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DO REAL AO SIMULACRO: 

Desvendando significados e pressupostos pelas vozes de 

moradores dos Espaços Residenciais Fechados “Alphaville, Quintas 

do Lago e Sunville” em Mossoró/RN.  

INTRODUÇÃO 

Este trabalho emerge de pesquisa de mestrado já concluída, ao qual 
repercutiu em inúmeras reflexões sobre a relação material e simbólica na 
produção da moradia-mercadoria, aqui representada pelos Espaços 
Residenciais Fechados.1 Tem por objetivo discutir acerca da representação 
imagética dos espaços residenciais fechados por meio das vozes dos 
moradores. O objeto empírico trata-se dos empreendimentos residenciais 
Alphaville, Quintas do Lago e Sunville localizados na cidade de Mossoró/RN.  

Foram realizadas entrevistadas semiestruturadas com moradores dos 
espaços fechados.  O roteiro da entrevista foi aplicado a 21 (vinte e um) 
moradores, 7 (sete) em cada espaço residencial e esteve estruturado em tópicos, 
a saber: a) Perfil; b) Motivação; c) Infraestrutura e Serviços; d) Cotidiano e 
Cidade e e) Vizinhança. Em cada tópico foi possível perceber elementos ora 
similares entre os três empreendimentos ora singulares de cada espaço 
residencial, mas que no geral – independente do empreendimento - refletem a 
identificação com a grife habitacional no modo de viver a cidade. 

Através da análise das entrevistas, foi possível perceber convergências 
dos dados coletados dentre os três empreendimentos. Dessa forma, foi realizado 
um compilado destas informações e categorizados em três eixos analíticos, de 
modo sempre articulado ao aparato teórico que baseia a discussão da moradia 
intramuros. Os três eixos de análise estiverem estruturados dentro de uma lógica 
de compreensão que transita “Do real ao Simulacro” por meio de relação teórica 
e empírica. 

O primeiro eixo analítico – Do aspecto real da moradia-mercadoria – 
consiste nos pressupostos desvelados pelos discursos dos moradores sobre a 
renda da terra urbana e valorização imobiliária. O segundo eixo analítico– 
Transitando entre objetividades e subjetividades: Insegurança Urbana, 
Segurança e Isolamento (causa, alternativa e consequência) – consiste no eixo 
de transição do processo analítico, pois apresentam elementos tanto materiais 
como simbólicos. E o terceiro eixo analítico – Ao simulacro da moradia: entre 
fetiches e representações – concentram-se relatos, predominantemente 
articulados à representação da moradia.  

                                                           
1 Corroboramos com o termo desenvolvido por Sposito e Góes (2013), “Espaços residenciais 
fechados” a despeito de três elementos preponderantes, a saber: 1) às diferenças jurídicas entre 
regimes condominiais e de loteamento, e suas contradições quanto à legalidade; 2) compromisso 
acadêmico de não perpetuar o discurso errôneo de nomenclaturas jurídicas; e 3) por considerar 
espaços residenciais fechados toda forma de moradia horizontal intramuros. 



2 
 

DO ASPECTO REAL DA MORADIA-MERCADORIA: RENDA E 
LOCALIZAÇÃO 

 Este primeiro eixo analítico se articula à teoria marxista da renda da terra 
urbana, dentro da lógica do sobrelucro da localização. Sobre tal, ao analisar os 
relatos dos moradores, percebe-se notadamente o fenômeno do que Lefebvre 
chamou de “vitória do valor de troca sobre o valor de uso”. O valor de uso, dentro 
da teoria marxista dialética é sobreposto pelo valor de troca, ao passo em que 
há uma relação especulativa e valorativa da moradia-mercadoria ao que 
Bourdieu (1999) chamou de habitus: ambiente diferenciado que uma parcela da 
sociedade reside na cidade (Quadro 1). 

Quadro 1 - Relatos dos moradores sobre renda de terra urbana e localização 

ENTREVISTADO DISCURSO 

 

 

 

 

 

ALP – 01 

 

Inicialmente eu iria morar no Quintas do Lago, havia 
comprado dois terrenos. Então eu já sabia que ia 
morar.. Aí eu fui consultar as pessoas, todas as 
pessoas profissionais de área imobiliária que eu 
consultei disseram uma coisa: Nem pensar, entre 
Quintas e Alphaville, é Alphaville. [Entrevistadora: 
Sobre qual argumento?] Valorização, comercial 
mesmo. Você ter uma casa no Alphaville não era 
nem diferenciação de condomínio em si, era dizer o 
seguinte você ter uma casa no Alphaville pra vender 
comercialmente, valorizada comercialmente. (...) Eu 
não sou um cara que tenho dinheiro guardado, 
então meu dinheiro está lá, se um dia você tem uma 
urgência de saúde, você pode se desfazer com 
muito mais rapidez. (...) 

 

 

 

ALP – 02 

 

 

A gente viu essa visão do nome. Na verdade, a 
gente veio comprar o terreno pensando em vender, 
em ganhar dinheiro em cima dele. (...) A gente sabia 
que poderia valorizar ainda mais o terreno e 
valorizou, mas a gente optou por construir. Na 
época eu comprei à vista por R$ 90000,00, e hoje 
você compra por R$ 120000,00. 

 

 

 

SUN – 06 

 

 

Na verdade, quando a gente chegou aqui não tinha 
UnP, não tinha o Atacadão e não tinha o Shopping, 
basicamente só tinha esse aqui e a promessa. 
Olha, ‘ali vai ser o shopping’, estava em construção 
na época, a Unp estava em construção também, 
porque a UnP foi crescendo gradativamente. E não 
tinha esse pontos comerciais aqui também. Então 
foi o primeiro a se instalar aqui. 

 

 

Frequento os restaurantes da Nova Betânia, 
sobretudo, aqui na Avenida João da Escóssia. 
Porque na verdade, em Mossoró o fato é que a 
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QL – 05 

 

 

maioria dos restaurantes eles estão concentrados 
basicamente num bairro só, então acaba que não 
muda muito porque a própria cidade está 
configurada nesse sentido.” 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

Tomando o relato do entrevistado ALP-01, a percepção de valorização 
comercial considerada pelo entrevistado corrobora com a vitória do valor de troca 
sobre o valor de uso, o solo urbano incorpora renda e ela está dinamizada pela 
circulação de mercadorias. A rentabilidade do solo urbano foi um elemento 
percebido constantemente nas falas dos entrevistados, aludida por termos como 
“valorização”, “dinheiro”, “compra e venda” calcados na lógica da produção 
capitalista do espaço.  

De acordo com classificação elencada por Harvey (1980) na teoria 
microeconômica de uso do solo urbano, os “usuários da moradia” buscam por 
obter valor de uso através do arranjo de troca. Esse elemento pode ser percebido 
na fala do entrevistado ALP – 02, em que diz que comprou o terreno pensando 
na sua rentabilidade à longo prazo e, que na verdade, a perspectiva de morada 
só veio com o passar dos anos, pois inicialmente a prevalência estava no valor 
de troca da moradia-mercadoria.  

O Presidente da Associação do Alphaville informou que há uma grande 
procura por lotes no Alphaville e que está previsto que em 2020 seja lançado a 
próxima “fatia da pizza”. Esse fator vincula-se ao que Ribeiro (2015, p.39) lembra 
que “é a procura que suscita o preço da terra e não o encontro entre o mercado 
de produtores e compradores do solo”. Trata-se da demanda capitalista pelo solo 
urbano.  

Nesta perspectiva, o preço da terra urbana consiste numa transformação 
sócio-econômica do sobrelucro da localização ao passo que o solo adquire renda 
através do movimento de agentes capitalistas na valorização de determinadas 
porções da cidade. Essencialmente, a localização foi retratada como elemento 
preponderante na escolha em residir no Alphaville, Quintas do Lago e Sunville. 
Os três empreendimentos residenciais estão inseridos dentro de um mesmo 
sistema de objetos urbanos, a renda diferencial gerada por esse sistema os 
coloca sob uma mesma lógica diferenciação e valorização espacial. Destarte, 
ambos estão localizados numa mesma centralidade de valorização, beneficiados 
pelo acesso aos mais variados serviços, comércios, infraestrutura urbana se 
comparado às demais porções da cidade de Mossoró/RN. 

O fator localização citado pelo entrevistado SUN-06 – através do termo 
“promessa” - é um dos elementos do que Harvey (1980) chamou de benfeitorias 
do solo urbano, pois confere privilégio de monopólio ao proprietário do solo. O 
entrevistado percebe que a aquisição da propriedade privada naquela localidade 
resultaria em benfeitorias à longo prazo por meio das ações dos agentes 
produtores do espaço.  

Botelho (2007) percebe este panorama de benfeitorias do solo urbano a 
partir de uma dupla dimensão; de um lado, a produção e circulação de 
mercadorias, neste caso - espaços residenciais fechados -, e por outro lado, os 
agentes econômicos direcionando a produção objetos de imobiliários para 
porções específicas da cidade de modo a fortalecê-las. Esta realidade é 
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percebida na “centralidade de valorização” que estão inseridos os três 
empreendimentos residenciais, sendo beneficiados pelo ciclo de investimentos 
do setor imobiliário.  

A entrevistada QL-05 ao indicar que a cidade está configurada na 
concentração de serviços e comércios dentro de uma mesma localidade, 
evidencia para o vem sendo discutido sobre a lógica de incidência do capital 
imobiliário nas cidades brasileiras. Além disso, aponta também para o público-
alvo destes empreendimentos. Esta configuração citadina, articulada e 
direcionada para uma determinação parcela da sociedade, fortalece a formação 
desta centralidade e corrobora com o que Lefebvre chamou de “Positividades do 
Urbano”, que se referem a áreas com melhores estruturas, equipadas e 
preparadas para atender uma fração da sociedade e, neste estudo específico, 
seria a elite mossoroense.  

A compreensão materialista da produção da moradia-mercadoria conta 
com uma extensa literatura e estudos no âmbito da economia política, afinal, ao 
tratarmos da produção do espaço urbano – eminentemente capitalista – a renda 
da terra urbana é resultante deste processo. Dessa forma, partimos “Do Real”, 
da materialidade na produção do espaço urbano através das forças produtivas e 
agentes produtores para transitar para os elementos objetivos e subjetivos do 
eixo da segurança.  

TRANSITANDO ENTRE OBJETIVIDADES E SUBJETIVIDADES: 
INSEGURANÇA URBANA, SEGURANÇA E ISOLAMENTO (CAUSA, 
ALTERNATIVA E CONSEQUÊNCIA) 

Insegurança Urbana 

Ao questionar os moradores ao que atribuem a questão da insegurança 
urbana, foi possível notar, em muitos casos, uma percepção crítica sobre a 
realidade na qual estão inseridos. Mas, por outro lado, foi possível notar o quanto 
essa prerrogativa crítica reforça a escolha em morar nos espaços residenciais 
fechados. Os elementos que fundamentam a insegurança urbana estabelecem 
no imaginário das pessoas uma recusa de viver os problemas citadinos e, a 
consequente, direcionando-os para a moradia intramuros (compreendendo, 
sobretudo, que existem outras motivações envolvidas). 

O cenário de insegurança urbana está imbuído de aspectos tanto 
objetivos como subjetivos. Segundo Curbet (2007) existe uma insegurança 
objetiva que expressa uma relação razoável entre o medo que experimenta um 
cidadão e seu nível de exposição real a uma ou várias formas concretas de 
agressão criminal. Bem como também se identifica uma insegurança subjetiva 
expressa no medo difuso e a delinquência que não necessariamente 
corresponde à vulnerabilidade específica do cidadão que a experimenta.  

No mesmo entendimento, Santos (1999) estabelece dois conceitos sobre 
essa perspectiva: a tecnoesfera e psicoesfera do medo. Segundo o autor, esses 
conceitos possibilitam que o espaço geográfico seja compreendido tanto na 
esfera dos objetos e materialidades, representado pela tecnoesfera como na 
relação de imaterialidades de informação, sentimentos e simbologias, que seria 
a psicoesfera. Presume-se então que a sensação de insegurança se relaciona à 
psicoesfera do medo e à tecnoesfera da segurança.  
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Esses conceitos foram percebidos nos relatos dos entrevistados quando 
questionados a quais elementos atribuem a questão da insegurança urbana, 
como pode ser visto no quadro 2. 

Quadro 2 - Relatos dos moradores sobre insegurança urbana 

ENTREVISTADO DISCURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALP – 03 

 

 

 

É complexo, Liêssa.. Eu que acredito que o fato das 
regras de impunidade, as regras que levam a 
impunidade, o que a gente percebe ultimamente a 
proliferação ou espraiamento no país das facções, 
inclusive em cada estado passa a ter facções rivais 
que elas precisam se manter, e geralmente a 
manutenção delas chega a ser financiada pelo 
crime. E a própria lógica da crise que nós temos 
desde 2008 pra cá, que explode em 2008, e que 
hoje nós temos no Brasil em torno de 14 milhões de 
desempregados. Isso é um dos fatores que levou a 
uma limitação de oportunidades legais e dignas 
para muitos jovens onde o crime passou a 
prevalecer como uma oportunidade viável para 
muitos jovens que não encontrava uma inserção 
produtiva. A gente percebe pelos números, que 
geralmente espantam, praticamente 100% mortes 
de jovens entre 18 a 24 anos, isso é de uma tristeza 
muito grande. Eu vejo isso como uma tristeza, onde 
nós temos uma geração sendo dizimada. Mas o 
crime passou a ter uma espécie de crescimento ou 
espraiamento em função da própria dificuldade ou 
deficiência do sistema de absorver esses jovens em 
inclusão de oportunidades. E é isso que cria um 
clima de instabilidade, de incerteza e de medo. É 
incrível a sensação de segurança que eu tenho 
assim que eu entro no condomínio, é como se eu 
tivesse exposto lá fora em um ambiente meio que 
hostil, que é hostil, na verdade. Onde a qualquer 
momento você pode ser abordado, a qualquer 
momento você pode ser assaltado... Dentro do 
condomínio já se tem uma sensação de segurança 
maior. 

 

 

 

 

 

QL – 02 

 

Ah, assim.. Eu não sei se vai dá tempo eu falar 
sobre isso aí.. (risos) Mas é um complexo de fatores 
políticos e sociais de retrocesso no qual o Brasil 
vem sendo vítima desde a sua existência. Então nos 
temos uma elite atrasada e letrada e 
descompromissada com o conceito de nação. Essa 
elite dominou o Brasil por praticamente todo o 
período de existência do Brasil enquanto Estado, e 
nunca se preocupou em investir em políticas 
públicas sérias. Então nós tivemos um pequeno um 
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 espaço, de repensamento, de ressignificação do 
Brasil com o governo o Lula e que incomodou 
demasiadamente a elite. Então, um processo de 
falta de uma elite que queira que ter um projeto de 
nação para o Brasil. 

 

 

 

 

 

 

QL – 03 

 

Aí vai depender da realidade da cidade, a realidade 
econômica, social, de empregabilidade, enfim.. Aqui 
em Mossoró é uma zona de convergência de muitas 
populações, de muitos municípios. Então, hoje em 
Mossoró, a gente conta, infelizmente, com uma 
população favelizada de grande porte. Uma 
população que está hoje realmente excluída, sem 
acesso a educação, sem acesso a emprego, sem 
acesso a moradia. É uma cidade que você tem 
grande problema com a questão da regularização 
fundiária, uma cidade com mais de 60% dos imóveis 
estão ilegais. Os índices de violência em Mossoró, 
infelizmente se destacam nacionalmente, 
internacionalmente, então, são muitas ocorrências 
nessa cidade todos os dias, para a classe média 
esteja confiando em morar numa casa na rua. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

A partir da Revolução Industrial, a perspectiva de insegurança passou a 
estar atrelada à presença do que Bauman (2009) chamou de “estrangeiros”, 
desconhecidos e distanciados por diferentes segmentos sociais. Dada a 
realidade de multidões revoltosas e violentas – pobres marginalizados – 
surgiram estratégias de controle social institucionalizadas (polícia, prisão, asilos, 
hospitais), mas que atualmente essas medidas apresentam-se insuficientes em 
virtude das mudanças experimentadas pela produção capitalista e ineficiência 
do Estado. O cenário urbano apresenta uma série de fissuras, sinuosidades, 
conflitos, dimensões e distorções. Nesse contexto, o urbanismo contemporâneo 
– resultado da globalização e política neoliberal (mercado global) – pressupõe a 
propagação do sentimento de insegurança. 

Atualmente a questão de insegurança urbana está pautada no que fugiu 
da compreensão do tolerável, no medo do outro (estrangeiro) e repercute na 
sociedade numa sensação de insegurança desmedida. Segundo Pedrazzini 
(2006) a violência urbana é reposta de quatro elementos especificamente sociais 
(crescimento das desigualdades), políticos (criminalidade da pobreza), espaciais 
(fragmentação do território) e/ou ideológicos (sujeição da democracia à 
segurança) os quais combinam entre si no resultado de uma sociedade refém do 
medo urbano. Em consonância com autor supracitado, todos os elementos 
elencados podem ser identificados na fala do entrevistado ALP-03.  

Ao analisar o discurso do entrevistado ALP-03, percebem-se relações 
diretas com estes elementos, a saber: a) quanto ao elemento social (crescimento 
das desigualdades) ele atribui este aspecto a “ deficiência do sistema de 
absorver esses jovens em inclusão de oportunidades”; b) quanto ao elemento 
político (criminalidade da pobreza), o entrevistado aponta que “nós temos uma 
geração sendo dizimada”; c) quanto aos aspectos espaciais (fragmentação do 
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território) ele aponta para “a sensação de segurança que eu tenho assim que eu 
entro no condomínio”. Nesse sentido, o condomínio passa a representar uma 
barreira física na fragmentação do território, nesse caso, territorialmente isolado 
e fragmentado, por fim, d) quanto ao aspecto ideológico (sujeição da democracia 
à segurança), o entrevistado afirma que “dentro do condomínio já se tem uma 
sensação de segurança maior”, na recusa de viver as diligências do urbano e a 
segurança privativa funcionando como sujeição às ineficientes políticas públicas 
de segurança do Estado.  

No momento em que o entrevistado ALP-03 cita que “onde a qualquer 
momento você pode ser abordado, a qualquer momento você pode ser 
assaltado..” coaduna com o que Adorno e Cardia (1999) aponta enquanto “ 
drama social” que atinge atores situados de modo diferente na arena da vida 
coletiva pelo sentimento desmesurado de medo como se o perigo estivesse por 
toda parte. Esse drama social faz com que, a partir do ticket que é residir nos 
espaços residenciais, apresenta-se enquanto alternativa solvável para estar fora 
desse contexto de medo, pavor e contradições do urbano.  

Levando em consideração a realidade específica de Mossoró dentro do 
contexto da criminalidade a nível local, nacional e internacional, é possível 
perceber que este impacto da ineficiência da segurança pública em Mossoró, 
apresenta-se como elemento relevante para os moradores quando argumentam 
em residir nesses espaços fechados.  De acordo com a revista britânica The 
Economist em 20172, Mossoró aparece como a 18º cidade mais violenta do 
mundo. Quando questionado aos moradores se houve alguma situação de 
pânico que motivou a escolha em residir no espaço residencial fechado, 60% 
dos entrevistados responderam que havia acontecido alguma situação de temor, 
concretizada ou não em assalto.  

Desse modo, não se pode olvidar do fato do que Souza (2006) chamou 
de “criminalidade objetiva”. No entanto o mesmo autor relativiza essa questão ao 
fato da “sensação de insegurança” causada por tal realidade, e corrobora com o 
que Pedrazzini (2006) constatou de que o medo não nasce na experiência direta 
da violência. Valendo-se, nesse aspecto, aos demais 40% dos entrevistados que 
retrataram não terem sido motivados por uma situação de violência quando 
decidiram morar nos espaços residenciais fechados e, nesse sentido, sendo 
movidos pela insegurança urbana e pelo medo em vivenciar situações parecidas. 

Esse aspecto vincula-se ao que Predazzini (2006) chamou de “Urbanismo 
do Medo”. Por um lado, existe uma parcela da sociedade que vivencia as 
condições de insegurança e violência urbana e por outro lado, há uma parcela 
que busca por alternativas de encontro a essa realidade, refletindo na negativa 
de participar das contradições da vida urbana. Ao mesmo tempo em que a 
insegurança urbana separa os homens, ela os une pelo sentimento do medo.  

Segurança 

“Segurança”, “segurança” e “segurança”. Esse foi o termo comumente dito 
pelos entrevistados. A busca por segurança no contraponto a indigência urbana, 
impulsionando a criação de muros reais e imaginários.  Caldeira (2000) define 
esse fenômeno urbano – a produção dos espaços residenciais fechados - como 

                                                           
2 Disponível em: http://www.omossoroense.com.br/mossoro-aparece-como-a-18a-cidade-mais-violenta-

do-mundo-e-natal-a-33a. Acessado em 10/05/2019. 



8 
 

enclaves fortificados ou arquitetura de segurança ou mesmo estética da 
violência. Oliveira (2008) define como comunidade artificial. Amêndola (2000) 
como cidade blindada e Glasxe (2003) como cidade fragmentada, ambos com 
um elemento em comum em suas discussões – o aspecto da busca por 
segurança. 

Da à psicoesfera do medo e à tecnoesfera do segurança (SANTOS, 
1999), Melgaço (2010) defende o termo de “Securização Urbana”. Baseada na 
violência e no medo globalizado, a securização urbana traduz em formas 
arquitetônicas à criação de espaços exclusivos e vigiados. Esses espaços estão 
articulados por uma busca incessante – a segurança – e tem reforçado a 
psicoesfera do medo, tolhendo muitas liberdades individuais. Nessa perspectiva, 
em consonância com estes autores, se percebe o processo de securização 
urbana evidenciado nos relatos dos moradores (Quadro 3). 

Quadro 3 - Relatos dos entrevistados sobre segurança 

ENTREVISTADO DISCURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QL – 02 

 

Nós temos uma estrutura de segurança bem 
eficiente, nós temos lá um sistema de câmeras que 
monitora todo o condomínio, a gente tem mais de 
80 câmeras monitorando o condomínio.. Então é um 
Big Brother. Então assim, nós temos um sistema de 
câmera, um monitoramento muito grande, nós 
temos um sistema de guarita com empresa 
especializada em segurança de condomínio. De 
modo que assim, eu fico eu fico totalmente 
tranquilo. Tem uma coisa que eu faço todo dia: 
Quando eu chego em casa, eu desligo o ar 
condicionado, baixo os vidros do carro, e ando 
desse jeito assim. Me sinto totalmente seguro e livre 
quando eu entro lá dentro. Passei o cancelo de 
entrada no condomínio, eu faço isso, pode ser a 
hora que for, eu faço isso porque eu me sinto bem, 
me sinto seguro. (...) Morar num condomínio desse 
não é barato, a casa pra construir não é barato, o 
padrão de vida que você tem lá não é barato e o 
custeio do condomínio não é barato. Justificaria 
você ir pra lá apenas pela vaidade de morar lá? Na 
minha perspectiva de vida, não. Mas eu tenho um 
fator que me faz ter esse custo ao morar que é a 
segurança. Esse é um ponto positivo que eu acho, 
ele me proporcionar essa segurança. Da mesma 
forma que isso é um ponto negativo, porque a 
concepção de vida que eu tenho é de vida social, de 
vida coletiva, aliás. As cidades devem ser 
projetadas para as pessoas viverem coletivamente, 
pra você dividir o mesmo espaço. 

 

 

Não é uma segurança, é uma alternativa 
realmente, e é uma alternativa falha. Certo? Porque 
nós temos uma falsa segurança quando estamos lá 
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QL – 01 

 

 

dentro, porque estamos dentro de um local murado, 
vigiado, com uma guarita blindada, mas nós não 
temos segurança sequer até chegar lá. Então várias 
e várias vezes já acontecerem assaltos no percurso, 
na entrada do próprio condomínio, então assim.. Se 
você for realmente avaliar: Eu estou seguro? Não 
está, não está seguro. Porque nós seres humanos 
a gente vive disso, a gente vive de estar buscando 
minimizar o perigo, e aí qualquer coisa a gente se 
acalenta. A verdade é essa. Então a gente buscou 
se acalentar com essa falsa segurança. E, bom, no 
dia a dia, acaba a gente tendo um pouco dessa 
segurança porque a gente não precisa sair muito de 
lá. Então a gente não precisa está muito na rua. E 
você imagine só.. Como assim, Izabel? No final de 
semana, praticamente não saio de lá, lá meus filhos 
tomam banho de piscina, lá andam de bicicleta, 
enfim.. A gente vai ao restaurante de lá mesmo, e 
bom, acaba consumindo todo tempo dentro do 
próprio condomínio, os vizinhos são familiares já e 
você acaba não estando tão submetido a 
insegurança, justamente por isso, você não sai 
muito de dentro de casa. 

 

 

 

 

SUN – 01 

Nós temos uma guarda durante o dia que não 
é armada e a noite tem um guarda armado na 
portaria, além do porteiro. Aí tem um rondista que 
fica com uma moto, que ele circula todo o perímetro 
do condomínio, numa via que contorna. Tem cerca 
elétrica e tem concertina. E esse rondista tem uma 
frequência dele passar, não sei se é 30min, ele bate 
o cartãozinho de ponto para marcar a frequência. 
Então ele fica o dia e a noite. O dia não tanto 
fazendo ronda, mas a noite ele passa a noite 
fazendo ronda. E tem câmeras também. 

 

 

QL – 06 

Nenhum condomínio hoje eu lhe asseguro 
que é seguro, nenhum. Qualquer um que quiser 
entrar aqui, ou no Alphaville ou no Sunville, entra, 
ou em qualquer outro. É apenas uma 
“Pseudosegurança”. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

De acordo com o discurso do entrevistado QL-02, há um fator que faz com 
que ele tenha esse custo em residir neste espaço, a segurança. Esse 
pensamento corrobora com a reflexão que Arendt (2007) faz sobre a supremacia 
do interesse privado ao interesse público. A partir do momento em que há 
rejeição de viver o público e suas contradições, há o fortalecimento da iniciativa 
privada, neste caso, representada pelo setor imobiliário na produção os espaços 
residenciais fechados que vendem, de sobremaneira, o acesso à segurança. 
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A racionalização do espaço para fins de segurança cria, contudo, as 
condições para o surgimento de contra-racionalidades. Territórios repartidos, 
isolados, segregados por muros, por fortificações, assinalando “o limiar entre nós 
e eles, entre ordem e caos, paz e guerra, os inimigos mantidos fora dos muros e 
sem possibilidade de aproximação” (BAUMAN, 2009, p. 76). 

Tomando como base o discurso entrevistado QL-06, ao tratar a segurança 
enquanto uma Pseudosegurança, remetemos ao que Souza (2000) faz 
referência ao enclausuramento de uma parte crescente de classe média e das 
elites e considera que “não passa de uma pseudossolução escapista” 
realimentando as tensões que marcam a cidade contemporânea. O autor 
compreende que não é capaz de diminuir os ricos e menos ainda evitá-lo. 

Cabe ressaltar que o entrevistado QL-06 aponta para esta realidade como 
uma “ilusória sensação de segurança”. Definido neste eixo analítico enquanto 
uma alternativa para a insegurança urbana, a busca por segurança esteve 
presente na fala na maioria dos entrevistados. Nesse sentido, o entrevistado QL-
01 coaduna ao que Bauman (2009) afirma de que a segurança funciona com 
qualquer paliativo, nada promete além de uma proteção contra alguns de seus 
efeitos imediatos e temidos. 

Essa proteção, conforme explicitado pela fala do entrevistado SUN-01, 
está basicamente articulada por um sistema de segurança e monitoramento. Por 
vezes, questionei aos entrevistados se a vigilância não causava desconforto ou 
uma falta de privacidade e as repostas assertivamente concordavam com todas 
as medidas tomadas, mesmo que pareça um big brother, como disse o 
entrevistado QL-01.  

Outro elemento a ser considerado, que retoma o que Bauman (2009) 
nomeou de “estrangeiros”, consiste no medo do desconhecido. Ao questionar os 
moradores sobre a necessidade de haver estabelecimentos comerciais dentro 
do condomínio, os entrevistados, em sua maioria, retratam não achar prudente, 
ora sob o argumento de que se trata de um empreendimento tipicamente 
residencial ora por acreditar que estaria dando abertura para uma possível falha 
na segurança, justamente por não conhecer aqueles pretensos trabalhadores, 
como retratou a entrevistada ALP-04 “a gente nunca conhece ninguém”.  

De acordo com Souza (2003, p. 83) a “convivência favorece a tolerância: 
a segregação realimenta a intolerância.” Sumariamente, por meio da percepção 
de se proteger do outro, os entrevistados citavam a necessidade de ampliar o 
sistema de segurança; aumentar o número de câmera; forma de controle na 
entrada (no caso do Alphaville, a cobrança pela alteração do portão para tipo 
“gaiola” ou clausura com sistema de intertravamento) e aumentar controle sobre 
aqueles que prestam serviços no condomínio. Esses elementos fortalecem o 
fenômeno do isolamento: a auto-segragação. 

Isolamento: Auto-segregação 

Ao passo em que se busca por segurança (alternativa) no contraponto à 
insegurança urbana (causa), o isolamento resulta enquanto consequência deste 
processo, a auto-segregação. Souza (2000) considera a auto-segregação 
enquanto um “fenômeno internacional”. A segregação residencial é um conceito 
amplamente discutido na literatura, sobre o qual articulam-se as ações dos 
agentes econômicos, interferência do Estado e uma classe dominante de alto 
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poder aquisitivo. Há uma articulação direta entre segregação e auto-segregação, 
entre àqueles que segregam e os que são segregados, o que estão inseridos no 
ambiente segregado e àqueles que estão fora dele. Nesse ponto de análise, 
voltamos o olhar para os que estão intramuros, contribuindo para o fenômeno de 
auto-segregação, e consequente isolamento, por vezes mais instintivo do que 
intencional (Quadro 4). 

Quadro 4 - Relatos dos entrevistados sobre isolamento; auto-segregação. 

ENTREVISTADO DISCURSO 

 

 

 

SUN – 02 

Olha, tem até uma música de Marcelo Yuka do 
RAPPA que fala muito em poucas palavras, que é: 
“As grades do condomínio são pra trazer proteção, 
mas também trazem a dúvida se é você que está 
nessa prisão.” Então, a gente lá dentro fica em cerca 
elétrica, com segurança, pra sair tem uma 
burocracia, pra entrar tem outra. Mas de toda forma, 
existe um isolamento nesses condomínios em 
busca desses direitos que as políticas públicas não 
conseguem. 

 

 

ALP – 07 

 

Depois que a gente foi morar lá a gente não sai mais 
de casa, pra restaurante, nem pra ir pra barzinho. 
Pronto, isso mudou drasticamente. Vai fazer três 
anos, eu acho, que eu não vou para um barzinho, 
por exemplo. Tudo a gente faz lá.  

 

 

 

QL – 04 

 

 

Não, não me sinto recluso lá dentro, é 
impressionante. Taí uma coisa que eu não sinto. Na 
verdade, às vezes eu consigo chegar na sexta-feira 
a noite, já venho, passo no supermercado, faço a 
feira do final de semana, encosto o carro na 
garagem, às vezes só tiro o carro na segunda de 
manhã. Eu já consegui fazer isso, sem perceber, em 
casa, ali na área de lazer, ai tem um restaurante lá, 
aí você vai.  

 

 

 

 

QL – 07 

 

Então assim, tem horas que até eu me pego 
pensando, será que não é ruim a gente ficar num 
mundinho fechado? Entendeu? Para os meus filhos 
que estão em fase de crescimento, formação, será 
que uma hora eles vão achar que vão sair desse 
mundinho, será que e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
les vão achar que lá eles vão ter a proteção que está 
tendo aqui, entendeu? Então, minha família passou 
a sair menos de casa, frequência foi menos em 
restaurante, a frequência foi menos em lazer, pra 
diversão, sabe? Aí eu me preocupo, porque eu já 
estou madura, eu sei que diferenciar, que aqui eu 
estou segura, lá fora não. Mas será que eles 
sabem? 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 
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O isolamento dos moradores, a reclusão intramuros, o negativo à cidade, 
a alteração nos hábitos e cotidiano, esses foram alguns dos elementos notados 
pelos discursos quando questionados sobre rua rotina após residir nos espaços 
residenciais fechados. Corrêa (2013, p. 65) atribui que “uma classe dominante 
contribui para a segregação residencial através de auto-segregação. Ela pode 
efetivamente selecionar para si as melhores áreas, excluindo-as do restante da 
população: irá habitar onde desejar.” Essa classe de alto poder aquisito, 
portanto, agrupa-se nos enclaves da auto-segregação. O entrevistado SUN-02 
traz um elemento de autocrítica que é o isolamento enquanto resultado dessa 
auto-segregação ao apontar uma “prisão inversa”.  

Correlato a esse entendimento Bauman (2009) vem afirmar que “quanto 
mais o espaço e a distância se reduzem, maior a importância que sua gente lhe 
atribui; quanto mais é depreciado o espaço, menos protetora é a distância, e 
mais obsessivamente as pessoas traçam e deslocam fronteiras.“ Essas 
fronteiras atravessam a materialidade dos muros, alcançam o cotidiano das 
famílias, repercutem no isolamento intramuros, na fragmentação e estratificação 
social.  

De forma que, conforme citou a entrevistada ALP-07, não realizar mais 
atividades em espaços de lazer na cidade há mais de três anos, pois estes 
momentos são realizados, predominantemente, dentro do espaço residencial. 
Esse relato repercute no que Bauman (2009) chamou de mixofobia – medo de 
misturar-se, e o isolamento causado pela moradia intramuros vem funcionar 
como uma alternativa para não se relacionar. Segundo Sennet (1999) esse 
aspecto de distanciamento social é reflexo da “ideologia da intimidade”, onde as 
pessoas buscam nas relações interpessoais a solução para os problemas da 
sociedade, na recusa de viver a cidade e a vida coletiva.  

No entanto, esse fenômeno pode acontecer ora intencionalmente ora de 
forma inconsciente. No caso do entrevistado QL-04, aponta-se para o modo 
inconsciente, pois ao questioná-lo se ele não se sentia recluso após fixar moradia 
no Quintas do Lago, ele responde, contraditoriamente, dizendo que não. Mesmo 
afirmando que chega em casa na sexta-feira à noite e só voltar a sair para a 
cidade na segunda-feira pela manhã, passando todo o tempo livre dentro do 
espaço fechado, ao que parece ele próprio não percebe que está inserido nesse 
contexto de isolamento. 

Transitar entre a causa (insegurança urbana), a alternativa (segurança) e 
a consequência (isolamento) dentro de uma compreensão teórica e empírica 
destes elementos, possibilitou desvelar significados da moradia e elucidar novos 
pressupostos. Este segundo eixo analítico foi mais denso, muito em função da 
recorrência da temática de segurança neste modo de morar e que, por fim, 
direcionou para aspectos simbólicos que se aproximam do último eixo, o das 
representações.  

AO SIMULACRO DA MORADIA: ENTRE FETICHES E REPRESENTAÇÕES 

A mercadoria quando finalizada, transcende o valor real para o valor irreal, 
segundo Marx (2013). A esse fenômeno ele atribui o fetiche da mercadoria. Pois 
a imagem que o homem atribui às mercadorias - neste caso, a forma de morar e 
viver a cidade - com o tempo deixa de ser um produto estritamente humano para 
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tornar-se objeto de adoração, a mercadoria deixa de ter a sua utilidade atual e 
passar a atribuir valor simbólico, quase que divino. O ser humano não compra o 
real, mas sim a transcendência que o artefato representa. A representação 
residencial, imagética e fetichizante da mercadoria estiveram presentes quando 
questionados sobre o significado de morar naquele espaço residencial e quando 
fizeram avaliação final do modo de morar. (Quadro 5) 

Quadro 5 - Relatos dos entrevistados sobre fetiches e representações. 

ENTREVISTADO DISCURSO 

 

 

ALP – 01 

 

Muito, muito satisfeito. É uma moradia diferenciada 
e que você se sente bem. Eu me sinto tranquilo, 
sabe aquele canto que você se sente tranquilo? 
Quando você chega, você tem uma paz? Você se 
sente bem em estar chegando naquele canto? 
Sabe, eu me sinto assim. 

 

 

 

 

ALP – 07 

 

Felicidade.. Eu sou muito feliz morando lá, demais, 
demais. Pra mim é qualidade de vida. É 
impressionante a paz que eu sinto quando estou lá 
dentro. E assim, é tão bom que eu queria que minha 
família toda morasse lá também. Entendeu? Porque 
eu me sinto bem demais, você resgata coisas que 
em apartamento, que eu morei a vida inteira, eu não 
tem mais. De acordar e você ver passarinhos, de 
ouvi canto de passarinho. Num apartamento você 
não ouve isso. Então é muito bom, muito bom 
mesmo, pra mim é sinônimo de felicidade. 

 

 

QL – 05 

 

 

O que é que eu posso citar assim de ponto 
negativo? Nem sei o é que eu posso citar de ponto 
negativo (risos), porque eu extremamente realizada 
em morar lá, no condomínio. Quem mora no 
Quintas do Lago tem esse slogan “A gente mora no 
paraíso”. 

 

 

 

 

ALP – 03 

 

Eu já morei em alguns lugares do mundo, inclusive, 
morei no sul do país, morei na Europa 
maravilhosamente bem, mas eu te confesso que 
hoje a melhor morada que eu tive até agora é ali, 
até morei em estruturas melhores, mas em termos 
de tranquilidade.. É aquela coisa onde eu curto a 
minha casa de uma maneira que eu não perdi o 
encanto em dois anos e está longe de perder, eu 
curto ela como algo que me dá prazer, eu gosto de 
estar dentro dela. A cada noite quando eu vou 
dormir eu paro e fico imaginando como bom estar 
ali, como é prazeroso, é um pouco isso. 

 

 

Pra mim, nem tanto. Mas para o meu marido, que 
ele tem essa profissão de advogado, mesmo que 
ele não atue, mas pra ele representa, né? 
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ALP – 02 

 

Principalmente pela carreira que ele pretende 
seguir. 

 

ALP – 04 

 

Eu não vi desse nível, eu vim de um nível muito mais 
baixo. Eu estou extremamente satisfeita porque nós 
chegamos até aqui. Foi um pulo muito grande. 

 

 

 

QL - 06 

O nível dos nossos vizinhos são muito bons. Nível 
em que sentido? Nível de conversação. Hoje nós 
temos um grupo muito eclético, hoje você consegue 
conviver com médico, advogado, juiz, promotor. E 
isso particularmente, não que o meio influencie o 
individuo, mas ele contribui na formação do 
individuo. Embora que tenha todo esse grau de 
intelectualidade, as pessoas são as pessoas. Aqui 
as pessoas se tratam iguais.  

 

 

 

SUN - 02 

Não, isso pra mim não influenciou não. Mas às 
vezes quando a gente está reunido, eu olho assim: 
Rapaz, esse povo aqui não tem nada a ver comigo. 
Mas a gente está reunido porque tem isso em 
comum. O que seria esse “isso em comum”? É o 
fato de você está num condomínio fechado, as 
pessoas terem mais ou menos o mesmo padrão de 
vida, as mesmas condições financeiras.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

O entrevistado ALP-01, ao relacionar a materialidade da moradia à 
sensação de paz, testifica o que Bourdie (1999) e Lefebvre (1998) afirmam de 
que esse produto circula no âmbito do mercado material e de um mercado 
simbólico, de modo relacionado. O poder das representações está na presença 
material, solidificada na arquitetura e no urbanismo.  

É possível notar, que no âmbito das representatividades, as pessoas, 
grupos sociais e objetos começam a ter seu valor mensurado em função de sua 
imagem, essa imagem que avança o imaginário como forma de uma 
“pseudofelicidade”, na satisfação em consumir determinada mercadoria. A 
felicidade descrita pela entrevistada ALP-07 retrata o fetiche da vivência e 
satisfação em que a moradia (no seu contexto amplo) proporciona. Essa 
imagem, conforme Sanchez (2010, p. 84) “é, efetivamente, uma representação: 
ela porta as representações daqueles que a produzem e age sobre as 
representações daqueles que a recebem”. 

Em consonância ao autor supracitado, quando a entrevistada QL-05 
utilizar-se do slogan “A gente mora no paraíso” tipifica exatamente uma imagem 
de representações, de felicidade, de bem estar e transcendência do que é real. 
Nesse sentido, “o aspecto sensível torna-se portador de uma função econômica: 
o sujeito e o objeto da fascinação economicamente funcional. Quem domina a 
manifestação, domina as pessoas fascinadas mediante os sentidos. (HAUG, 
1997, p.84”). 
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O mercado imobiliário utiliza-se desta manifestação – a produção de um 
produto exitoso e diferenciado (predominante vendidos através da mídia) - ao 
passo em que percebe a existência de uma demanda solvável com o desejo 
vivenciar este “paraíso” e os demais aspectos simbólicos que consiste em residir 
nos espaços residenciais fechados. 

Segundo Marx (2013) a mercadoria ao ser finalizada, difunde-se do valor 
real para valor irreal estabelecido e esse valor irreal é que se mantém vivo no 
imaginário das pessoas, como forma de contemplação ao que objeto representa 
e significa. Quando relacionado às representações e significados deste estilo de 
morar, o que se mantém no cotidiano das pessoas são as sensações, 
sentimentos, contemplações. Esses elementos estão intrínsecos quando o 
entrevistado ALP-03 discorre: “eu curto ela como algo que me dá prazer, eu 
gosto de estar dentro dela. A cada noite quando eu vou dormir eu paro e fico 
imaginando como bom estar ali, como é prazeroso, é um pouco isso.” 

A estética das coisas do mundo na perfeição com a qual desempenha sua 
função de representação, fica para além do simples fato de uso do bem, da 
apreciação. Está intrínseco o valor simbólico que essa representação estética do 
bem reflete na realidade social vivenciada pelo sujeito que a consome. Esse 
bem, no ponto de partida de sua concepção, possui uma objetividade e uma 
finalidade de utilização. No entanto, ao ser adquirido, introduz um capital 
simbólico ao seu consumidor. (BOURDIEU, 2007) 

Além dos elementos discutidos acerca da representação imagética e 
fetiche da mercadoria, foi possível notar também elementos como distinção e 
representatividade social. Segundo Bourdie (2007) as lutas que ocorrem por 
disputa de poder e pela legitimidade dos estilos de vida de uma determinada 
classe, tem como fundamento a parcela de liberdade fornecida pela lógica 
própria das manifestações simbólicas. Ao que Ribeiro (2015) vem afirmar de que 
é vendido não é apenas “quatro muros”, mas também um ticket para o uso deste 
sistema de objetos à estratificação social representada pela divisão social e 
simbólica do espaço. 

Esta divisão social e simbólica do espaço estabelecida por uma mesma 
classe social foi percebido no discurso dos moradores. Os entrevistados ALP-02 
e ALP-04 sintetizam em suas falas o morar enquanto símbolo de ascensão 
social, e consequente pertencimento a uma mesma classe social. Nas relações, 
a classe social está interligada aos mesmos hábitos, costumes, vivências de uma 
determina parcela da sociedade, e sobretudo, ao se reconhecer entre os seus. 

Essa relação de aproximação e/ou distinção social em residir nos espaços 
residenciais fechados estão presentes nos relatos dos entrevistados QL-06 e 
SUN-02. Quanto mais as pessoas se isolam nessas comunidades muradas 
feitas de homens e mulheres semelhantes a eles mesmos, menos são capazes 
de lidar com os “estrangeiros” e quanto menos capazes de tratar com os 
estrangeiros, mais tem medo deles. Por isso, procura acidamente a companhia 
dos semelhantes. Em suma, giram em círculos – um círculo vicioso que se 
precisa romper (BAUMAN, 2009). 

Nesse interim, o entrevistado QL-06 considera está entre os iguais, em 
virtude de uma natural convivência social entre os moradores de mesmo perfil 
socioeconômico. Em outro momento, o entrevistado QL-02, contrapõe esse 
argumento ao entender que: 
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Eu acho que o ponto negativo é esse: Aí eu sou obrigado a 
concordar com Balman. Eu não queria que meus vivessem numa 
ilha em que essa ilha proporcionasse só em viver com os iguais. 
Ele saí para uma escola privada. Escola privada ele convive com 
os iguais. Ele mora num condomínio que eles convivem com os 
iguais. E isso é muito ruim, ele não saber como é convivência 
com os diferentes. Eu procuro muito sair com eles, andar com 
eles, sempre que posso, fazer com que eles convivem com o 
lado oposto, mas é uma situação de exceção.  

Sentimentos, sensações, contemplações, representações, distinção e 
estratificação social, induzidas ou não, fazem parte do simulacro presentes nos 
discursos dos moradores dos três espaços residenciais fechados.  E que, por 
fim, relacionam-se como consequência ao que o entrevistado QL-02 vem 
concluir “acho que é uma geografia urbana que, a despeito de propor uma ideia 
de segurança, propõe uma ideia de segmentação social. É uma forma de 
organização social que ela não vai ao encontro da ideia de sociedade” 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo realizado com os moradores dos três espaços residenciais 
fechados – Alphaville, Quintas do Lago e Sunville - nos direciona para algumas 
ponderações importantes. Pela maioria das vezes, percebemos estes espaços 
fechados através dos seus muros, barreiras, fortalezas, câmeras de vigilância, 
cerca elétrica, guaritas protegidas. Adentar estes espaços e entender 
especificidades através dos moradores, despertaram discussões pouco 
debatidas no ambiente acadêmico, que é o outro lado do muro, o que há por 
dentro, quem reside lá e o que pensam estas pessoas. 

A moradia-mercadoria é um produto do capital. O mercado imobiliário 
vende esta mercadoria em direção a produzir cidades cada vez mais segregadas 
e desiguais, onde o acesso precisa ser limitado e exclusivo, afinal, ele se mantém 
pela lógica da luta de classes. No entanto, esta realidade vai além das 
materialidades percebidas paisagem urbano, há também outros elementos que 
consolidam este produto exitoso que é a moradia intramuros.  

Através das entrevistas realizadas, foi possível transitar dentre estas 
materialidades e representações. Elementos como valorização fundiária, renda 
e localização; insegurança urbana, segurança e isolamento; representações, 
distinção e estratificação social, nos direcionam para a complexidade que é tratar 
esta produção habitacional e como se pode atingir novos pressupostos para 
pesquisas urbanas, quando tratadas pelo lado de dentro dos muros e 
potencializar estudos regionais e suas especificidades.   
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