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Resumo 
O exercício do controle social tem sido uma constante ao longo da história das cidades, sendo 
ele exercido por meio da força bruta, conforme foram os suplícios narrados por Foucault (2006), 
mas que deixaram de ser a principal forma do exercício do controle dando lugar a formas mais 
sutis como a organização espacial que manteve por detrás de suas ações uma política urbana 
de segregação e de diferenciação social. Neste sentido, propomos uma análise da produção do 
espaço urbano, com ênfase na produção imobiliária entendida no âmbito da organização 
espacial como ferramenta de controle social, através da qual entenderemos os loteamentos 
populares fechados como um refinamento deste processo que visa à separação de famílias 
pertencentes ao mesmo segmento social. Buscaremos demonstrar que os loteamentos 
populares fechados, mais do que promover a separação social, são espaços em que o controle 
interno se intensifica, potencializando os conflitos vivenciados no cotidiano de seus moradores. 
Para tanto, evidenciaremos os estudos realizados na cidade de Três Lagoas/MS, como parte de 
nossa pesquisa de doutorado que se encontra em andamento.  
Palavras-chave: Produção do espaço urbano; loteamentos populares fechados; controle social; 
insegurança urbana; Três Lagoas/MS. 
 
Introdução 

A organização do espaço tem sido apropriada como estratégia do controle social desde 
o século XVIII, cuja ideia é separar as pessoas de segmentos sociais diferentes, promovendo o 
distanciamento e a perda da qualidade das relações sociais vividas nas cidades. No caso das 
cidades brasileiras, nas últimas décadas, a linguagem da violência ganha centralidade nos 
discursos políticos e cotidianos. Atos considerados violentos são cada vez mais divulgados e 
explorados pelos meios de comunicação, aumentando a percepção do medo da violência 
urbana, que nos parece cada vez mais próxima. Isso justifica o exercício exacerbado do controle 
social, materializado na incessante busca por vigilância e afastamento do “outro”, do 
desconhecido.  

Para o entendimento desse contexto é necessário levar em conta que a violência urbana 
no Brasil está cada vez mais intensificada e difusa e manifesta-se em todas as cidades, embora 
com diferenças importantes entre elas. Mas, ao falarmos da violência urbana, é necessário 
esclarecermos a qual violência estamos nos referindo. Com base nas contribuições de Misse 
(2001), destacamos que a violência urbana diz respeito a uma multiplicidade de eventos que 
podem reunir, na mesma denominação geral, motivações distintas, desde vandalismos, 
desordens públicas, motins e saques, até ações criminosas individuais de diversos tipos, 
incluindo aquelas que não foram intencionais. Nesse sentido, enfatizamos que, nesse artigo, 
trataremos da violência sob a forma de criminalidade, ou seja, de atos contrários ao 
ordenamento jurídico expresso no Código Penal, os quais afetam a vida cotidiana e o controle 
social exercido nas cidades.   

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... Assim, a utilização do termo passou a 
significar qualquer ruptura da ordem ou qualquer emprego de meios para impor uma ordem. Na 
época moderna, a palavra violência adquiriu muitos significados novos, mas resistem em seu 
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emprego, duas características que se mantiveram no seu uso cotidiano, atravessando muitas 
épocas e mudanças históricas. De acordo com Misse (2001), 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. Dessa forma, violência não é 
uma expressão apenas descritiva ou neutra, visto que seu uso já evidencia uma tomada de 
partido, envolvendo necessariamente relações de poder.  

Por ser tão abrangente e eficaz em sua atuação, a violência foi uma importante 
ferramenta utilizada no processo de transição para a sociedade capitalista, se manifestando em 
atos de barbárie, suplício, tortura e abusos, os quais tinham como função principal o controle 
social e o domínio do espaço. Mas tais práticas precisaram ser reformuladas e inseridas na vida 
cotidiana, a fim de que se justificasse o controle exercido pelas classes dominantes. A violência 
deixou de ser a principal estratégia usada, pois ela causava (e continua causando) revoltas, 
contraofensivas, que abalavam as estruturas sociais.  

Giddens (1991, p. 19), ao tratar dos impactos da modernidade nos espaços urbanos, 
compreende que a sociologia enquanto ciência tem sido compreendida como geradora de 
conhecimento sobre a vida social moderna, “conhecimento este que pode ser usado no interesse 
da previsão e do controle”. Por meio desta análise entendemos que a violência outrora aplicada 
como principal ferramenta de controle, foi teorizada e transformada em um conhecimento, cujo 
efeito prático foi à disseminação do medo no espaço urbano, fator que justificou as grandes 
mudanças espaciais que privilegiaram a segregação e o esvaziamento dos espaços públicos.  

Por estas razões discutiremos neste artigo o papel dos loteamentos populares fechados 
enquanto espaços produzidos e justificados pelo discurso da violência, cuja arquitetura, regras e 
vigilância privilegiam o controle não apenas das pessoas que circulam por eles (prestadores de 
serviços e visitantes), mas, sobretudo dos próprios moradores. Aprofundando nossas análises, 
investigaremos como os sistemas de segurança são percebidos pelos moradores dos 
loteamentos populares fechados, visto que nos enclaves fortificados, estes aparelhos tem a 
função de promover a separação social, hierarquizando o espaço e conferindo status ao 
empreendimento. Buscaremos desvendar os valores simbólicos deste investimento em 
empreendimentos voltados a famílias de baixo poder aquisitivo, questionando como as normas 
de conduta atuam cotidianamente no controle dos moradores e se este modelo de moradia 
contribui para aumentar o potencial de conflito entre os próprios moradores. 

No que se refere à pesquisa empírica, elegemos a cidade de Três Lagoas/MS. Nessa 
cidade, procuramos nos aproximar do cotidiano de moradores de loteamentos populares 
fechados, como os residenciais Alpha, Espanha, Lago Azul, San Raphael e Sloft, implantados a 
partir de 2001, a partir da realização de entrevistas com seus moradores. 
 
A organização do espaço, controle social e o discurso da violência. 

A partir das análises de Foucault (1979), compreendemos que o controle social era 
realizado pela burguesia europeia do século XVIII e XIX, como meio de assegurar à manutenção 
da reprodução de sua riqueza. Foi através da organização espacial que este controle se 
consumou, tendo como eixo central a separação entre as pessoas de diferentes segmentos 
sociais, então se buscava a homogeneização espacial, através de práticas segregadoras, de 
exclusão e expulsão daqueles considerados indesejáveis pela burguesia – os pobres. Mas a 
separação foi fundamental para diferenciar e opor os trabalhadores dos não trabalhadores, os 
quais eram frequentemente associados aos delinquentes. Em relação aos primeiros, sua 
organização propiciou a conquista de direitos sociais. Em relação aos outros (não 
trabalhadores), a eles se direcionou a atuação das instituições de controle social, sobretudo a 
polícia e a prisão, o que contou com amplo respaldo dos diferentes segmentos sociais. 



O intenso crescimento das cidades, característico desse período, gerou grande 
preocupação social entre os grupos dominantes. Gileno (2008), que estudou este processo a 
partir do século XVIII na Europa, verificou que a expansão das cidades modernas causou 
mudanças na política, cultura, sociedade, economia, espaço e no tempo, implicando na 
necessidade de maior atenção e controle dessa nova massa populacional. Mas, o controle social 
não poderia mais ser executado pela violência explícita, e sim pelo ordenamento espacial, do 
qual a reforma urbana de Paris é exemplo paradigmático.  

Pensando a Europa no século XVIII e XIX, em especial a França, Foucault (1979, p. 
131), ao estudar a prisão em busca da mecânica do poder, assumida de forma capilar, entende 
que a prisão foi, antes de qualquer coisa, um projeto de transformação dos indivíduos. Mas, 
como demonstrou o autor, ela 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 definidas, 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. 

No entender de Souza e Compans (2009, p. 13), no final dos anos 1970, Foucault já 
havia identificado a transição da “sociedade da disciplina” para a “sociedade do controle”, na 
qual as técnicas disciplinares se sofisticam, apoiadas na extensão do conhecimento e do 
emprego das novas tecnologias de informação, potencializadas pelo domínio do olhar eletrônico. 
As autoras avançam na compreensão das proposições de Foucault, explicando que 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.  

Foucault (1979) argumenta que a burguesia europeia do século XIX instituiu uma moral 
rigorosa na sociedade da época, constituindo o povo como sujeito moral, portanto, separando-o 
da delinquência, mostrando quão perigosos eram estes sujeitos não apenas para os ricos, mas 
também para os pobres. Ele demonstra que a divulgação dos crimes ocorridos nas cidades foi 
um dos fatores ligados ao processo de separação entre citadinos, mantendo, de um lado, as 
classes trabalhadoras e de outro, as classes perigosas, “donde o nascimento da literatura policial 
e da importância, nos jornais, das páginas policiais, das horríveis narrativas de crimes” 
(FOUCAULT, 1979, p. 133). 

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. A mídia exerce papel fundamental na difusão desses atos 
violentos. 

Para melhor compreendermos o papel da mídia quanto à disseminação da insegurança 
no espaço urbano, Carrión e Núñes-Vega (2006, p. 13) propõem uma distinção entre as notícias 
de crimes violentos dadas pela mídia impressa e pela mídia televisiva, levando em conta 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”.  

Para Curbet (2007, p. 168), as representações de insegurança presentes no cotidiano 
dos citadinos se globalizam e se alimentam 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 tem sensação de insegurança, por se identificarem com os temores dos 
outros.  



Sobre o que foi dito, Souza (2008, p. 29) observa 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”. Para o autor isso acontece porque o 
medo do crime violento cresce em escala maior do que a própria violência, sendo este fenômeno 
potencializado por agentes econômicos, como por exemplo, a mídia. 

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). 

 
O combate a esta violência generalizada no espaço urbano, pautado em políticas de 

prevenção, faz, no entender de Curbet (2006), 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, 2006, p. 169). 

Direcionando nossa análise para o Brasil atual e partindo do pressuposto de que o país 
experimenta um forte recrudescimento da sensação de insegurança, evidenciamos a 
necessidade de identificar quais as novas estratégias empregadas que caracterizam a transição 
da “sociedade da disciplina” para a “sociedade do controle”. 

Nesse sentido, as contribuições de Machado da Silva (2010) são importantes, sobretudo 
quando o autor demonstra que a “linguagem da violência” está cada vez mais inserida nos 
projetos de políticas públicas, do mesmo modo que o problema da violência urbana vem sendo 
cada vez mais interiorizado nos discursos políticos, além de estar cada vez mais materializados 
na paisagem das grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. No entanto, entendemos 
que a incorporação da violência nos discursos políticos extrapola os limites das regiões 
metropolitanas, estando presentes em cidades de pequeno e médio porte.  

De modo semelhante, Pedrazzini (2006, p. 123) argumenta que “os promotores 
imobiliários e políticos estimulam a sua implantação em razão do aparecimento das sociedades 
do medo, sem necessariamente aderirem à ideologia da segurança”. O autor entende que a 
segurança não é um objetivo político, ou seja, não se busca um aumento da segurança da vida 
coletiva, dos espaços públicos e dos indivíduos, mas sim manter a divisão de classes com muros 
que se erguem entre a abundância e a carência.   

Na visão de Carrión (2008, p. 123), as violências objetivas e subjetivas produzem um 
impacto incomensurável na cidade, porque atacam em sua essência “a condição de cidadania 
relegando sua possibilidade de civita ou polis reduzindo o tempo e o espaço a dois elementos 
que redefinem a qualidade urbana, gerando uma estrutura urbana mais injusta”. Com isso o 
autor evidencia que o que existe na verdade é uma cidade que produz uma população temerosa, 
especialmente do espaço público, e que a busca individual por segurança produz enclaves 
fechados, monofuncionais e especializados. 

Sobre os efeitos das políticas de segregação no espaço urbano, Bauman (2007) 
verificou que a vida nas cidades se transformou num estado da natureza caracterizado pelo 
domínio do terror, acompanhado pelo medo onipresente. Para o autor, 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, “trincheiras fortemente armadas (acessos intransponíveis) e bunkers (prédios e 
complexos fortificados e rigorosamente vigiados)” (BAUMAN, 2007, p. 78), destinados a separar, 
manter a distância e impedir a entrada de estranhos, estão se tornando rapidamente um dos 
aspectos mais visíveis das cidades contemporâneas.   



No entender de Caldeira (2000), a fortificação das cidades brasileiras após 1980 deu-se, 
sobretudo nas regiões metropolitanas, em especial nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. 
Embora algumas pesquisas realizadas naquele contexto levassem a crer que este fato foi 
motivado pela crescente violência urbana, consideramos que o processo de fortificação destas 
cidades deve ser entendido no âmbito de mudanças espaciais, as quais promoveram uma nova 
arquitetura urbana, cuja essência continua sendo a separação entre citadinos de segmentos 
sociais diferentes. Além disso, é preciso levar em conta que o tema da violência urbana foi 
explorado no processo de reordenamento espacial, justificando-o com base na percepção social 
de que ocorreu aumento da criminalidade, o que, por sua vez, contribuiu para gerar maior 
insegurança. 

Com base nos autores anteriormente citados, a pesquisa de doutorado que estamos 
desenvolvendo parte do pressuposto de que a estratégia de organização do espaço como 
ferramenta de controle social é legitimada por políticas públicas que visam à separação entre 
citadinos de classes sociais diferentes, criando áreas homogêneas no espaço urbano, 
justificadas pelo aumento da sensação de insegurança que assola as cidades brasileiras. Desse 
modo, entendemos que a crescente produção de loteamentos populares fechados em curso nas 
grandes metrópoles e também em cidades de porte médio e pequenas não foge a tal lógica, 
demandando, no entanto pesquisas específicas que objetivem: 

1. Estudá-los como espaços constituídos com o propósito de separar trabalhadores de 
classe média baixa dos não trabalhadores, considerando que a aquisição destes imóveis 
é em sua grande maioria feita através de financiamentos bancários, sobretudo, por meio 
de programas sociais como “Minha casa minha vida”, limitados aqueles que atendem 
aos requisitos do banco financiador; 

2. Estudar a morfologia destes espaços habitacionais que se caracterizam pela grande 
proximidade das residências, o que se traduz na perda da privacidade, ao mesmo tempo 
em que são dotados de regras, inexistentes nos bairros abertos, que implicam em 
controle das condutas cotidianas dos moradores.  A potencialização dos conflitos 
internos deve ser alvo de atenção nesse caso; 

3. Responder a seguinte questão: Se os loteamentos populares fechados são vendidos 
como espaços que privilegiam a segurança por meio da vigilância e do controle, dadas 
as limitações financeiras de seus moradores na aquisição de equipamentos de 
segurança ou de prestação de serviços, como é feita esta vigilância e sobre quem é 
exercido o controle nestes espaços? 
 
Para contribuir com a produção de conhecimentos que favoreçam o entendimento 

dessas novas realidades urbanas, direcionaremos em seguida nossa atenção à produção do 
espaço urbano de Três Lagoras/MS, tendo como foco da análise as justificativas e os impactos 
desses novos produtos imobiliários que são os loteamentos populares fechados. 

 

A produção do espaço urbano na cidade de Três Lagoas/MS  
O município de Três Lagoas ocupa uma área total de 10.235,8 km², estando localizado 

na porção leste do Estado de Mato Grosso do Sul. A sede do município possui uma área urbana 
de 18,48 km² que faz divisa com o Estado de São Paulo, tendo como barreira natural o rio 
Paraná e apresentando como núcleo urbano as seguintes coordenadas geográficas: Latitude 20º 
45’ 04” S e longitude de 51º 40’ 42” W. 

Do ponto de vista da história dessa cidade, é importante lembrar que em 1911 os trilhos 
da empresa ferroviária Noroeste Brasil (NOB) chegaram à cidade, que então representava a 
mais importante frente pioneira para o oeste. Isso possibilitou a ampliação da área urbana, bem 
como a produção de um espaço urbano difuso.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quilômetro_quadrado


Por muito tempo a cidade de Três Lagoas pautou-se no agronegócio como principal 
fonte econômica, representada pela produção agrícola, além de inúmeras fazendas de gado, que 
ganharam notoriedade a partir da década de 1990 com a exportação da carne bovina para 
outros países, como Israel e alguns países da Europa. O gráfico seguinte expressa as mudanças 
econômicas experimentadas com base na arrecadação de ICMS por atividade econômica, entre 
os anos de 1991 a 1998: 

   
Gráfico 1: Arrecadação de ICMS por atividade econômica (%) em Três Lagoas/MS – 

1991 – 1998: 
 

 
                   Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda 
                   Org. BATISTA, Ricardo Lopes, 2013. 

 
Através da leitura dos dados, verificamos uma queda abrupta da arrecadação da 

pecuária que tinha grande relevância até o ano de 1997, chegando a representar quase que 50% 
da arrecadação total do município, caindo quase que pela metade em 1998. A este fator 
podemos ligar questões como a febre aftosa que assolou o Estado de Mato Grosso do Sul, 
restringindo a exportação da carne bovina. Quanto à agricultura, verificamos que houve 
transferência dos agricultores para a criação de gado, fazendo com que os investimentos na 
agricultura caíssem consideravelmente até o ano de 1997, no entanto, voltando a subir em 1998 
com a crise da pecuária. Dado a instabilidade do setor econômico do agronegócio, a prefeitura 
municipal vinha perdendo arrecadação do ICMS. Com a iniciativa do Estado de Mato Grosso do 
Sul em atrair indústrias para seu desenvolvimento e geração de empregos, foi estabelecido 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. Neste intento, os administradores da cidade viram em Três Lagoas um 
bom receptáculo para as indústrias, propondo então a lei municipal 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 instalarem na cidade conforme o valor do 
investimento declarado, sendo dividido em três categorias: I - Aos investimentos de até 
cinquenta milhões de reais, ganha-se 05 anos de isenção; II - Aos investimentos acima de 
cinquenta milhões de reais até cem milhões de reais, ganha-se 10 anos de isenção e; III – Aos 
investimentos acima de cem milhões de reais, ganha-se 15 anos de isenção. 

Paralelamente aos incentivos fiscais, a prefeitura de Três Lagoas tomou outras medidas 
para a atração industrial, como a destinação de uma área de 473,9031 hectares, totalizando uma 
área de 4.738.874,06 m², para a formação de um distrito industrial, constituída por 92 lotes2. Os 
lotes são adquiridos por meio de doação em comodato regulamentada em lei municipal, 
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aprovada pela câmara de vereadores e se a empresa cumprir todos os requisitos de instalação e 
funcionamento o lote é doado definitivamente. Esta medida contribuiu para a instalação de 55 
empresas dos setores de produção: têxtil, alimentício, produtos plásticos, fabricação de 
máquinas e peças, produção de energia, construção civil, química, madeira (produtos e 
artefatos), prestação de serviços, metal/metalúrgica e outras, que geram apenas no distrito 
industrial 9.321 empregos diretos.  

Outros destaques industriais são as grandes empresas vindas para a cidade a partir do 
ano de 2006 - a Fíbria (papel e celulose), a Eldorado Brasil (papel e celulose), a Sitrel 
(siderúrgica) e a UFN III Petrobás (fertilizantes) - que juntas empregam mais de duas mil 
pessoas (empregos diretos), contribuindo diretamente para o aumento do PIB municipal. Nesse 
processo, uma grande quantidade de trabalhadores chega à cidade em 2009, com mais de dez 
mil homens trabalhando apenas na construção das instalações das empresas Fíbria e Eldorado 
Brasil que, no ano de 2012, absorveram um total de sete mil trabalhadores entre as construções 
da fábrica de fertilizantes, que ainda não está em fase de conclusão e da siderúrgica concluída 
em 2012. 

Mudanças econômicas tão importantes impactaram diretamente na dinâmica urbana, 
contribuindo para o aumento da população, devido à grande oferta de empregos.  

 
  Tabela 1: Evolução populacional da cidade de Três Lagoas/MS – 1980 - 2010 

MUNICÍPIO 1980 1991 2000 2010 

 População População População População 

Três Lagoas 57.513 68.162 79.059 101.793 

Fonte: IBGE – Censos demográficos entre os anos de 1980, 1991, 2000 e 2010. 

 
Mas as mudanças não foram apenas quantitativas, mas qualitativas. Devido a este 

aumento populacional a cidade de Três Lagoas transformou-se rapidamente, perdendo as 
características de cidade pequena, passando a ser uma cidade de porte médio, e com esta 
mudança vieram os problemas principalmente ligados à infraestrutura, saúde, educação, 
segurança e moradia. O setor habitacional foi fortemente impactado. A intensa procura por casas 
fez com que o preço dos aluguéis disparasse na cidade, levando aos proprietários de imóveis a 
literalmente expulsarem os antigos inquilinos visando esta nova clientela que aceitava pagar os 
novos preços da locação. 

A produção de imóveis a partir de 2006 se intensificou, encarecendo o preço dos lotes 
urbanos, fazendo com que as residências fossem diminuindo seu padrão construtivo, produzindo 
casas cada vez menores. Isso parece não ter incomodado os novos moradores recém-chegados 
que, por residirem em cidades maiores, já tinham a experiência de habitar casas ou 
apartamentos pequenos.  

Dentre essas mudanças, não só a diminuição da área construída, mas também a 
proposta de construção de condomínios fechados foi algo que marcou a produção do espaço 
urbano três-lagoense. A manipulação estatística da violência pelos meios de comunicação local 
contribuiu para a disseminação de uma crescente sensação de insegurança na cidade, 
promovendo um discurso que justificou o aparecimento de enclaves fortificados de alto padrão 
construídos e incorporados por grandes empresas, tanto do Estado de Mato Grosso do Sul, 
como de outros Estados brasileiros3. Atribuição de status, promessa de segurança e mecanismo 
de separação social foram combinações ideais que atraíram as classes dominantes locais, 
fazendo com que os lotes postos a venda acabassem em um curto prazo de tempo.  
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 Destacam-se empresas como Vectra Construtora (PR), JRA Construçõe (MS) suas parceiras Mega Brasil Imóveis 

(SP) e Atuante Empreendimentos Imobiliários (SP), responsáveis pelos condomínios Portal das Águas, Terras de 
Jupiá e Recanto das Palmeiras. 



A tendência ao processo de fechamento das residências foi verificada também nas 
construções destinadas às famílias de baixa renda, com o aparecimento dos primeiros 
loteamentos populares fechados em meados dos anos 20004. Mas foi a partir de 2010, que 
ocorreu a acelerada produção de novos loteamentos populares fechados, apoiada, segundo 
nossas hipóteses, na crescente sensação de insegurança vivenciada pelos citadinos, mas, em 
especial pelas novas condições e facilidades de financiamento que promoveu uma procura maior 
por estes espaços. 

Conseguimos localizar cinco loteamentos populares fechados na cidade de Três Lagoas, 
os quais totalizam 123 residências multifamiliares. Tais empreendimentos estão espacializados 
em bairros periféricos. Segundo informações fornecidas por um corretor imobiliário5 da cidade, 
os lotes foram comprados pelas empresas em bairros distantes da área central por causa do 
preço mais baixo justificado pela pouca infraestrutura urbana. No entanto, mudanças propostas 
pelo Plano Diretor, como a obrigatoriedade das incorporadoras investirem em infraestrutura nos 
novos loteamentos, além dos investimentos municipais em drenagem, ampliação da rede de 
esgoto e pavimentação asfáltica das ruas, fizeram com que vários bairros periféricos fossem 
dotados de melhores condições urbanas. Em nossas observações empíricas constatamos que 
apesar dos loteamentos populares fechados três-lagoenses estarem espacialmente afastados da 
área central, verificou-se a melhoria desses bairros com relação à infraestrutura. Uma exceção 
foi o Jardim Capilé, onde foi construído o Residencial San Raphael, que ainda não teve suas 
ruas pavimentadas. 

 
Figura 1: Mapa preliminar de localização dos loteamentos populares fechados em Três 

Lagoas/MS 

 
                                              Org. Ricardo Lopes Batista, 2013. 

 
Por dentro dos muros: conflitos e desafios 

Viver enclausurado foi mais que uma mudança no estilo de vida, foi uma fuga, ou 
melhor, uma forma de resistência das classes mais abastadas frente à democratização 
vivenciada no país no fim dos anos 1980. Para Caldeira (2000), o processo de democratização 
rendeu às classes menos abastadas uma via de acesso que lhes permitiam participar do 
processo político nacional, e mais, proporcionou a essas pessoas a possibilidade de lutarem por 
seus direitos, fazendo com que seu sentimento de pertencimento a cidade aflorasse.  

                                                             
4
 Refiro-me a primeira fase de construção do residencial Espanha, que foi um investimento de pouco retorno na 

época, devido à dificuldade de financiamento público, ao distanciamento do empreendimento e a precárias 
condições infraestruturais, conforme indicam nossos primeiros resultados de pesquisa. 
5
 Entrevista realizada com um corretor imobiliário e funcionário da empresa EMBRASCOP, responsável pela venda 

de imóveis em dois loteamentos populares fechados (Residencial Alpha e Residencial Espanha). 



Todo este processo implicou em mudanças profundas, inicialmente, nas grandes 
cidades brasileiras, principalmente no que tange ao uso do espaço público favorecendo a 
potencialização de seu uso. No entender de Caldeira (2000, p. 325-326), alguns espaços 
públicos de São Paulo eram mais do que lugares de passagem, encontros e desencontros 
pessoais, passando a ser espaços políticos, lugares de reivindicações e lutas populares. A 
autora nos dá como exemplo a Praça da Sé, que ao longo do tempo teve usos e significados 
diferentes. Em entrevistas realizadas com moradores de bairros segregados paulistas, como o 
Jardim das Camélias, os moradores relataram suas experiências, vivenciada nos anos 1970, 
quando a Praça da Sé era um lugar especial, importante local para passeios e laser, de 
experiência única e glamorosa. Isso proporcionava a estes moradores a sensação de 
pertencerem à cidade. No entanto, houve profunda mudança no uso deste espaço que hoje é 
ocupado em sua grande maioria por trabalhadores, usuários de sistema de transporte público, 
vendedores diversos, moradores de rua e cada vez menos por pessoas pertencentes às 
camadas médias e às mais ricas. Esta mudança deu-se principalmente na década de 1980, 
quando a Praça da Sé adquiriu um importante simbolismo, se tornando um dos principais 
espaços políticos de São Paulo, local de ocorrência de inúmeras manifestações populares. 

Esta dualidade vivenciada em alguns espaços públicos, como foi o caso da Praça da Sé, 
demonstra simultaneamente força, enquanto espaço democrático e de luta política, mas 
representa, ao mesmo tempo, a deterioração do espaço público, considerado perigoso, insalubre 
e decadente. Para Caldeira (2000, p. 327), espaços como este são indicativos de que a 
democratização política não é incompatível com a deterioração dos espaços públicos, e mais, 
acrescenta que “a democratização pode ter ajudado a acelerar a construção de muros e a 
deterioração dos espaços públicos”. 

É justamente nesse contexto caracterizado pela democratização social, abertura política 
e massificação do uso do espaço que as classes mais abastadas resolveram abandonar as ruas, 
criando para si espaços exclusivos como os loteamentos fechados, vistos por Caldeira (2000) 
como enclaves fortificados. Fechar a cidade, construir muros, separar as pessoas não foi apenas 
uma busca por segurança, este foi o discurso que legitimou esta ação, um elemento simbólico 
que justificasse uma proposta tão ousada. Desse modo, “através da criação de muros, os 
moradores recriam hierarquias, privilégios, espaços exclusivos e rituais de segregação onde eles 
acabam de ser removidos da esfera política” (CALDEIRA, 2000, p. 328). 

Então concordamos que os enclaves fortificados são símbolos de exclusão e 
segregação que remodelam o espaço público, condicionam seu uso, interferem na vida 
cotidiana, restringindo os encontros espontâneos e transformando o simples ato de andar pelas 
ruas numa experiência desagradável e constrangedora. No entanto, espaços como estes são 
identificados ao luxo, glamour e status social, assumindo progressivamente a representação de 
forma ideal de se morar. Assim deixaram de ser exclusivos das grandes cidades, tornando-se 
presentes em cidades de porte médio e pequenas, ao mesmo tempo em que assumiram também 
a nova forma dos loteamentos populares fechados, ou seja, deixaram de ser exclusivos dos 
segmentos médios e elites. 

Em entrevista realizada com corretor imobiliário e representante da empresa 
EMBRASCOP6 em Três Lagoas, a importância desse novo imaginário sobre os loteamentos 
fechados foi evidenciada: 

 
Ricardo: - Porque a empresa resolveu lançar este condomínio fechado? 
Morador: - 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 
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 Empresa responsável pela construção de dois loteamentos populares fechados na cidade de Três Lagoas/MS: 

Residencial Espanha (em que o entrevistado reside) e Residencial Alpha. O entrevistado é funcionário desta 
empresa desde 1998. 



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. 

 
Adotando o necessário ponto de vista crítica em relação à atuação da EMBRASCOP e 

buscando explorar os elementos fornecidos pelo discurso do entrevistado, observamos que no 
caso do Residencial Espanha7, os muros constituíram-se em um elemento de reparação. Além 
de elemento simbólico de separação, segregação ou status social, os muros serviram para 
compensar o distanciamento e o isolamento do empreendimento (ver localização do 
empreendimento na figura 1). 

Para melhor compreensão desse caso exemplar, é necessário contextualizar seu 
processo de produção. A desconcentração urbana é um fenômeno proporcionado pelo 
encarecimento de lotes centrais, os quais são dotados de melhor infraestrutura urbana, assim 
sendo, os incorporadores passam a comprar lotes cada vez mais afastados do centro devido ao 
preço do terreno. Com o Residencial Espanha não foi diferente. Foi implantado no Alto da Boa 
Vista, bairro caracterizado pela segregação imposta8, até então desprovido de infraestrutura 
como asfalto, rede de esgoto, cercado por mato e pastos pertencentes às fazendas vizinhas. O 
próprio entrevistado nos dá indícios deste distanciamento, que outrora parecia muito 
desconfortável e que só foi superado com a vinda do asfalto: 

 
Ricardo: - Pelo o que me disse, o senhor reside aqui há cinco anos, mas o condomínio tem muito mais 
tempo, então gostaria de saber por que o senhor demorou a comprar uma casa aqui, já que as condições 
para a aquisição seriam facilitadas? 
Morador: - 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. 
 
Ricardo: - E qual a sua opinião sobre a distância deste condomínio em relação ao centro da cidade? 
Morador: - 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 3 
quilômetros do centro da cidade. 
 

Com o asfalto, novos traçados urbanos possibilitaram o encurtamento da distância entre 
o centro da cidade e o Residencial Espanha. Com isso percebemos que os residenciais 
fechados destinados aos moradores de baixa renda configuram significados diferentes entre 
seus muros e os muros dos loteamentos fechados de alto padrão. Esta relação foi também 
verificada no Residencial Alpha, cuja distância foi também superada pelo investimento em 
infraestrutura e pela instalação de equipamentos urbanos, como uma escola do governo 
estadual que estão construindo na frente deste residencial. 

O Residencial Alpha foi construído em 2010, localizado no bairro Santa Terezinha. 
Durante a construção e até a entrega das residências, o bairro não dispunha de asfalto, 
tampouco de rede de esgoto, mas devido à influência de um projeto público, a construção de 
uma escola estadual, foi direcionada para este bairro a cobertura asfáltica, bem como demais 
melhorias. Entrevista realizada com a uma senhora de 55 anos, doceira e moradora do 
Residencial Alpha é esclarecedora sobre esse processo: 

 
Ricardo: - A senhora gostou da escola que estão construindo aqui na frente? 
Moradora: - Sim, mas ainda não vai ser muito boa para mim porque ela vai ser daquelas escolas 
integrais, onde as crianças ficam o dia inteiro e eles não vão pegar crianças pequenas, só a partir da 
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 Primeiro residencial construído na cidade de Três Lagoas/MS, iniciado no ano 2000 e finalizado em 2011. 

8
 Ver CORRÊA, Roberto Lobato. O espaço urbano, 2. ed. – São Paulo: Ática, 1993, (cap. 4). 

 



quarta série, então tenho que esperar um pouco mais para colocar meu neto (risos). Todas as minhas 
clientes que vinham aqui no início me diziam que eu tinha mudado para o mato, mas agora não, elas 
falam como isso daqui já mudou. 

 
Diante desta passagem, percebemos outra diferença significativa entre os moradores de 

loteamentos populares fechados e moradores de loteamentos fechados de auto padrão, a maior 
interação social presente nos primeiros. Enquanto os moradores elitizados preferem o 
isolamento, chegando a lutar na justiça9 contra investimentos públicos que possibilitem a vinda 
de pessoas de classe social diferente para a proximidade de seus bairros, os moradores de 
loteamentos populares fechados se identificam como usuários destes equipamentos públicos. Ao 
apoiarem a implantação de projetos públicos em seu bairro, ajudam a conferir a ele mais 
urbanidade. 

No que se refere à atuação dos promotores imobiliários, Botelho (2006, p. 60-61) 
argumenta que a lei de parcelamento do solo (Lei 6766/79) abre brechas para o aparecimento de 
loteamentos ilegais, os quais são mais baratos para esses promotores, uma vez que “são muitas 
as formas pelas quais os loteadores fraudam a Lei na busca de maiores lucros e para garantir os 
baixos preços dos terrenos à população consumidora”. Neste sentido, é preciso compreender 
também como esta ilegalidade chega à produção de loteamentos populares fechados na cidade 
de Três Lagoas/MS, sendo muito elucidativa a entrevista de um corretor imobiliário e morador de 
Residencial Espanha: 

 
Ricardo: - O senhor acha que a construção de condomínios aqui em Três Lagoas é uma tendência do 
mercado imobiliário? 
Morador: - 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.  
 
Ricardo: - Então a construção de condomínios são mecanismos para burlar o Plano Diretor? 
Morador: - Isso porque temos uma lei engessada, e quando o povo se depara com leis assim, eles 
sempre 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. 

 
Trata-se de um modo de fazer com que o valor do produto final seja mais barato e tenha 

viabilidade financeira, é tudo uma questão de negócio que pouco leva em conta a qualidade de 
vida. Os legisladores tentaram fazer uma lei que possibilitasse que os imóveis fossem 
construídos em terrenos que proporcionassem maior qualidade de vida, mas a legislação ficou 
apenas no tamanho dos lotes a serem comercializáveis, não chegando ao tamanho das 
residências, então usa-se a estratégia de construir várias casas dentro de um terreno, depois 
legalizá-lo como condomínio e vender às pessoas. Assim identificamos mais uma motivação 
para a implantação de condomínios populares fechados que também se diferencia daquelas 
relacionadas aos loteamentos (ou condomínios) fechados de segmentos médios e elite. O 
mesmo entrevistado citado anteriormente nos forneceu mais informações sobre essa questão: 

 
Ricardo: - Porque vocês lançaram o Residencial Alpha como um condomínio fechado? Foi pela 
experiência de já ter construído o Residencial Espanha? 
Morador: - 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 
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 Ver o caso dos moradores de Higienópolis na cidade de São Paulo que se mobilizaram contra a construção de 

uma estação do metrô neste bairro, temendo a vinda de pessoas de outras classes sociais. 



momento e ao preço, porque se fossemos pelas regras do Plano Diretor, as pessoas não conseguiriam 
pagar pela casa. Quando nós construímos, pensamos no preço final do imóvel, porque lá a área é cara e 
se fizéssemos 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 valor final.  

 
Outro aspecto que diferencia os loteamentos populares fechados é a ausência de 

equipamentos de segurança, para além dos muros, conforme observamos durante visitas 
realizadas em Três Lagoas, tão presentes nos loteamentos fechados de segmentos médios e 
elites, conforme abordam diversos autores. Então buscamos saber, qual o papel dos sistemas de 
segurança nos loteamentos populares fechados? Qual separação eles proporcionam e o controle 
é sobre quem? 

Produzir loteamentos populares fechados nos moldes dos enclaves fortificados, 
apostando no seu efeito simbólico, como o status de seus moradores, é uma proposta que muito 
dificilmente alcançaria seu objetivo. Conforme temos observado, as limitações financeiras destes 
moradores10 costumam impossibilitar os investimentos em segurança. O papel dos 
equipamentos de segurança como elementos de distinção social torna-se inviável, uma vez que 
poucos são os loteamentos que investiram em sistemas de segurança. Mesmo aqueles que 
investiram não garantiram a seus moradores nem sensação de segurança, nem conferiram 
status social.  

Em entrevistas realizadas com moradores do Residencial San Raphael, localizado no 
Jardim Capilé, bairro afastado do centro da cidade que enfrenta problemas como falta de 
pavimentação asfáltica, verificamos que apesar de possuir alguns equipamentos de segurança, 
como portão eletrônico, guarita (desativado por incapacidade dos moradores de pagar pelo 
serviço de guarda) e cercas eletrificadas, os moradores estão descontentes:  

 
Ricardo: - O senhor se sente seguro morando aqui? 
Morador (casa 10): - A única segurança que tenho aqui é a de sempre ter vizinhos para nos acudir. 
Esposa: - Por exemplo, se tiver uma criança dormindo, sempre vai ter alguém pra olhar e a gente fica 
mais tranquila. 
Morador (casa 10): - Tranquilo 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 o botijão de gás 
que está lá, eu nem estou sabendo, não tem segurança nenhuma. 
Esposa: - E o pior foi saber o que aconteceu aqui, que entraram aqui dentro de madrugada, duas 
pessoas, encontraram um vizinho que estava saindo para trabalhar e falaram que eram seguranças 
particulares, destes que andam com um moto nos bairros e falaram que o portão estava aberto e que 
queriam avisar que ladrões teriam entrado ou pulado os muros. Mas como não foi levado nada, eu achei 
isso meio suspeito, pois eu não sei se eles estavam fazendo chantagem para poder prestar serviço pra 
gente pagar ou se eles viram isso mesmo. Agora a gente não sabe. Eu cheguei a pensar isso, que eles 
bolaram um plano, viram a facilidade de entrar aqui. 
Morador (casa 10): - Pois é muito fácil de entrar aqui, então com relação à segurança, aqui não tem. 
 
Ricardo: - Embora você tenha dito que não existem equipamentos de segurança, eu percebo que tem 
uma cerca elétrica aqui em seu condomínio. 
Morador (casa 10): - Existe, mas não funciona, como você pode observar, as cercas elétricas estão 
danificadas. 
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 Lembrando que estamos tratando dos moradores dos loteamentos populares fechados da cidade de Três 

Lagoas/MS. 



Esposa: - Na última reunião que tivemos, o síndico pediu para fazermos cotações de preços para 
arrumarmos a cerca elétrica, então eu trouxe um rapaz que meche com isso e ele passou o orçamento 
para o síndico no valor de R$ 300,00 reais. O síndico pegou o orçamento, colocou no bolso e disse que ia 
ver isso, mas até agora não foi feito nada.  
 

Em outra entrevista realizada com um casal que mora no Residencial Alpha, 
observamos a sensação de insegurança demonstrada por eles através de suas falas, 
potencializada pela falta de equipamentos de segurança e pelo fato de alguns vizinhos terem 
sido vitimados pelo crime de furto em suas residências: 

  
Ricardo: - E neste condomínio existem equipamentos de segurança? 
Morador: - Não, aqui não tem, por enquanto não.  
Ricardo: - Só o portão eletrônico, não é? 
Morador: - Sim, apenas ele. 
Esposa: - Na verdade, aqui é inseguro, este condomínio não nos passa segurança. 
Morador: - Não passa porque não tem, não tem equipamentos de segurança. 
Esposa: - Já entraram aqui duas vezes. 
Morador: - É, pularam o muro, mas isso até com cerca elétrica as pessoas entram.  
Ricardo: - Eles pularam o muro do condomínio? 
Morador: - Sim, lá na frente (entrada). 
Ricardo: - E furtaram alguma coisa? 
Morador: - Levaram um botijão de gás. 
Esposa: - Levaram um tênis também, além de roupas que estavam no varal. 
Morador: - É, mas foi erro dos moradores, mesmo porque eles deixaram as coisas para o lado de fora e 
você veja bem, as pessoas vem rondar o residencial e veem que tem alguma coisa de valor então eles 
vão pegar mesmo.  

Outras entrevistas forneceram novos elementos sobre as dificuldades econômicas dos 
moradores de loteamentos populares fechados frente à demanda de se investir em sistemas de 
segurança. 

 
Ricardo: - Existem equipamentos de segurança no seu condomínio? 
Morador: - Não. 
Ricardo: - O senhor gostaria que tivesse? O que, por exemplo? 
Morador: - Uma portaria, mas isso é algo que envolve custos. 
Ricardo: - O senhor pode explicar melhor? 
Morador: - Na verdade, a portaria existe, mas eu gostaria que tivesse um porteiro fixo lá na frente, mas 
isso envolve custos e um porteiro hoje fica em torno de R$ 1.600,00 reais para o condomínio e as 
pessoas não querem mexer no bolso. 
Ricardo: - O senhor gostaria que tivesse outros equipamentos de segurança no condomínio, como cerca 
elétrica e portão eletrônico?  
Morador: - Não, porque isso eu tenho aqui em casa. Embora o condomínio seja fechado, a minha casa é 
bem fechada. 

  
Para a compreensão do que foi dito, devemos levar em conta que os moradores de 

loteamentos populares fechados têm uma série de preocupações financeiras que em sua 
concepção são mais urgentes que o investimento em sistemas de segurança, como o 
pagamento das parcelas do financiamento do imóvel adquirido, investimentos em melhorias nas 



residências, como a ampliação ou a construção de mais um quarto11, pagamento das contas 
mensais, entre outras.  

Simultaneamente, conforme observado por Curbet (2007, p. 142), há uma transformação 
das cidades, que em vez de espaços de segurança, estão cada vez mais associadas ao risco, 
“tudo parece indicar que estamos entrando em uma nova fase de urbanização em que muitos 
cidadãos têm aceitado a conveniência de garantir-se individualmente, a própria segurança”. Isso 
também pode ser corroborado em outras entrevistas que realizamos: 

 
Ricardo: - Este condomínio dispõe de equipamentos de segurança? 
Moradora: - Não. 
Ricardo: - A senhora gostaria que tivesse? O que, por exemplo? 
Moradora: - Se tivesse seria muito bom. Em minha casa mesmo já entrou ladrão, e olha que eles 
roubaram coisas que não poderiam ter sido roubadas. Eles levaram compressor, tênis, ferro de passar 
roupas e iam voltar para pegar mais coisas. Foi quando nós colocamos alarme aqui em casa. 
Ricardo: - Quais os equipamentos de segurança que a senhora colocou em sua casa? 
Moradora: - Nós só colocamos um alarme aqui, só para fazer barulho, desses que tem sensores de 
movimento. E após instalarmos, no outro dia ele disparou, porque ele [referindo-se ao ladrão] tinha 
deixado uma caixa aqui arrumada de material, acho que era para levar depois, porque quando ele ia 
levar. A gente acordou aqui em casa, acho que ele me viu acendendo a luz do banheiro porque meu neto 
acorda todo hora e eu acho que o ladrão foi embora e levou só o que ele conseguiu carregar. Já no dia 
seguinte ele voltou para pegar essa caixa, só que daí nós já tínhamos colocado o alarme e a gente saiu 
aqui fora, mas não vimos nada. Ele pode até ter pulado o muro aqui do lado [da casa vizinha] e ninguém 
viu. 

Sobre o controle que é típico deste produto imobiliário, além das limitações e normas 
para alteração da residência, previstas nos próprios contratos e mencionadas por alguns 
entrevistados, constatamos muitos indícios de que o controle é em grande parte exercido entre 
moradores, como no seguinte exemplo: 

 
Ricardo: - Passaremos a algo mais específico que se refere ao controle. A proximidade das casas 
incomoda vocês? 
Morador (casa 10): - Não, mesmo porque minha casa é mais isolada e eu só tenho a proximidade de uma 
casa. Agora que a casa foi ocupada e justamente por um casal que nossa família tem bastante afinidade, 
somos bem amigos. 
Esposa: - Se faz um barulhinho é comum, mas não acorda a gente e se acorda é porque temos o sono 
leve. 
Morador (casa 10): - A proximidade das casas não me incomodou em nada. E na frente da minha casa 
não tem casa nenhuma. 
Ricardo: - Eu percebo aqui que todas as casas ficam com as cortinas fechadas o dia todo e isso é para 
que as pessoas não possam ver o que se passa no interior de cada casa? 
Morador (casa10): - Acredito que sim, é isso mesmo. 
Esposa: - Mas eu costumo deixar fechada por causa do sol mesmo, também porque não tem nenhuma 
casa em frente a minha (risos). 

 
Nesta entrevista realizada com um casal de moradores do Residencial San Raphael, 

ficou nítida a preocupação com o controle, ou mesmo a perda de privacidade, imposta pela 
proximidade das casas. Embora os entrevistados tenham negado o exercício do controle sobre 
sua família, eles atribuem a sua privacidade ao fato de sua residência ficar isolada no final do 
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 Fato que foi constatado em todas as entrevistas realizadas nos loteamentos populares fechados de Três Lagoas, 

nas quais os moradores se não já tinham feito as reformas demonstraram grande interesse em fazê-las, seja pela 
chegada de mais um filho ou para a acomodação de toda a família. 
 



condomínio e por não possuir nenhuma casa na frente. De modo semelhante, uma moradora do 
Residencial Alpha, já citada neste trabalho, relata que se sente menos controlada justamente 
pela posição estratégica de sua residência que também fica isolada em seu condomínio: 

 
Ricardo: - E a proximidade das casas, isso incomoda de alguma forma? A senhora sentiu algum tipo de 
perda de sua privacidade? 
Moradora: - Não, mesmo porque minha casa não ficou de frente para casa nenhuma, então eu vejo 
pouco às pessoas e elas não veem a minha casa. Agora, eu acho que se minha casa fosse mais exposta, 
acho que perderia minha privacidade. 
Ricardo: - A senhora acredita que os moradores dessas casas “mais expostas” teriam uma sensação de 
controle, de estarem sendo controlados? 
Moradora: - Acredito que se fosse eu lá, iria me sentir contralada sim, porque tem bastante janela nas 
casas, e fica fácil de outras pessoas verem o que está acontecendo dentro de sua casa. Mas aqui não, eu 
me sinto privilegiada, conseguimos um espaço muito bom. Não tenho vizinho de frente, isso daqui deu 
para eu escolher. Quando a corretora me ligou, ela falou que tinha uma casa ótima: lá não tem vizinho de 
frente. Porque eles sabem disso, aproveito este espaço da frente por ser rua sem saída, dá para colocar 
o carro.  

 
  Mais do que proporcionar status ou diferenciação social, os loteamentos populares 

fechados são espaços em que o controle interno é potencializado, enquanto os outros enclaves 
fortificados são espaços de controle externo. Mas isso não significa que o controle interno é total 
nos loteamentos populares fechados, podendo inclusive haver abertura de brechas nesses 
controles, proporcionadas pelos muros e pela forma condominial. Esse foi o caso dos problemas 
enfrentados por moradores do Residencial Alpha. Conforme nos contaram e pudemos observar 
quando visitamos esse residencial, o morador da casa 1 (localizada próximo da portaria) se 
apropriou da área entre sua casa e o muro da frente do residencial, que seria destinada 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 (fica próximo ao portão principal) causou perda da sua privacidade. 

Em seguida, transcrevemos o depoimento de uma moradora do Residencial Alpha que 
trata dessa questão: 

 
Ricardo: - O fato do morador da primeira casa ter se apropriado de uma parte comum aos demais 
moradores causou algum conflito aqui dentro? 
Moradora: - Sim, isso foi falado em uma reunião de condomínio e teve um grupo de pessoas que vieram 
aqui em casa para pegar um dinheiro para abrir firma do condomínio, porque esse caso foi levado a 
justiça, mas daí não virou nada. Quando viemos para cá soubemos que aquela área seria destinada para 
a construção da guarita de segurança, era para ter guarita aqui, mas como colocaram as caixinhas do 
correio lá, o morador da casa alegou que quando os moradores fossem apanhar suas correspondências, 
eles iriam ficar olhando para a mulher dele dentro da casa.  
Ricardo: - Mas não foi escolha dele residir naquela casa? 
Moradora: - Justamente, quando eu vim para cá, eu vi aquela casa, a vizinha daqui, a Flavia também viu. 
Mas nós optamos por outra, além do mais, o Sr. Sidney disse que aquela área não fazia parte da 
residência, que era do condomínio, então eu escolhi outra casa. Para você ver, nem o filho do Sidney 
(representante da empresa construtora) comprou aquela casa. E o morador lá fechou tudo, daquele jeito 
que você está vendo. Na época todos acharam ruim, ficou um clima meio chato. Eles entraram na justiça, 
vieram pegar dinheiro com a gente para abrir firma do condomínio no cartório e depois ficou por isso 
mesmo. Tem alguns que ainda reclamam, mas não vai virar nada não.  

 
Os conflitos existentes nos loteamentos populares fechados em Três Lagoas não se 

restringiram apenas ao Residencial Alpha. Quando estavam asfaltando a rua que fica em frente 
ao Residencial Espanha, o que impedia temporariamente os moradores de trafegarem com os 
carros pelo local, um dos moradores tomou a iniciativa de abrir uma passagem no muro do 



residencial. Ele alegava, segundo nos contaram em entrevista, que é feirante e tinha que sair 
mais cedo que os demais moradores para trabalhar. Mesmo após a pavimentação e 
desobstrução da via, o muro não foi reparado e o morador alegou que o fez por motivo de força 
maior e que não tinha a obrigação de reparar o dano. O problema foi levado à justiça pelos 
demais moradores, conforme nos explica o entrevistado: 

 
Ricardo: - Já presenciou algum conflito aqui dentro ou não? 
Morador: - Só com um vizinho recentemente, porque quando estava passando o asfalto aqui em frente, 
ele foi lá e quebrou o muro, um ignorante aí.  
Ricardo: - Como assim, ele quebrou o muro da casa dele para sair do condomínio?  
Morador: - 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. 
Ricardo: - Mas ele poderia ter feito isso? Ele teve a aprovação dos moradores?  
Morador: - Não, claro que não. 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 contra ele. De 49 pessoas sempre 
tem um para dar trabalho. 
Ricardo: - E está aberto lá, está exposto onde ele quebrou? 
Morador: - Está exposto, ele não colocou nada para tampar o buraco. 

 
Mas há casos mais banais de dificuldade de respeito às regras, como ocorre no 

Residencial San Raphael. Os problemas se deram pelas regras impostas as crianças, as quais 
não poderiam brincar com bola e bicicleta dentro do condomínio. Isso porque, por um lado, o 
residencial não dispõe de área de laser, de um espaço apropriado para as crianças brincarem, e 
por outro, 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). Isto reafirma a influência da condição financeira dos 
moradores que decidiram a favor do fim dos prejuízos 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 
residenciais populares fechados. A entrevista abaixo trata dessa questão: 

 
Ricardo: - E vocês, estão de acordo com as regras existentes? 
Esposa (casa 02): - Eu acho que agora sim, sobre as coisas de carro sim, porque antes com as regras 
das crianças, não. 
Ricardo: Qual eram as regras impostas as crianças? 
Esposa (casa 02): - É que as crianças não podiam brincar no pátio e eu achava errado. 
Morador (casa 02): - De todas as regras, esta foi a única que não concordamos. 

 
Ricardo: - E quanto a vocês? Vocês se adaptaram às regras quando elas existiam? 
Morador (casa 10): - Sim, nós nos adaptamos e obrigamos nossas crianças a cumprirem. 
Ricardo: - E as crianças, elas sofreram com isso? 
Morador (casa 10): - Não, mesmo porque eles já são grandes, eles entendem bem as coisas. 
Esposa: - A única coisa que é que eles não andam de bicicleta aqui dentro, mesmo após terem liberado 
novamente. 
Morador (casa 10): - 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. 
Esposa: - Se o meu filho sair com a bicicleta, eu digo para ele ir pelo meio do pátio, porque ele é grande e 
sabe andar. 
Morador (casa 10): - E eu não deixo que eles fiquem andando aqui. 
Esposa: - O mais velho estava jogando bola ali com as crianças e eu estou falando pra ele... 



Morador (casa 10): - Bola ele está jogando, mas é porque permitiram e eu falei que já que a cerca está 
estourada mesmo. Mas o dia em que arrumar a cerca, eu não quero nem vê-lo aí, entendeu? 
Ricardo: - Então não houve grande dificuldade para suas crianças aceitarem as regras? 
Esposa: - Não porque nossos filhos já são grandes. Agora para as crianças pequenas, eu achava injusto. 
Morador (casa 10): - O que teve mais dificuldade foi o morador da casa 02, porque o filho dele era menor, 
mas para mim, não. 
Esposa: - Para os pequeninos é ruim mesmo, mas os maiores já entendem. 

 
 Além dos problemas com as crianças outra regra causou um desconforto entre os 

moradores do Residencial San Raphael, que foi a chamada regra do lixo, que determinava aos 
condôminos dias e horários específicos para colocarem o lixo na lixeira coletiva. Tal decisão 
causou polêmica, sendo que alguns moradores reclamaram do controle imposto, alegando que 
isso tirava sua liberdade, conforme entrevista feita com o morador da casa 03: 

 
Ricardo: - Eu soube que existe uma regra sobre o lixo, você pode falar sobre isso? 
Morador: - Essa regra aí eu não concordo, que temos que levar o lixo só quando vai passar a coleta. 
Existe uma lixeira que é para ser depositado o lixo, se estão esparramando alguma coisa, não sei se 
poderia ser melhorada a lixeira. 
Ricardo: - Qual o desconforto que esta regra causa para o senhor e sua família? 
Morador: - Ter que ficar com o lixo no fundo do quintal por dois ou três dias, isso não é bom. Também ter 
que acordar cedo, com chuva e principalmente aos sábados que a gente quer dormir mais tarde um 
pouquinho. 

 
 
Considerações Finais 

 
A organização do espaço enquanto forma de controle social, mais do que uma 

estratégia, é uma realidade que vem sendo desenvolvida desde o século XVIII, como visto nos 
trabalhos de Foucault (1979), especialmente em seus estudos sobre a institucionalização das 
formas de poder e sobre os reflexos de seu exercício no espaço urbano. A separação, 
inicialmente, de pessoas de segmentos sociais diferentes, se expressa cada vez mais na 
constituição de espaços homogêneos, do ponto de vista social, em detrimento do antigo sentido 
e da simbologia das cidades que eram tidas como lugares dos encontros, principalmente dos 
encontros espontâneos entre as pessoas.  

Este fenômeno tem influenciado fortemente o processo de uso e ocupação do solo 
urbano, principalmente no que tange a produção de moradias, que remodela o espaço urbano, 
separando-o, através da segregação espacial, seja pela auto-segregação ou mesmo pela 
segregação imposta que vem atingindo um número cada vez maior de citadinos em todo o 
mundo. 

No Brasil, a auto-segregação, em seu amplo sentido (CORRÊA, 1993; CALDEIRA, 2000; 
SOUZA, 2008) tem sua maior representatividade na formação de enclaves fortificados, 
construídos com a proposta de hierarquizar o espaço, de promover a separação social, de 
reconquistar o status das elites, ameaçado com o processo de democratização.  

Percebemos também que a violência urbana, vista sob o prisma do crime violento, foi 
teorizada como um saber social que contribuiu para a formação de um discurso apropriado pelos 
mecanismos de comunicação, contribuindo para a representação das cidades como lugares 
violentos. Com isso, a violência urbana torna-se mais do que um fenômeno social de efeitos 
negativos, sendo um discurso político que legitima ações de segregação espacial, justificando a 
organização espacial como ferramenta de controle social. 

É possível verificar que a produção simbólica das cidades inseguras gera consequências 
reais, físicas e visíveis, como o esvaziamento dos espaços públicos, as restrições dos encontros 



pessoais, a fortificação residencial, de espaços de consumo e lazer, além da construção de 
barreiras físicas e morais12. 

Quanto aos loteamentos populares fechados, entendemos que sua produção foi inserida 
na lógica da organização espacial que promove um tipo ainda mais cruel de separação, que 
rompe com a já conhecida separação entre pessoas de segmentos sociais diferentes, passando 
a separar famílias pertencentes ao mesmo segmento social (trabalhadores/não trabalhadores). 
Sendo o controle social imposto aos moradores dos loteamentos populares fechados pelo 
arranjo arquitetônico dos residenciais, pela imposição de regras de convivência e pela perda da 
privacidade familiar, potencializando os conflitos internos. Aos demais moradores da cidade, 
trabalhadores informais ou cidadãos desempregados, o controle social é exercido 
prioritariamente por instituições de poder como a polícia.   
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