO PARA ENTREVISTAS 

 

Primeiro Bloco: começarmos pela identificação dos moradores, apresentando o perfil 
dos entrevistados. Pois assim podemos identificar o perfil de quem está residindo nos 
espaços residenciais populares fechados. 

 

A. Perfil 

A.1. Idade 

A.2. Profissão 

A3. Número de componentes da família, idades e profissões respectivas 

A.4. Renda familiar aproximada 

A.5. Há quanto tempo moram nesse condomínio? 

A.6. Onde moravam antes – apartamento ou casa, (bairro e cidade), se era própria ou 

alugada 

 

Segundo bloco: tratamos das motivações/escolhas de se morar nos ERPFEs, buscando 
entender o processo de escolha desse tipo de moradia, bem como se existem facilidades 
ou melhores condições de oferta e financiamento, se o modelo das habitações supre as 
necessidades das famílias, quais a medidas de segurança adotadas no loteamento e nas 
residências, por fim, qual o significado dos muros para estes moradores. 

Obs.: As questões B.2, B.3 e B4 foram deixadas como testes para saber sua pertinência.  

 

B. Motivação 

B.1. Por que morar em um residencial fechado? 

B.2. (caso não tenha sido mencionado) O fato deste residencial ser fechado e cercado 

por muros ou grades influenciou em sua escolha por adquirir um imóvel aqui? Ou não 

faz diferença?  
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B.3. (Caso tenha mencionado a questão da insegurança, sem tentar explicá-la:) A que 

você atribui esse aumento da violência na cidade? 

B.4. Como essa violência aparece no seu cotidiano? 

B.5. (Caso não tenha sido mencionada) Houve alguma ocorrência violenta com alguém 

da sua família ou alguém próximo, que influenciasse nessa decisão? 

B.6. (Caso não tenha sido mencionada) Quais são as medidas e equipamentos de 

segurança desse condomínio? (Por exemplo: muro, porteiro...) 

B.7. Você considera adequadas essas medidas e equipamentos? 

B.8. Você e sua família adotam medidas de segurança em sua casa ou depois que 

mudaram para cá isso não foi mais necessário? 

B.9. (Caso não tenha sido mencionada a questão das condições para aquisição do 

terreno ou da residência) E quanto às condições para aquisição do terreno ou da 

residência, elas facilitaram ou dificultaram a aquisição? Poderia descrever como isso 

ocorreu (forma de pagamento...)? 

B.10. (Caso o imóvel seja financiado) Qual o tipo de financiamento contratado? Por 

quanto tempo? Você ganhou algum subsídio do governo? 

B.11. Como você ficou sabendo deste imóvel? Ele foi divulgado pela mídia local? 

B.12. Você fez ou pretende fazer alguma alteração no imóvel? (construir mais quartos, 

aumentar a área de serviço, garagem). 

B.13. E se essa mesma casa, com as mesmas condições de financiamento, não estivesse 

num condomínio, fosse sem muros ou grades, você acharia melhor ou pior? Porque?   

B.14. (Caso a família tenha ao menos um filho, mencionado no perfil) E quanto ao(s) 

seu(s) filho(a/s), eles gostam de morar aqui (nesse condomínio)? Porque? 

B.15. Considera que foi um bom negócio? Tem informações sobre a valorização do 

imóvel? Se fosse adquirir atualmente esse imóvel, teria condições econômicas para 

isso? 
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Terceiro bloco: Buscamos aqui caracterizar o cotidiano das pessoas residentes nos 

ERPFEs, descrevendo seu dia a dia, seus deslocamentos pela cidade, buscando 

identificar se houve mudanças de comportamento após adquirirem tais residências. 

 

C. Cotidiano e cidade 

C.1. Descreva a rotina da sua família, começando pela hora em que acordam... 

C.2. O que mudou, nessa rotina, quando mudaram para esse residencial? 

C.3. (Caso não tenha sido mencionado nas duas respostas anteriores) Como são feito 

seus deslocamentos pela cidade?  

C.4. Que locais frequenta para fazer compras? 

C.5. Qual tipo de comércio tem em seu bairro? (caso exista) Você o frequenta? 

C.6. Você considera que esse condomínio é perto ou longe do centro da cidade? 

C.7.  (Caso não tenha mencionado antes) E quanto ao seu local de trabalho, é perto ou 

longe? 

C.8. (Caso não tenha mencionado antes e tenha ao menos um filho estudando) E quanto 

a escola onde estuda(m) seu/sua filho/a, é perto ou longe? 

C.9. Quais os principais problemas enfrentados por você e sua família quanto ao 

deslocamento urbano?O que você gostaria que mudasse?  

 

Quarto bloco: Temos por objetivo entender como é a relação destes moradores 

primeiramente com seus próprios vizinhos, e depois com os vizinhos de fora do 

residencial. 

 

D. Vizinhança 

D.1. Você conhece seus vizinhos? 
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D.2. (Em caso de resposta anterior positiva) Costuma realizar atividades conjuntas com 

eles? 

D.3. Seus filhos mantêm relações com as crianças da vizinhança? 

D.4. E os vizinhos de fora do residencial? Também os conhece? 

D.5. Você costuma receber mais visitas de moradores de dentro ou de fora do 

condomínio? 

 

Quinto bloco: buscamos compreender o uso do espaço nos momentos de lazer destes 

moradores. 

 

E. Lazer 

E.1. Existe área de lazer neste condomínio? (caso exista) você ou outros membros de 

sua família utilizam? Com que frequência? 

E.2. (Caso não tenha) Você gostaria que tivesse? Como seria? 

E.3. O que você e sua família costumam fazer nas horas de folga? Onde vão? 

 

Sexto bloco: também é de importância para esta pesquisa entender quais as regras e os 

conflitos enfrentados pelos moradores neste tipo de moradia, buscando compreender se 

a organização espacial das residências tem alguma influência quanto ao potencial de 

conflito (como construções diversas devido ao tamanho das residências e adequação 

familiar, casas muito próximas umas das outras, pouca experiência de seus moradores 

em morar em sistema de condomínio). 

 

F. O condomínio e as Regras 

F.1. Existem regras neste condomínio? Quais são elas? 

F.2. Você está de acordo com estas regras? 
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F.3. Existe problema com o cumprimento destas regras? 

F.4. Você já presenciou ou ouviu falar de conflitos entre vizinho por conta do 

descumprimento de alguma regra? 

F.5. (caso não tenho sido mencionado) Já houve conflitos, brigas ou discussões neste 

residencial? (caso tenha havido) Por qual motivo? 

F.6. Você e sua família se adaptaram bem a este tipo de moradia dotado de regras? 

Explique melhor.  

F.7. E quanto às crianças e jovens moradoras do condomínio, você nota que eles têm 

mais dificuldade de cumprir essas regras? 

F.8. Como você pode perceber, as residências são muito próximas umas das outras, o 

que acha disso, é normal ou incomoda?  

F.9. Você acha que com essa disposição das residências (frente a frente) possibilita uma 

maior observação tanto das pessoas que estão do lado de fora das casas quanto das 

pessoas que estão no interior de suas residências ou não?  

F.10. (se não respondeu antes) Você se sente controlado morando aqui? Comente isso? 

F.11. Quem cuida da administração desse condomínio? (Há uma associação de 

moradores, um síndico...) 

F.12. Há reuniões de moradores? 

F.13. (em caso de resposta anterior positiva) Você costuma participar? 

F.14. (em caso de resposta anterior positiva) Como são essas reuniões? 

F.15. (em caso de resposta anterior positiva) Muitos moradores participam? 

 

Sétimo bloco: Buscamos uma avaliação dos moradores, solicitando a eles que 

destaquem os pontos positivos e negativos de se morar em loteamentos populares 

fechados. 
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G. Avaliação 

G.1. Você está satisfeito por morar aqui? Destaque os pontos positivos e negativos. 
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ANEXO II – QUADRO DE ENTREVISTAS 

Entrevist
a 

DATA Empreendi
mento 

Idade dos 
entrevist

ados 

Profissão N° 
de 

pess
oas 
que 

resid
em 

Idades e 
Profissões 

Renda 
Familia

r 

Quant
o 

tempo 
reside

m 

Local e 
tipo de 

moradia 
anterior 

1. Rui e 
Ana 
 

 

25/06/2
012 

 

Residencial 
San 
Raphael 

30 anos e 

30 anos 

Ambos 
trabalhad
ores do 
comércio. 

4 Filho, 5 anos,  
estudante; Filha, 
1 ano 

 

R$ 
2.700,00 

2 anos Três 
Lagoas – 
casa 
alugada 

2. José e 
Maria 

 

07/08/2
012 

 

Residencial 
San 
Raphael 

41 anos e 
41 anos 

Encarrega
do 
administr
ativo e 
dona de 
casa 

4 Filho, 13 anos, 
estudante; Filha, 
11 anos, 
estudante; 

R$ 
5.000,00  

1 ano 
e 2 
meses 

Campo 
Grande - 
casa 
própria 

 

3. 
Alberto 

 

28/08/2
012 

 

Residencial 
San 
Raphael 

55 anos Mecânico 
de autos 
(CESP) 

3 Esposa, 53 anos,  
dona de casa; 
Filha, 26 anos,  
Zootecnista 

 

R$ 
4.000,00 

1 ano Três 
Lagoas – 
apartamen
to 
alugado 

4. Miguel 

 

09/09/2
012 

 

Residencial 
Espanha 

62 anos  Contador 4 Esposa, 60 anos, 
empregada 
doméstica; 
Filho, 34 anos, 
Arquiteto; Filho, 
32 anos, 
Zootecnista. 

RS 
5.000,00 
a 
6.000,00
. 

11 
meses 

Três 
Lagoas – 
casa 
alugada 

5. André 11/09/2
012 

 

Residencial  

Espanha 

52 anos Engenheir
o civil 

4  Esposa, 48 anos, 
Professora; 
Cunhado, 43 
anos, Indústria; 
Filha, 9 anos, 
estudante 

R$ 
7.000,00 

11 
anos 

Três 
Lagoas - 

Casa 
alugada 

6.  
Sandro e 
Tereza 

 

02/10/2
012 

 

Residencial 
Alpha 

40 anos e 
35 anos 

Operador  
florestal e 
Agente de 
saúde 

3 Filha, 6 anos - 
estudante 

R$ 
2.900,00 

1ano e 
7 
meses 

Três 
Lagoas - 
casa da 
sogra 
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7. Regina 

 

 

02/10/2
012 

 

Residencial 
Alpha 

55 anos Doceira 
(trabalha 
em casa) 

4 Marido, 56 
anos, 
microempresári
o; Filha, 24 
anos, secretária; 
Neto, 10 meses  

R$ 
4.000,00 

1 ano Três 
Lagoas – 
casa 
alugada 

8. Marta 06/12/2
012 

 

Residencial  

Espanha 

43 anos Empregad
a 
doméstica 

4 Ex-marido, 57 
anos leiteiro; 
Filha, 21 anos, 
balconista; 
Filho, 8 anos, 
estudante 

R$ 
1.500,00  

11 
anos 

Três 
Lagoas -  

casa dos 
pais 

9. 
Roberto 

12/12/2
012 

 

Residencial 
Espanha 

54 anos Corretor 
imobiliári
o 

4 Esposa, 49 anos, 
dona de casa; 
Filha, 14 anos, 
estudante; Neto, 
9 anos, 
estudante.  

R$ 
6.000,00   

5 anos Três 
Lagoas – 
casa 
Alugada 

10. 
Guilherm
e 

 

09/02/2
013 

 

Residencial 

Alpha 

40 anos Técnico 
de 
segurança 
do 
trabalho 

3 Esposa, 34 anos, 
secretária; 
Folha, 7 anos – 
estudante 

R$ 
3.000,00  

2 anos Três 
Lagoas -  

casa 
alugada 

11. 
Pereira 

 

 

15/03/2
013 

 

Residencial  

Alpha 

35 anos Operador 
de 
máquina 
florestal 

3 Esposa, 26 anos, 
dona de casa; 
Filha, 11 meses  

R$ 
2.200,00  

3 anos Três 
Lagoas – 
casa 
alugada 

12. Fábio 

 

17/03/2
013 

 

Residencial 

Alpha 

38 anos 

 

Técnico 
em 
logística 

2 Irmão, 32 anos, 
Indústria  

R$ 
6.000,00 

1 ano 
e 3 
meses 

Três 
Lagoas -  

Casa dos 
pais 

13. 
Fernando 

 

 

17/03/2
013 

 

Residencial 
Alpha 

22 anos Técnico 
de 
instrumen
tação 
industrial 

2 Esposa, 23 anos, 
Comércio 

R$ 
5.000,00 

2 anos Três 
Lagoas -  

casa dos 
pais 

14. 
Valdir 

 

13/03/2
014 

 

Residencial 

Esmeralda  

42 anos Mecânico 2 Esposa, 45 anos, 
cozinheira; 

Filho, 23 anos, 

R$ 
3.500,00 

6 anos Presidente 
Prudente 
– casa 



240 
 

bancário própria 

15. Geni 
e Acir 

 

 

23/09/2
014 

 

Residencial 

Bela vista 

(Prudente) 

78 anos e 
48 anos. 

Cozinheir
a 

2 48 anos, mestre 
de obras 

R$ 
4.000,00 

7 anos Presidente 
Prudente 
– casa dos 
filhos.  

16. Bento 

 

23/09/2
014 

 

Residencial 

Bela Vista 

 

77 anos Aposenta
do 

3 Mora com seus 
dois filhos 

R$ 
5.000,00 
a 
6.000,00 

7 anos Piraju – 
casa 
alugada 

17. 
Cleide 

24/09/2
014 

 

Residencial 

Bela Vista 

 

33 anos Auxiliar 
de 
desenvolv
imento 
infantil 

4 Marido, 33 
anos, 
confeiteiro; 
Filha, 8 anos, 
estudante; Filha 
5 anos, 
estudante 

R$ 
2.600,00 

7anos Presidente 
Prudente 
– casa 
alugada 

18. 
Mirtes 

24/09/2
014 

 

Residencial 

Bela Vista 

 

63 anos Agente 
patrimoni
al 

1 Apenas a 
entrevistada 

R$ 
2.500,00 

7 anos Presidente 
Prudente 
– casa 
alugada 

19. 
Gustavo 

 

01/11/2
014 

 

Residencial 
Eco Palace 

48 anos Professor 
universitá
rio 

3 Esposa, 27, 
arquiteta; Filha, 
11anos, 
estudante; Filha, 
8 anos, 
estudante; Filho 
1 ano 

R$ 
5.000,00 

5 
meses 

Presidente 
Prudente 
– casa 
alugada. 

20. 
Evandro 

 

09/12/2
014 

 

Residencial 
Primavera 

35 anos Microemp
resário 

4 Esposa, 36 anos, 
psicóloga; Filha 
4 anos; Filho 3 
anos 

R$ 
25.000,0
0 

7 anos Alfredo 
Marconde
s – casa 
alugada 

21.  
Murilo 

 

10/01/2
015 

 

Residencial 
Vista do 
Vale 

32 anos Contador 3 Esposa, 27 anos, 
contadora;  
filho, 2 anos 

R$ 
4.000,00 

1 ano Presidente 
Prudente 
– casa de 
parentes 
(cedida). 

22. Jair 

 

12/01/2
015 

Residencial 
Vista do 
Vale 

40 anos Bioquími
co 

3 Esposa, 30 anos, 
veterinária; filho 
2 meses 

R$ 
6.000,00 

5 
meses 

Presidente 
Prudente 
– casa 
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* Entrevistas realizadas pela colega Viviane Fernanda de Oliveira. 

 

 

 alugada 

*23. 
Sonia 

 

21/10/2
012 

Residencial 
Esmeralda 

42 anos Dona de 
casa 

4 Marido, 54 
anos, 
aposentado; 
filho 21 anos, 
desempregado e 
Filha, 17 anos - 
secretária 

R$ 
1.200,00 

6 anos Presidente 
Prudente 
– casa 
alugada 

*24. 
Mônica 

 

23/10/2
012 

Residencial 
Esmeralda 

30 anos Estudante 4 Marido, 39 
anos, pedreiro; 
Filha, 14 anos, 
estudante; Filho, 
12 anos, 
estudante e 
Filha, 6 anos - 
estudante 

R$ 
1.600,00 

4 anos Presidente 
Prudente 
– casa 
alugada 

*25. 
Tiago 

 

01/11/2
012 

Residencial 
Esmeralda 

38 anos Mecânico 2 Esposa – dona 
de casa 

R$ 
1.500,00 

6 anos Presidente 
Prudente 
– casa 
alugada 
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